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El mot popular prové del llatí populus, que significa po-
ble. Com tot allò que prové del mateix, ha estat bande-
jat per les classes socials més altes i, això, ha fet que 
l’adjectiu prenga accepcions com ara vulgar, corrent o 
ordinari, a tall d’exemple. Quedem-nos, però, amb l’ac-
cepció més estrictament genuïna: popular fa referència 

a tot allò relacionat amb el poble.

Dir popular és dir, entre d’altres moltes coses, contes 
i cançons a la vora del foc a l’hivern, als carrers i a la 
fresca a l’estiu. Les nostres iaies, veïnes i mares ens 
cantaven i ens contaven històries per dormir, no arribar 
tard a casa o rebel·lar-se –implícitament, o no– contra 
les injustícies socials. Aquestes històries recollien ma-
neres de manifestar la disconformitat, expressar les 
preocupacions i els problemes fonamentals, materials 

i immaterials, de les nostres ànimes.

Les dones, principalment, han estat les encarregades 
de transmetre oralment els contes i les cançons que es-
coltaven a les seues familiars i veïnes. Al llarg dels anys, 
elles han mantingut la bastida de la nostra cultura popu-
lar sempre des dels marges, i en paral·lel a la literatura o 
la música més legitimada per “l’alta cultura”. D’aquesta 
bastida, que ha traspassat dificultats espacials i tempo-

rals, recuperem la nostra identitat com a poble.

Per combatre el creixent desarrelament cultural que 
patim, hem optat pel desvestit de les influències globa-
litzadores, per cercar la nostra essència. La memòria 
col·lectiva ens llega en herència actituds, valors, creen-
ces i models de conducta que, per bé que amb matisos 
autòctons que considerem propis, esdevenen univer-
sals. És d’aquesta aparent paradoxa entre el particula-
risme i l’universalisme de la cultura popular on trobem 
complicitats amb altres cultures, en forma de contes, 
balls i cançons. És imprescindible conéixer-nos i reco-
néixer-nos com a poble per no perdre’ns entre tantes 
xarxes. És imprescindible, també, que participem dels 
diàlegs interculturals convençudes i orgulloses de qui 
som, i de totes les que hem sigut. 

En aquest Sembra trobareu articles de companyes 
músiques, cantaores, periodistes, muixerangueres i 
docents. Llegiu-los i gaudiu-ne tant com ho hem fet no-
saltres.

Nosaltres, Escola Valenciana, ens devem al nostre 
poble. Per això, seguim regant, comarca a comarca, 
les llavors que sembraren les nostres avantpassades 
perquè les generacions que vinguen puguen recollir-ne 
els fruits.

Que no s’apague la foguera.

“És imprescindible 
conéixer-nos 
i reconéixer-nos 
com a poble”

Juntes ho 
podrem tot

PER Escola Valenciana
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Cuines, patis i places. Tot allò que atresore de la co-
munitat del Pinós, a les Valls del Vinalopó, és herència 
de ma mare, Merce; m’agüela, Filo, i veïnes com Es-
trelita, la tia Remediets i Enriqueta. Històries i afectes, 
a la fresca, a la font o al voltant del foc, entre rotllets 
de vi i roba estesa. Llocs per a trobar-nos, cuidar-nos 
i transferir sabers; espais col·lectius al marge del con-
sum, que prioritzen els vincles i la vida en comú.

Ma besàvia, Consol, i les seues amigues van acompa-
nyar, durant anys, la tia Rotlla en la pèrdua del seu fill al 
front de guerra. D’aquelles reunions de ganxet només 
hi resta ma mare, llavors una xiqueta contestadora i 
curiosa que, més de seixanta anys després, recorda 
l’olor de moniato de la casa i els compartirs que, mal-
grat tot, les sostenien. 

