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Una de les responsabilitats dels equips de govern de 
qualsevol institució pública és acostar la cultura a la 
ciutadania sense cap tipus de distincions per raons 
de sexe, raça o condició social. També, fer possible 
que tothom tinga la possibilitat d’accedir, fàcilment, 
a continguts didàctics i formatius de qualsevol disci-
plina acadèmica. Així, la tasca de construir una socie-
tat més lliure i igualitària tindrà el suport inestimable 
de les institucions, que han d’esdevenir garants de 
l’accés de tothom a la cultura. Dins d’aquest context, 
l’educació és l’eina perfecta per a transmetre aquests 
valors i fer de vehicle necessari perquè tota la forma-
ció arribe en les mateixes condicions, sense obsta-
cles, sense cap filtre i sempre d’acord amb els valors 
de llibertat i igualtat. A més, cal també fomentar els 
ideals que han dut la societat a deixar de banda la 
barbàrie absolutista i bèl·lica i conduir-la cap a un es-
pai on tinga cabuda la convivència, la solidaritat i el 
respecte envers la diferència. 

Aquest és el marc on volem ubicar l’exposició de què 
podem gaudir al nostre poble des del dia 27 d’octu-
bre i fins al pròxim 11 de novembre. Gràcies al treball 
de molta gent, la nostra ciutadania podrà gaudir de 
la investigació i el projecte realitzat pel professor del 

Dones mestres de la Ribera
Óscar Noguera i Alberola
ALCALDE  DE  VVA.  DE  CASTELLÓN
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Departament de Didàctica, Expressió Musical, Plàstica 
i Corporal de la Universitat de València, Ricard Huerta. 
Amb el nom Dones mestres de la Ribera, l’exposició té 
la intenció de fer visible el treball silenciat de moltes 
dones que van dedicar la seua vida a transmetre els 
seus coneixements tot i patir l’assetjament constant 
dels qui exercien el poder des de la ignorància i la 
mediocritat del masclisme. Malauradament, la nostra 
societat encara pateix la ignorància per la ignomínia 
amb què s’ha tractat a moltes dones que han aportat 
a la ciència i a la cultura la qualitat del seu treball i la 
passió del seu esforç. I tot, a pesar de no poder tenir 
les mateixes oportunitats i de no ser tractades des 
del vessant de la igualtat. Encara ara, l’alumnat dels 
nostres centres educatius es forma a través de mate-
rials que ignoren el paper de la dona en bona part de 
l’espectre que abasta la cultura en totes les seues dis-
ciplines i àmbits, i això, a més de significar una errada 
extremadament absurda, és una clara discriminació 
cap a totes les dones i, especialment, cap a aquelles 
que han dedicat la seua vida a la transmissió dels co-
neixements. 

No ens amaguem de dir que la nostra acció políti-
ca té com a eix central i innegociable el tractament 
de gènere des del punt de vista de la igualtat, tenint 
en compte les diferències que ens uneixen. Per tot 
això, albergar aquesta exposició és una aposta ne-
cessària per a omplir aquest buit de què parlàvem. 
Sempre des de l’òptica del respecte, entenem com a 
fonamental que les pròximes generacions es formen 

des d’una perspectiva de gènere que fuja de la visió 
patriarcal que històricament hem patit, i faça front 
a la desigualtat des d’una educació que visibilitze a 
tothom i no discrimine a ningú per qüestions de gè-
nere. És un absurd immens pensar que totes les fonts 
de transmissió del coneixement han nascut des de 
ments masculines i, per això, cal continuar lluitant i 
fer justícia amb totes aquelles dones que han estat 
lamentablement silenciades.

Gaudir d’aquesta exposició és obrir els ulls i depurar 
la mirada; entendre que el món té moltes veus que 
mereixen ser escoltades, moltes idees que han de ser 
debatudes i molta intel·ligència que cal aprofitar per 
a construir un món millor, més just i més preparat per 
a la diversitat. I cal fer-ho entenent que no importa la 
condició sexual de qui faça aquesta aportació, sinó si 
el contingut ens pot ajudar durant el procés d’apre-
nentatge que la nostra societat ha de rebre cap a una 
formació cultural més oberta i lliure.

