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Coeducando para una ciudadanía en igual-
dad,Madeleine Arnot,Morata.Madrid 2009.
303 pàg.
L’autora s’endinsa en l’anàlisi de la cons-
trucció d’unes personalitatsmasculines i fe-
menines encaramolt dependents de les po-
sicions de classe i gènere, allunyades de les
capacitats que exigirà la construcció d’una

ciutadania global. Pròleg de Marina Subirats.

PrimaveraperaPalmer,RosaSanchis, Tàndem.
València 2008. 174 pàg.
Comdefensar-se de l’assetjament?Comeixir de
l’infern del bullying? Com aprendre de les prò-
pies emocions per a no sentir-se culpable i per
a no ser còmplice dels violents? Rosa Sanchis
és professora de secundària i autora d’altres tex-

tos sobre educació afectivosexual.

Cómoeducaren ladiversidadafectivo-sexual
en los centrosescolares.Orientacionesprác-
ticas para la ESO, Mercedes Sánchez Sáinz
(coord.)Catarata. Madrid 2009. 165 pàg.
Ladiversitat afectivosexual ésuna realitat que
requereixunarespostaeducativadirigidaa tota
la població escolar. Escrita per docents enac-
tivitat,aquestaobraajudaacombatre,enels ins-

titutus, l’homofòbia i les conductes sexistes i a normalitzar-hi la
diversitat.

Las nuevas emociones en la educación, Fé-
lix LópezSánchez,Morata.Madrid 2009. 127pàg.
La institució escolar és un espai on s’expressen
i es desenvolupen sentiments, emocions i ma-
neres d’estimar i d’estar amb els altres. L’obra
planteja que calen intervencions docents perquè
elsmenors adquirisquen competències queafa-

vorisquen el seu benestar.

Lanuevaadolescenciahomosexual,RitchC.
Savin-Williams, Morata. Madrid 2009. 213
pàg.
Aquesta obramostra l’important canvi cultu-
ral que la joventut comença a protagonitzar en
mostrar unes ideesmolt obertes sobre la se-
xualitat, negar-se a categoritzar la seua orien-

tació sexual i trencar les limitacions de les identitats lesbianes,
gais i bisexuals.

Mil soles espléndidos, Khaled Hosseini,
Salamandra. Barcelona, 2007. 416 pàg.
L’escenari de l’obra sesituaaAfganistan.Ma-
riamviumodestament ambsamare als afo-
res d’Herat. Als quinze anys sonpare la casa
ambRashid, unhome30anysmajor queella,
que la sotmetrà a la seua violència. Laila, una
jove dequinze anys, entrarà a formar part un

temps després en la vida deMariam, en allotjar-la Rashid en sa
casa.

Abril noésunmes,RosaSanchis, Tàndem. Va-
lència 2008. 158 pàg.
Abril, estudiant de 4t d’ESO, no amaga en clas-
se que esmasturba i, per això, ésmotiu de crí-
tiques dels qui pensen que les dones han d’es-
perar ser descobertes pel seu príncep blau. La
protagonista, però, els ensenya que per a ser fe-

liç cal ser reina de la pròpia vida.

Adolescentes ante la diversidad sexual.
Homofobia en los centros educativos, José
Ignacio PichardoGalán (ed.), Catarata.Madrid
2009. 158 pàg.
Recomanacions per a garantir que tota la gent
jove de qualsevol orientació sexual o identitat
de gènere se senta acollida, reconeguda i res-
pectada en l’escola. Pautes útils per a fer front

a l’homòfia encara presents als nostres instituts.

Generando / Generant, Síndic de Greuges
de laComunitat Valenciana, (DVDoriginal edi-
tal per l'Ararteko, País Basc). Alacant 2009.
Versió valenciana d'una presentació multi-
mèdia sobre el gènere, per a comprendre el
conjuntdeconstruccionssocialsquesónlesre-
lacionshumanes.Audiovisualsperapropiciar
la reflexió crítica i el canvi de les relacionsen-

tre les dones i els homes.