“Tot allò que atresore 
de la comunitat del Pinós 
és herència de ma mare”

La memoria 
dels afectes
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PER  Lorena Escandell i Carbonell
Periodista social i ecofeminista, 
autora del projecte Relats d’Agüeles

Receptes i conserves, malestars i remeis. Veremar, la 
cura de la llar. El corral, les espardenyes. Silencis. Temps 
d’escola. Rituals de pas, pràctiques de dol. Espart, ga-
lers. Comares, amortalladores i practicants. En cotxe de 
línia, en bicicleta. Festejar, fer la plaça. Cançons de fil i 
cotó. Aparadores, el pi de la Tomatuja. L’aixovar. Fotos 

en blanc i negre, postals des de l’Argentina.

No trobarem aquests llegats culturals i emocionals als 
llibres ni als arxius municipals, perquè l’androcentrisme 
i el sexisme silencien, desautoritzen i deslegitimen, des 
de fa segles, les veus, els espais i els quefers de les 
dones. Emili Lledó escriu: “Cada vella que mor és una 
biblioteca inexplorada on s’ha calat foc”. Per això tenim 
la urgència d’escoltar-les i de defendre, mantindre i re-
cuperar juntes els espais d’afectes i cures comunitaris, 
com les trobades veïnals a la fresca, per representar 
actualment exercicis de resistència davant d’un sis-
tema econòmic, polític i social que depreda memòria, 

cossos i somnis.

Cal crear espais intergeneracionals de reflexió-crea-
ció col·lectiva respecte a la necessitat de visibilitat i re-
coneixement comunitari de les dones en l’espai públic 

i en el discurs social, generar consciència sobre la 
violència simbòlica i la quotidianitat de les violèn-
cies masclistes en el llenguatge i proposar accions de 
transformació que incorporen la memòria dels afectes.

Amb la història pròpia i quotidiana, familiar i comu-
nitària, recuperem veus, experiències i imatges 
que rescaten de l’oblit el testimoni de les dones de 
les nostres vides a través del relat del seu dia a dia, 
de manera que ens inspiren per a fer intervencions 
(noms per a carrers-edificis-places, murals, exposi-
cions, llibres i música...) i reivindicar l’existència i les 
aportacions de les veïnes dels nostres barris i peda-
nies, que ho fan possible tot.

Perquè, com deia Montserrat Roig, si hi ha un acte 
d’amor, aquest és la memòria. 

“Necessitem espais 
col·lectius al marge del 
consum que prioritzen 
els vincles”
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“Hui formem part de 
la música tradicional 

com a subjectes 
i no com a objectes”

Les dones sempre hem estat presents en la música 
tradicional, cert és que mai no hem tingut la matei-
xa visibilitat que tenien els homes, però sempre han 
existit dones que tocaven, ballaven, cantaven i ver-
saven. Malgrat açò, hem tingut socialment un paper 
aparentment passiu en la música, on més bé érem 
objectes, la qual cosa queda demostrada en les lle-
tres de les cançons: quan érem xicotetes, havíem de 
portar-se bé; de fadrines, havíem de ser boniques i 
amables per trobar un home i casar-nos; quan ja ens 
havíem casat, havíem de ser mares; quan érem so-
gres, érem el dimoni, i, quan érem àvies, objecte de 
mofa i de burles.

Llevat d’aquesta realitat social, reflectida en les can-
çons que, malauradament, hui en dia es continuen 
cantant, realment hem fet el nostre activisme dins de 
casa d’una manera natural, sense adonar-nos que 
complíem una funció real i necessària, tenint cura del
nostre patrimoni immaterial, guardant i transmetent la 
cultura: cantàvem cants de bressol per dormir a les 
criatures, cantàvem cançonetes de joc i contàvem 
i creàvem històries per tal d’entretenir la canalla. 

La dona 
i la musica 
tradicional
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PER Noelia Llorens “Titana”
Cantaora de cant valencià 
i mestra d’educació especial

“Sempre hem estat presents 
en la música tradicional, 
però mai hem tingut 
la mateixa visibilitat 
que tenien els homes”

En els treballs fora de casa, cantàvem al camp, per-
què encara que no era un treball reconegut tam-
bé hem sigut llauradores, espigadores, plegadores 
d’olives, pastores, estisoradores de raïm... i ens hem 
acompanyat de la nostra veu per fer més lleugera la 
faena. Quan el procés d’industrialització ens va por-
tar als magatzems i a les fàbriques, cantàvem per 
acompanyar la faena, per socialitzar-nos amb altres 

dones i per relacionar-nos amb l’altre gènere.