Ens  fa especial il·lusió retre un merescut homenatge 
a aquelles mestres que treballen dia a dia en l’edu-
cació dels xiquets i xiquetes de Castelló, les dones 
que treballen per a educar els nostres infants en una 
societat més igualitària i lliure, que serà també el ger-
men d’un Castelló més igualitari i lliure. Gràcies Elisa, 
Mar, Vicen, Eli, Luz, Amaya, Loles, Adela, Carol, Emma, 
Loli, Laura, Lourdes, Mari Carmen, Renata, Clara, Neus, 
Amparo, Míriam, Marilina; gràcies per la passió que 
poseu en la vostra faena.
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Quan algú ens pregunta qui som, habitualment 
responem amb el nom: soc Júlia, Miquel, Marc, 
Xavier, Alba, Lídia, Lluís... Una resposta fruit d’una 
deducció senzilla, mecànica. Pensem que el nom és 
el que millor diu qui som. Malgrat que hi haja més 
gent amb el mateix nom, aquest nom és qui jo soc. 
No debades, abans de ser qui som, abans inclús de 
nàixer, quasi abans d’existir, ja teníem un nom, ja 
es referien a nosaltres d’una manera o d’una altra, 
i aquest nom és el que ha romàs immutable al pas 
del temps. Nosaltres hem anat canviant, hem anat 
creixent, madurant, envellint, el nostre físic s’ha 
modificat fins a extrems en què de vegades és difícil 
reconéixer la mateixa persona, però en canvi el nom 
és el mateix. Malgrat la nostra alçada, el nostre pes, les 
nostres arrugues o els nostres grans, malgrat el color 
dels cabells o la roba que portem, seguim definint-
nos pel mateix nom, aquell que una vegada ens 
donaren, aquell que quasi no ens hem qüestionat i 
que ens serveix per a «autoreferenciar-nos».

El fruit d’un llarg procés
Són els noms, els noms de les 21 mestres que han 
participat en el projecte Dones Mestres de la Ribera, 
l’element que fa vibrar la investigació de l’artista, 

No hi ha Història sense Art
Dones mestres de la Ribera
Núria Gregori Sebastià
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professor i catedràtic d’universitat Ricard Huerta. 
Una investigació en què l’autor treballa des de fa 
quasi 15 anys, amb la qual ha conegut la realitat de 
l’educació en nombrosos països arreu del món i que 
ara, impulsada per la XVIII Assemblea d’Història de la 
Ribera, posa el seu centre d’atenció en les mestres de 
la Ribera, en les mestres que treballen i eduquen els 
xiquets i les xiquetes de Castelló de la Ribera, mirant la 
seua faena des de la perspectiva d’un artista i docent, 
d’un especialista en educació artística, d’un artògraf.1

Una investigació que –com detalla Ricard en el seu 
text– ha aprofundit en la forma com les docents 
es relacionen amb l’art en l’exercici de la seua 
professió, independentment de l’especialitat en 
què imparteixen docència. Per a treballar aquest 
aspecte, Ricard parteix d’una entrevista personal 
amb cadascuna de les mestres, una entrevista 
que posteriorment enriqueix amb la cal·ligrafia 
dels textos que cada mestra li passa en manuscrit. 
Aquests elements li permeten traçar aspectes de la 
personalitat de les mestres en la seua relació amb la 
docència i l’art. Una mirada que es completa amb la 
de l’alumnat que ha retratat les seues mestres, en uns 
dibuixos que es mouen entre el món idealitzat dels 
infants i la realitat de les escoles del nostre poble.

Un dels resultats de la investigació són les 21 
aquarel·les amb les quals ha convertit en obres 
d’art conceptual, els noms d’unes dones vinculades 
personalment i professionalment a la comarca i a la 
terra. Una terra, un paisatge, que Ricard recull amb 
les tonalitats de l’obra: els colors dels camps de cultiu, 
els dos rius –Xúquer i Albaida– que reguen el nostre 

terme i omplin de color els noms de les docents. 
Uns cromatismes molt vinculats amb la placidesa 
amb què aquestes dones assumeixen la seua funció 
fonamental d’educadores i la seua implicació amb 
l’entorn social on interactuen.