Ciudad de Mujeres
Ciutat virtual, actualitat, exposicions, articles,
fòrums opinions, cites, cultura, història de do-
nes. Imprescindible.
http://www.ciudaddemujeres.com/

Marxa Mundial Dones València
Ve tota la informació de la plataforma femi-
nista, actualitat, articles, manis ..del País Va-
lencià.
http://www.nodo50.org/xarxafeministapv/

Violència masclista
http://www.redfeminista.org/El periòdic femi-
nista
http://www.nodo50.org/mujeresred/
Per a les joves
http://www.mujeresjovenes.org/

Voces
(contra el tràfic de dones)

2007. Documental. Directora: Mabel
Lozano. Guió: Mabel Lozano, Carmen de
Cos. Fotografia: David Álvaro

Documental promogut pel Projecte
Esperanza (organització d’ajuda a les dones
víctimes del tràfic) que ens mostra la
sordidesa que està present en el món del
tràfic de dones per a l’explotació sexual. El

documental ens presenta diversos testimoni
s de dones que han aconseguit eixir-se’n.
Totes les partes que intervenen en el procés
—víctimes, màfies, proxenetes i clients—,
juntament amb les veus de les dones que
han eixit d’aquest infern, ens fan reflexionar
sobre aquesta lacra social que ja és
coneguda per molta gent com l’autèntica
esclavitud del segle XXI.
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En 1895 naix el cinematògraf dels germans
Lumière, un invent que conjumina, en el seu
mecanisme, dos dels ideals de la modernitat
europea: el desenvolupament tecnocientífic —
capta la realitat en moviment— i el valor
artístic —narra històries amb una estètica
pictòrica.
En 1920, aquest aparell ja era l'origen i la

màquina bàsica d'una de les indústries
culturals i d'entreteniment més potents: la
cinematogràfica. I com tota indústria
necessitava mà d'obra per a fabricar el
producte: pel·lícules, pel·lícules i més
pel·lícules. Homes i dones treballant perquè
la mercaderia isquera al mercat, perquè fóra

un èxit de venda i perquè generara beneficis
per a invertir en el producte següent.
És aquesta una mirada prosaica cap a

aquesta indústria deslligada del seu valor
artístic que ens permet reflectir la divisió
sexual del treball al seu si: per a les dones,
les professions tradicionalment femenines —
perruqueria, maquillatge i vestuari— o
aquelles que potencien qualitats atorgades a
aquest gènere com la meticulositat i la
planificació —muntatge, producció, script o
secretària de rodatge —sempre a càrrec de
dones, d'ací ve la seua traducció en femení—;
per als homes, les professions de tall més
tècnic i artístic: direcció, guió, so, fotografia.

Un segle després
L’anterior divisió laboral, originada en els
inicis del cinematògraf, es manté encara, com
certifiquen les dades. Ara mateix, els
percentatges aproximats de dones que
realitzen determinades faenes són:

perruqueria, maquillatge i vestuari (80%),
muntatge (60%), producció (40%), secretària
de rodatge (90%), tasques tècniques o
artístiques (20%). Però les xifres no són les
úniques que corroboren aquesta divisió sexual
del treball, també hi ha les nominacions als
Oscar o els Goya.
En la indústria cinematogràfica, la divisió

sexual del treball en ocupacions i percentatge
és palesa, tan clara com el prestigi i el
reconeixement que se li dóna a cada sector
laboral: el més valorat és el tècnic i l'artístic. I
convé recordar-ho: en el món del cine les
dones són minoritàries.
La nova llei de cinema del govern espanyol

pretén compensar l’escassa proporció de
dones que ocupen llocs tècnics i artístics
mitjançant la subvenció a projectes escrits i
dirigits per les dones. Es tracta d’una llei de
discriminació positiva per a equilibrar la
divisió sexual del treball dominant en la
indústria del seté art.

Les treballadores 
del cine
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