Aquell context social on les dones teníem els rols 
passius ben definits, a poc a poc, s’ha anat diluint 
gràcies a eixes dones que sense demanar permís 
han anat obrint finestres i portes i tombant murs per 
tal de fer visibles a les altres. Hui formem part de la 
música tradicional com a subjectes i no com a objec-
tes, en la qual tenim al davant una tasca important, ja 
que, a banda de ser transmissores de la cultura, ara 
en som transformadores des de l’única perspectiva 

que ens farà avançar: la feminista.
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“No se m’ocorre 
un element més 

vertebrador al País 
Valencià que les 

bandes de música”

La primera vegada que vaig veure a una directora, 
en directe, va ser al 50é aniversari de la Federació 
de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, 
fa a penes uns anys.

Ella era Marita Primo, i l’emoció que vaig sentir en veu-
re-la omplir la immensitat del camp de Mestalla amb els 
seus moviments es va trencar en escoltar la quantitat 
de comentaris i xiulits sexistes que s’escoltaven des de 
les diferents grades on estàvem ubicades les 427 ban-
des de música que hi participàvem.

El món de les bandes, eixe “tall de rojos” que deia el ja 
vell Rus, s’evidenciava tan masclista com la resta de la 
societat. I no és que no ho sabérem, que les bandes no 
són bambolles alienes a la realitat, però reconec que 
moltes eixírem colpejades d’aquell acte en castellà 
i amb un regust de tancat.

Les dones 
i les bandes 
de musica
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“Amb xicotetes accions, 
des dels espais populars, 
podem fer canvis socials 
enormes i reals”

Quatre anys i una pandèmia després, i fa pocs me-
sos, la banda del meu poble –que és molt igualitària 
tant en l’àmbit instrumental com en l’executiu– va fer 
un concert sota el títol: “La música, en clau de DOna”.

El repertori del concert, escollit per a fer protagonistes 
les dones dins del món de les bandes, estava format 
per obres dedicades a referents, d’altres interpreta-
des per dones solistes de la banda, i un tercer grup 
d’obres escrites per dones. Una d’estes obres era el 
pasdoble “Teresa Grau”, de Lucia Burguera Gandia, 
que, a més, es tocava per primera vegada i això con-

vertia l’actuació en una estrena.

Quan va arribar el moment, el nostre director va con-
vidar a Lucia a dirigir, i la jove compositora de 19 anys, 
no va dubtar en pujar-hi, agafar la batuta i posar-se 
al càrrec de la banda. Va arrencar la peça i va passar 
una pàgina del llibret diria que per costum, ja que se 

la sabia perfectament i no li calia seguir-la en paper.

Era la segona dona que he vist, en directe, dirigir una 
banda, amb la diferència que, en este cas, era la meua 
banda i era el meu poble, on més de 300 persones mi-
raven –i aprenien– com Lucia donava les entrades als 
metalls o als saxos, mentre gaudia de la direcció.

En eixe precís instant, mentre la música s’apoderava 
de l’espai i els moviments de la directora focalitzaven 
les mirades, l’imaginari col·lectiu de Benissa canviava.

Només van caldre cinc minuts, els que va durar aquell 
pasdoble, perquè la gent de Benissa integrara la pos-
sibilitat que una dona dirigira la banda. Només va fer 
falta eixa imatge, la de Lucia dirigint.

No se m’ocorre un element més vertebrador al País 
Valencià que les bandes de música. I això esdevé una 
oportunitat gegant per a seguir treballant per la igual-
tat, perquè amb xicotetes accions, des dels espais 
populars, podem fer canvis socials enormes i reals.

PER Belén Ivars Ribes
Creadora de continguts feministes
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Per bastir muixerangues és imprescindible una bona 
organització de les persones que configuren les torres 
humanes atenent la seua experiència i les seues carac-
terístiques: cal decidir quines figures es fan i qui ocupa 
cada posició. Al món muixeranguer, aquesta funció re-
cau sobre l’àrea tècnica de cada colla, un equip, tradi-
cionalment liderat per un mestre o una mestra, que tria 
una manera de treballar, uns objectius i tota una filosofia 
que determinarà el desenvolupament i els resultats del 
col·lectiu a les places.