Qüestió de lletres
El professor Ricard Huerta ha dedicat una part 
important de la seua carrera com a investigador i 
com a artista a treballar les lletres, convertint l’alfabet 
en objecte d’estudi i creació, arran d’un llarg procés 
de reflexió i indagació en què porta treballant, 
conscient i inconscientment, tota la seua vida. Un 
interés que, segons conta, li va sorgir de menut, quan 
s’interessava per les revistes il·lustrades dels anys 60 
que sa mare conservava a casa. Un univers al voltant 
del disseny, la il·lustració i la tipografia que amb el 
pas del temps va acabar configurant l’imaginari del 
qual es nodreixen les seues investigacions i la seua 
producció artística. 

Les lletres són les grans protagonistes de la 
trajectòria artística de Ricard, convertides també en 
objecte de la seua tesi doctoral, on indagava sobre 
la funció plàstica de les lletres en les publicacions 
periòdiques espanyoles dels anys 50. Una recerca 
contínua en la plasticitat de les lletres que 
desenvolupa ara en el projecte Dones Mestres de la 
Ribera, on interpreta els noms de les mestres com a 
símbols als quals donar noves formes. Un projecte 
que va més enllà del disseny de noves lletres, perquè 
no és només la tipografia, la cal·ligrafia o el lettering 
el que li interessa, sinó que Ricard converteix els 
noms en missatges. 

1 IrwIn, Rita, A/r/tography as Practice-Based Research en Being with A/r/tography, Stephanie Springgay, Rita L. Irwin, C. Leggo. Sense 
Publishers, 2007.
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Art i Història
L’Assemblea d’Història de la Ribera ens serveix com 
a marc on presentar un projecte que pretén posar 
el focus en un col·lectiu: les dones dedicades a 
l’educació. És un xicotet homenatge a totes aquelles 
mestres que al llarg de la història han treballat per 
a ensenyar i educar els infants de Castelló. I ho fem 
en el context d’unes jornades que, fidels a l’esperit 
dels seus fundadors,  tenen com a objectiu fomentar 

els estudis locals al País Valencià; i en aquesta edició 
de 2018 posaran el seu focus en la història de 
l’ensenyament a la Ribera de Xúquer. És en aquest 
àmbit privilegiat d’investigació, de reflexió i de 
transferència, on Dones Mestres de la Ribera explora 
i interpreta la realitat educativa del Castelló de hui, 
amb l’objectiu de ser una ferramenta per a futures 
investigacions i, alhora, ser un eix vertebrador entre 
art i història.
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Dones Mestres és un homenatge a les dones de qui 
aprenem, especialment al col·lectiu importantíssim 
de les docents d’Educació Primària, si bé l’homenat-
ge el podríem fer extensiu a totes aquelles dones 
de qui rebem aprenentatges. Dones Mestres de la Ri-
bera forma part d’un projecte artístic i educatiu de 
la Universitat de València, una iniciativa vinculada al 
Grup CREARI d’Investigació en Pedagogies Culturals 
(GIUV2013-103) i a l’Institut de Creativitat i Innovacions 
Educatives. El projecte va nàixer en 2005 i des d’ales-
hores ha recorregut diversos països i museus de tot 
el món. Una part ben visible del treball és l’exposició, 
en la qual es conjuguen tres mirades: la de l’artista, la 
dels xiquets i xiquetes que pinten les seues mestres, i 
també la mirada mateixa de les dones que ens parlen 
a través de l’audiovisual. Amb aquesta edició del llibre 
Dones Mestres de la Ribera podem difondre també les 
motivacions i resultats d’aquesta investigació artística 
amb un marcat vessant educatiu.

El projecte Dones Mestres va nàixer com un homenat-
ge a les docents. Es tracta d’una investigació educati-
va i artística que pretén acostar-se a la identitat de les 
dones que es dediquen a l’ensenyament. Utilitzem 
una metodologia plural que combina els estudis de 

Acostant-nos a un projecte
d’educació artística
Ricard Huerta
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
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cas, les narratives personals i la investigació basada 
en les arts (Arts Based Research). Des dels seus ini-
cis la iniciativa ha buscat unir interessos entre la uni-
versitat, els centres educatius i els espais museístics. 
D’aquesta manera, el caràcter identitari de la propos-
ta ens acosta a les opinions de les docents al mateix 
temps que reivindica una major interacció entre les 
diferents tipologies d’institucions (universitat, esco-
la i museu). Plantegem la recollida de dades en un 
sentit etnogràfic, tot i que l’activitat es resol de ma-
nera creativa a través d’instal·lacions artístiques par-
ticipatives. Després del seu pas per països com Xile, 
Uruguai, Bèlgica, Perú, Colòmbia, Equador, Cuba, Pa-
raguai i l’Argentina, ara ens acostem a la realitat de 
la Ribera de la mà de l’Ajuntament de Castelló i de la 
XVIII Assemblea d’Història de la Ribera.

Soc docent, catedràtic d’universitat especialitzat en 
educació artística. Soc artista i investigador. Em mo-
tiva moltíssim conéixer noves realitats, i intente des-
cobrir a través de l’art les possibilitats de dissecció 
dels elements socials, polítics, culturals i educatius 
del meu entorn. En aquest cas estem referint-nos a 
una investigació artística sobre identitats docents. 
La base de l’estudi es nodreix de la pròpia implicació 
professional en diferents aspectes relacionats entre 
ells: la pràctica artística, la formació d’educadors i, per 
descomptat, la pedagogia ambientada en les reali-
tats patrimonials. Plantegem un model d’indagació 
que permet conéixer millor el col·lectiu docent, es-
coltant les problemàtiques particulars, acostant-nos 
a cada persona mitjançant l’observació i l’anàlisi en 
directe. Fem servir les narratives personals com a font 
d’informació. Utilitzem entrevistes semiestructurades 
que són gravades en vídeo. Posteriorment s’editen 
en un documental que servirà com a audiovisual per 

al conjunt de la recerca i per a difondre en les xarxes. 
La metodologia que seguim està basada en la inves-
tigació qualitativa, i es concreta en les narratives per-
sonals. Combinem altres paradigmes d’estudi, com 
ara la Investigació Basada en les Arts o els estudis de 
cas (Stake, 2005). Elaborem resultats artístics vincu-
lats a l’experiència sobre les identitats docents des 
de l’educació artística (Huerta, 2012). Som conscients 
que integrar la reflexió educativa i la creació artísti-
ca és una tasca complexa. En aquest cas, un dels ar-
guments consisteix a donar molta importància a les 
imatges. Ens acostem al món de les mestres des de 
les representacions visuals, la qual cosa suposa ge-
nerar un marc de treball adequat per a les diferents 
realitats geogràfiques (Huerta, 2018).

Dones Mestres, Mujeres Maestras, 
Women Teachers
Al llarg d’aquests anys el projecte ha anat creixent, 
enriquint-se i actualitzant-se. El treball artístic es va 
adequant a les diferents necessitats que sorgeixen 
en funció de cada nou relat, tot i que l’esquema inici-
al es manté en essència tal com va ser plantejat en un 
principi. Es tracta d’un merescut homenatge al col-
lectiu de dones que es dediquen a l’ensenyament, la 
qual cosa suposa reivindicar major atenció i esforços 
en polítiques públiques per millorar la situació del 
conjunt de les dones mestres. S’ofereix la mirada de 
l’artista, que pinta les mestres. D’altra banda es recu-
llen els dibuixos de l’alumnat escolar, en els quals re-
traten les seues mestres. Finalment es completa una 
triple mirada amb els relats de les docents mateixes, 
que ens expliquen les seues realitats concretes a tra-
vés d’entrevistes en vídeo. A cada país on recala, i en 
cada nova exposició, canvien tots els materials expo-
sitius. Intentem que cada mostra s’aproxime al mà-
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xim a la realitat que representa. Això resulta factible 
quan es realitza un minuciós treball de recollida de 
dades. Sempre preparem els materials de forma acu-
rada, des d’una perspectiva acadèmica, de manera 
que disposem de suficients recursos per a persona-
litzar les mostres. Les sales i museus en què ha estat 
exposat el projecte han presentat sempre en exclusi-
va els treballs realitzats per a cada activitat. El dia que 
s’inaugura l’exposició a la Biblioteca i Centre Cultural 
l’Obrera de Castelló, és la primera vegada que s’ex-
posen tant les 21 obres pintades per R. Huerta, com 
els centenars de dibuixos fets pels més menuts, així 
com el vídeo de les entrevistes a les dones mestres 
de la Ribera.  