En el nostre cas, totes formàvem part de l’àrea tècni-
ca anterior i vam decidir tirar endavant un nou projecte 
basat en l’horitzontalitat en la presa de decisions, en 
les funcions i en el lideratge. Cap de nosaltres volia ser 
mestra en un sentit tradicional, així que compartiríem les 
tasques i la visibilitat d’aquest rol. Des del nostre punt 
de vista, ser un equip no mixt no és necessàriament 
sinònim de ser feminista, però nosaltres sí que vam 
voler desenvolupar les tasques tècniques des d’una

Compartir 
el poder
Xicotetes passes cap 
a practiques feministes 
dins de la Jove Muixeranga 
de Valencia
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PER Mar Ahuir, Nuria Bartual, Mar Català, Roser Muñoz 
i Martina Pérez, integrants de l’àrea tècnica 
de la Jove Muixeranga de València

Treballar al servei de la colla ha sigut molt enriquidor, 
tant tècnicament com personal. Estem molt contentes 
de tots els aprenentatges que hem obtingut en el pro-
cés i animem futures àrees tècniques a trobar la seua 
pròpia manera de fer el que millor els funcione. En defi-
nitiva, ens sentim molt afortunades i orgulloses d’haver 
posat el nostre granet d’arena en una forma de fer cul-
tura popular tan apassionant com és la muixeranga, on 
totes les persones que en formen part, amb el seu cos 
i el seu treball, encaixen engranatges per assolir 
objectius comuns a través de la cooperació, la confiança 
i l’experiència col·lectiva. 

Per a nosaltres, aquesta és una manera de fer que posa 
en pràctica com volem estar al món: una societat on no 
deixem ningú enrere, on el poder es disperse, on com-
partim els aprenentatges, ens mostrem vulnerables 
alhora que ens enfortim amb el treball i la força col·lec-
tius, on construïm comunitat i suport mutu. Un món que 
anem fent entre totes i per a totes: totes necessàries, 
ningú imprescindible.

mirada feminista: diluint el poder, consensuant totes les 
decisions, fent un esforç per diversificar la participació 
de les persones en les figures, fomentant la presència 
de dones en posicions on no solen estar i posant les cu-

res en el centre de la pràctica muixeranguera.

Adoptar aquesta forma de treballar, al principi, ens va 
crear alguns dubtes i inseguretats, però amb el temps 
hem descobert que el lideratge horitzontal i compartit 
ha esdevingut la manera més natural de fer les coses. 
El fet que totes les decisions siguen consensuades ens 
ha aportat més seguretat a l’hora d’afrontar nous rep-
tes i, afectivament, ens ha donat l’oportunitat de conéi-
xer-nos molt millor i crear un fort vincle entre nosaltres. 
La Jove ja caminava cap a afinar dinàmiques as-
sembleàries, açò ens ha facilitat molt la nostra tasca 
i ens hem sentit molt acollides en aquest canvi de 

paradigma en l’àrea tècnica.

“Amb el temps 
hem descobert que 
el lideratge horitzontal 
i compartit ha esdevingut 
la manera més natural 
de fer les coses”
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Com de segur has escoltat, les dades són el petroli, o mi-
llor, l’energia solar del segle XXI, encara que, probable-
ment, estàs pensant que no saps com posar-les a jugar 
en benefici del món, del bé comú o del teu entorn.

Si eres estudiant, docent o tens vincles en un centre 
educatiu, de segur, seria interessant conéixer què es 
tira al fem o recicla; quin és el consum en electricitat, 
aigua o paper; quina distància recorren els aliments fins 
a arribar al centre; quin tipus de menjar hi ha al menjador; 
quina temperatura, humitat, pressió, CO2, o soroll hi ha 
a les aules, al menjador o a la biblioteca i a l’exterior; qui-
na distància recorren, quin temps tarden i quin mitjà de 
transport utilitzen les persones per acudir al centre; quin 
temps dediquen les persones del centre a ajudar a altres 
persones; i moltes més dades que ajuden a visibilitzar i 
trobar solucions al problema.