En les entrevistes a les mestres descobrim relats in-
teressantíssims i fascinants. Ens sorprenen amb les 
seues idees, compartim els seus desitjos d’arribar a 
tenir una major presència en tant que professionals 
implicades, i els donem suport per aconseguir un ve-
ritable reconeixement social com a treballadores de 
l’ensenyament. Reforcem un esperit crític i promo-
vem la reflexió sobre el paper de les docents com a 
intel·lectuals, tal com proposava Henry Giroux quan 
va introduir el concepte del docent com a intel·lec-
tual. Les educadores s’enfronten a qüestions socials 
importants, defensant l’ensenyament com una esfera 
democràtica de reivindicació (Giroux, 2013).

El projecte va ser presentat a la Sala Espace Atrium 
del Parlament Europeu de Brussel·les amb el títol 
Dones Mestres d’Europa. Es tractava portar la veu de 
les docents al fòrum de major entitat representati-
va en el continent europeu, per tal de conscienciar 
els responsables de les polítiques educatives de la 
necessitat d’escoltar aquest col·lectiu tan important 

i al mateix temps tan invisibilitzat. Van ser les mes-
tres de les Escoles Europees les que van assumir el 
protagonisme en aquella ocasió. Va representar una 
novetat poder escoltar les parlamentàries europees 
defensant al nombrós col·lectiu de les mestres, tenint 
en compte que amb l’actual panorama de crisi eco-
nòmica, les mestres han de fer front a situacions fins 
i tot de precarietat.

Hem desenvolupat la nostra investigació per països 
que viuen moments importants i difícils. Santiago 
de Xile és una realitat fascinant en què s’ha pogut 
presentar el projecte. L’exposició va tenir lloc al Mu-
seu Artequín. Les declaracions de les mestres xilenes 
resulten molt emotives, tenint en compte que en la 
memòria encara pesa l’episodi cruent de la dictadura. 
Moltes dones van patir persecució pel règim militar. 
Algunes van perdre els seus familiars: “El meu pare 
es trobava detingut a l’Estadi Nacional per ser parti-
dari del govern d’Allende. Després va desaparéixer, i 
l’exèrcit va declarar haver-lo llançat al mar.” Algunes 
d’elles són conscients del seu paper essencial: “Al-
guna vegada vaig creure que a través de l’educació 
es podia transformar el món i per això em vaig fer 
professora, però avui crec que l’educació pot ajudar 
a transformar les persones i que aquestes persones, 
potser, podran transformar la societat.”

Cal saber gestionar el discurs artístic quan es tracta 
d’explorar els problemes de col·lectius vulnerables. 
En el cas de Colòmbia, a la violència de les armes se 
suma tant la crueltat de la pobresa com l’estigma del 
masclisme. Exercir com a mestra en un entorn des-
favorit requereix molta implicació, especialment en 
entorns poc segurs. Ser docent a Colòmbia suposa 
un repte i una tasca que comporta gran dificultat. 
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Adverteix Pilar Méndez Rivera respecte al docent que 
“la seua participació en la vida pública, en estreta re-
lació amb altres subjectes, l’obliga a posicionar-se en 
la complexa xarxa de relacions de poder al voltant 
de la confluència dels camps polític, educatiu i social” 
(Méndez, 2016: 18). A les problemàtiques laborals del 
col·lectiu se sumen elements que dificulten l’exercici 
professional, com ara la situació precària de les famí-
lies de l’alumnat o, fins i tot, el mal estat en què es 
troben les instal·lacions on es treballa.