Podem ajudar-nos amb metodologies com l’aprenen-
tatge-servei o treballar competències com pensament 
crític, sistèmic i anticipatori; la justícia, la responsabilitat 
i l’ètica; l’empatia i el canvi de perspectiva per conéixer

Dades 
per a canviar 
el mon
Una nova cultura popular
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què passa al nostre entorn i aportar solucions als reptes 
que hem d’enfrontar des de la mirada del desenvolupa-
ment sostenible.

Vinga, comença ja. El primer és buscar les persones amb 
qui col·laborar i el problema a resoldre. Poden ser perso-
nes del centre, del seu entorn o amb una problemàtica 
semblant. En segon lloc, cal pensar, esbrinar i aplicar el 
sentit comú per a decidir quines dades recollir.

En tercer lloc, heu d’investigar si aquestes estan en obert 
o les arreplega la direcció del centre, l’empresa que s’em-
porta el fem o els residus, la que ens proporciona l’energia, 
etc. Hem de demanar- les, i en cas que no ens les vulguen 
donar, fer servir el dret d’accés a la informació pública. No 
saps què és? Informa-te’n.

Si les dades no s’arrepleguen, cal organitzar-se i comen-
çar a generar DGC (dades generades per la ciutadania). 
No saps què són? Pregunta. Si cal posar mesuradors, cal-
dria explorar quines ajudes hi ha, qui pot fer-se càrrec del 
cost o qui té interés a fer un bescanvi.

Després, cal decidir amb quina eina arreplegar-les, donar 
temps per a recollir-les, explorar i escoltar les històries que 
conten amb la finalitat de disposar d’informació valuosa 
que ajude a prendre decisions al voltant del problema 
inicial i que provoque un canvi real en el teu entorn, en el 
centre o en el món.

Un altre món és possible, fem-lo real.

PER Núria Portillo Poblador
Directora de la Càtedra Dades Obertes



SEMBRA. ESCOLA VALENCIANA. Pag. 24 SEMBRA. ESCOLA VALENCIANA. Pag. 25

E
n

t
r
e

v
is

t
a

Sandra 
Monfort
Sandra Monfort és compositora, guitarrista i cantant 
nascuda a Pedreguer (la Marina Alta). Va debutar al 
món de la música en solitari amb el seu àlbum ‘Niño 
Reptil Ángel’ (Hidden Track, 2021), guardonat amb dos 
Premis Carles Santos, després d’haver format part dels 
grups Xaluq i Marala. L’artista s’ha format a l’ESMUC 
(Escola Superior de Música de Catalunya) i ha col·labo-
rat amb artistes com Ciudad Jara, Xavi Sarrià o Zoo.

Sembla que cada vegada hi ha més artistes que op-
ten per emprar elements tradicionals en les seues 
creacions. Creus que està succeint una mena de 
moviment musical de reivindicació de la música tra-
dicional?

Pense que la música tradicional ens dona com una 
cosa nostàlgica, antiga, meditativa, potser ens identifi-
ca, ens fa sentir part d’alguna arrel, alguna terra, alguna 
comunitat o grup de persones, ens reconeix a la història, 
ens hi fa un lloc, ens explica d’on venim. Crec que hi ha 
un buit espiritual terrible i no sabem on aferrar-nos, es-
tem totes perdudíssimes, sentim que el passat era més 
dolç i que el futur va corrent sense fre cap a la catàstrofe, 
som una generació atrapada entre la nostàlgia del pas-
sat i l’apocalipsi, i la música tradicional a vegades pot 
arribar a ser un placebo, ens abraça i ens diu “mira, això 
ho cantaven els teus avantpassats, tu formes part d’això 
tan preciós, reposa ací, és teu també, aquí hi havia pau, 
calma, el món anava lent i tot guardava un ritme natural, 
no forçat, mira el que cante, això va ser el món un dia” i 
llavors ens deixem caure en aquest núvol de sucre rosa, 
en aquesta fantasia idíl·lica amb l’esperança que algun 
dia podrem recuperar-ho, però no pinta massa bé. Ara 
hem de trobar altres bressols, altres llocs on sentir que 
estem emparades, on la intempèrie no siga tan violenta. 
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Has notat un creixement de l’interés de les noves 
generacions per aquest tipus de música?

Sí, però també pense que té un final, que no sempre 
hi haurà aquest interés per la música tradicional, 
i que a poc a poc aniran guanyant batalla altres 
músiques. Les modes, els interessos de la gent 

canvien constantment i molt ràpid. 

Les teues cançons parlen de les fortaleses i 
debilitats humanes, de la bellesa i la natura. 
Per què? On trobes inspiració?

Perquè visc en una constant onada de fortalesa 
i debilitat. Soc una persona i per això soc fràgil de 
condició, però tinc la capacitat de sentir-me segura 
i forta d’esperit, a vegades. L’esperit, com una for-
ça interna que ens mou, que ens sacseja, que ens 
fa sentir, vomitar, estimar... A vegades sent que em 
menge el món i altres que el món em menja, i inten-
te sostenir tot aquest sacseig com puc. La inspira-
ció, la trobe a tot arreu: a la natura, als llibres, a les 
cançons ja fetes, a les converses amb les meues 
amigues i familiars, al meu reflex a l’espill… però 
sobretot al dolor que sent inherent a estar viva, i a 
l’amor. Sense amor no es pot crear, la creació ve 
d’una mobilització interna, d’una voluntat de vomi-
tar alguna cosa, de compartir, d’ajuntar, d’un repte 
amb tu mateixa o d’una necessitat de reunflar el teu 
ego afligit i hostil.

“A vegades sent 
que em menge el món 
i altres que el món 
em menja, i intente 
sostenir tot aquest 
sacseig com puc”

“Sense amor 
no es pot crear, 

la creació ve d’una 
mobilització interna”
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Es podria dir que tens una estètica molt marcada. Quina 
importància té, en la creació d’una identitat cultural?

Per a mi l’estètica és molt important a la vida perquè forma 
part de la poesia. El món necessita més poesia i menys 
mediocritat, i no em referisc a una cosa de classes, una 
persona amable és poesia igual que una dona enfadada i 
crítica, igual que un home amb espardenyes o sabates bo-
niques o amb els dits bruts de terra. Tot és una qüestió que 
té a veure amb el fet de cuidar les coses que fas, les coses 
que ofereixes al món. El món necessita més bellesa i po-
esia perquè puguem crear un entorn afable i dolç, perquè, 
si no, pot arribar a ser tot una cosa molt lletja i incòmoda. 
Jo pense en l’estètica i a crear coses belles, boniques i afa-
bles… o lletges, però amb una intenció concreta i pensada 
de lletjor; tot el que faig intente cuidar-ho i donar-li un sentit 
i un contorn concret, no ho aboque al món de qualsevol 
manera, mal feta i descuidada, perquè això formaria part 
del muntó de merda que anem acumulant totis al centre: 
plàstics, rebuig, cançons de merda, obres fetes amb des-
gana i mal gust… Crec que això no forma part del fet de 
cuidar, ni de la poesia, sinó de la mediocritat i de la deixa-
desa, i això no és generós i no hi estic a favor, tot i que de 
vegades el món t’ho posa molt difícil per a ser generosa 
i curosa, en soc conscient, i a voltes jo mateixa em canse i 
dic coses lletges i fastigoses, i no col·labore. No es pot ser 
perfecta i alguna volta faré alguna cançó de merda, perdó. 

“Amb l’electrònica s’obre tant 
el ventall que molts projectes 

perden coherència”
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A Flordemavida parles d’una relació que fa mal, 
oprimeix; com creus que influeixen els missatges 

de les teues cançons en les noves generacions? 

Sí, parle des de la meua pròpia experiència i des de l’ex-
periència de moltes dones, perquè sembla que som les do-
nes les que més parlem del fet d’estimar, dels vincles, del 
dolor, de la tristesa, de la cura… Conec pocs homes que 
no els incomode parlar d’això. He patit molt i m’he sentit 
molt estafada amb els homes, amb l’amor, amb la història 
que ens han venut. Parle de les pel·lis que ens muntem les 
xiques al cap quan estem en una relació afectiva i de la 
degradació, el moment de l’esfondrament de les pel·lis que 
ens hem muntat i d’una mateixa. No sé com influeixen els 
missatges de les meues cançons a les noves generacions, 
no en tinc ni idea, però quan les componc, evidentment 
hi ha una intenció perquè m’escolten, perquè puguen en-
tendre i empatitzar amb el que dic. Intente crear un espai 
de trobada, d’entesa, una illeta on pujar i dir-nos: “tia, a 
mi m’ha passat també, joder”, i compartir-nos i donar-nos 
tendresa i força, perquè les dones necessitem molta força 
i molta empenta, germanor i tendresa entre nosaltres per 
recuperar la seguretat en nosaltres mateixes. No hi ha res 
més bonic que veure ties dient-se com de guapes i intel·li-
gents i “tiarres” que són. I quan parle de ties vull parlar tam-
bé de les dissidències de gènere i tota la gent que no forma 

part de l’“home cisheterobàsic”, bàsicament.

“No hi ha res més bonic 
que veure dones dient-se 
com de guapes i intel·ligents 
i tiarres que són”

Per últim, quines són les ambicions de Sandra Monfort 
en la música?

Ser rica i que la música siga un hobbie per a mi i no una fae-
na. Vull dedicar-me a la música només per gust i plaer, i no 
haver de pensar en els diners. Voldria ser una sugar mom-
my, però no ho soc perquè em mate a treballar i no guanye 
ni un duro, així que estic a la recerca d’un sugar daddy que 
em vulga pagar els capritxos, no m’importa ser una man-
tinguda i que em critiquen… algun sugar daddy en la sala? 
Ho dic seriosament!

“Vull dedicar-me a la música 
només per gust i plaer, 

i no haver de pensar 
en els diners”



Uneix-te, unim-nos.
Fes-te Activista pel Valencià en 

activistespelvalencia.org

PER Marta Meneu 
Periodista i divulgadora literària

RECOMANACIÓ LITERÀRIA
Teixir feminismes. Memòria, 
comunitat i territori (Caliu)

“La cultura és l’opció política 
més revolucionària a llarg termini”

MONTSERRAT ROIG
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Sabeu aqueixa frase de “la revolució serà feminista o no serà”? Darrerament, 
hem viscut un avançament molt important en les reivindicacions del movi-
ment feminista. Tanmateix, i especialment en els últims anys, estem vivint 
també la conseqüència d’aquests assoliments, que és el reforçament de les 

posicions contràries.
Una altra frase coneguda: allò personal és polític. El feminisme busca mi-
llorar la vida de totes i tots. És per això que s’ha d’arribar a tot el món, sense 
deixar-se ningú enrere. Acabem aquest Sembra recomanant doncs Teixir 
feminismes. Memòria, comunitat i territori (Caliu), un llibre curt, compost de 
diferents textos farcits de referències teòriques, però també d’experiències 
pròpies, d’exemples de lluita, d’exemples de victòria. Perquè des de l’empa-
tia, des de la creació de referents, des del fet de compartir i la col·lectivitat, és 

des d’on podem generar trinxera i resistència.
Teixir feminismes comença amb un capítol més teòric, que introdueix la resta 
textos mitjançant el refermament de la interseccionalitat. La resta de capítols 
expliquen una sèrie d’experiències per tal d’armar aquesta idea i situar-la al 
feminisme valencià, al feminisme valencianista. Des de la solidaritat feminis-
ta internacionalista entre pobles, a la lluita antifeixista al món rural a partir de 
l’ecofeminisme. Des de les xarxes veïnals, a la importància de les cures des de 
l’horitzontalitat. Un volum amb el qual s’explicita la necessitat per al valencianis-
me d’incorporar aquesta interseccionalitat que ajuda a trobar una col·lectivitat 
des d’on protegir la lluita per les cultures pròpies i minoritzades, per la tradició 
arrelada en el territori i també per les persones més vulnerables travessades per 

un sistema de dominació múltiple articulat en el capitalisme.

Interseccionalitat 
i valencianisme 
des de l’experiencia