A la ciutat de Montevideo vam poder comprovar 
el pes específic que adquireix el col·lectiu docent 
en un país com Uruguai, petit en extensió però de 
gran tradició tant en reptes socials com en la defensa 
dels drets humans. Nombroses entitats educatives i 
culturals van estar implicades en el projecte. Durant 
els mesos de la mostra vam poder assistir a concerts, 
conferències, projeccions de pel·lícules i altres acti-
vitats en què es defensava el paper essencial de les 
mestres. Hi van participar activament estudiants de 
tots els nivells, dibuixant les seues mestres i comen-
tant les seues opinions sobre la tasca de les docents. 
A Montevideo existeixen una Biblioteca i un Museo 
de la Educación, ambdues institucions regentades 
exclusivament per dones, per mestres. En tots els 
països les docents sempre ens reben amb gran hos-
pitalitat. Els sorprén que ens interessem pels seus 
problemes.

A la Universitat d’Alacant els més menuts van instal-
lar els seus dibuixos a les parets, una activitat que va 
resultar molt atractiva. Vam poder comprovar fins a 
quin punt resultava important per als xiquets i les 
xiquetes que els seus dibuixos estigueren exposats 
en un lloc visible i preferent. Això demostra que 

l’alumnat està evolucionant cap a posicionaments 
més participatius. Tot i ser menuts, necessiten opinar 
i defensar els seus criteris. Són els alumnes els que 
animen els seus pares i la resta dels seus familiars a 
visitar la mostra, ja que el seu treball es mostra en una 
institució i, per això, desitgen poder explicar als seus 
majors com han viscut l’experiència. L’èxit de públic 
a les exposicions està molt relacionat amb aquest 
factor: familiars i amistats van al museu per mirar els 
dibuixos que ha fet l’alumnat.

Indagant a Internet podreu trobar informació sobre 
les exposicions, reculls de premsa, declaracions, ví-
deos, fotografies, i tot allò que s’ha difós online sobre 
les diverses exposicions del projecte Dones Mestres / 
Mujeres Maestras / Women Teachers.

Investigar des de l’art, la història i l’educació
Ens interessa indagar sobre les identitats docents a 
partir de narratives personals (Rivas et al., 2012), uti-
litzant les veus de les mestres mateixes, per poder 
analitzar i descriure els seus comentaris des de la cul-
tura visual. La perspectiva de les històries de vida és 
un camp d’estudi que planteja desafiaments, que no 
pot aplicar-se com una fórmula a la intenció de l’in-
vestigador i que es vincula al gir que la investigació 
en Humanitats i Ciències Socials va prendre a partir 
de 1970. A la nostra recerca participativa s’aplica una 
deriva que conté elements artístics, educatius, crea-
tius i experimentals.

En les entrevistes hi participen docents de diferents 
centres educatius, intercanviant activitats i interes-
sos, pràctiques artístiques i reflexió estètica durant el 
procés. Mantenim una relació cordial amb les mes-
tres, cosa que permet conéixer les seues opinions 
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(Huerta, 2017). Accedim a les seues problemàtiques 
observant factors com les repercussions emotives o 
els sentiments, elements que tanta presència adqui-
reixen en la professió docent. Fomentem l’interés i la 
preocupació per investigar a l’aula (Rolling, 2017).

La Investigació Basada en les Arts té en les imatges 
el seu recurs més habitual (Marí Viadel et al., 2014). La 
majoria de professionals que es dediquen a l’educa-
ció infantil i primària són dones. En aquest sentit, el 
vessant visual de la proposta recull nombroses qües-
tions a valorar, com ara la pròpia imatge de les mes-
tres: com les veiem, com es veuen, com els agradaria 
ser vistes. Entre els objectius del projecte destaca la 
intenció de potenciar l’educació artística, reflexio-
nant sobre les identitats docents mitjançant un es-
perit creatiu, amb deriva social, adequant-lo als nous 
ritmes de l’esperit de recerca. Mostrem la problemà-
tica de les dones que es dediquen a l’ensenyament, 
tot incorporant temàtiques emergents com el paper 
de la conciliació familiar i laboral de les dones (Alon-
so-Sanz, 2016). Un element a tindre en compte: dels 
textos que ens arriben de les vint-i-una mestres de 

la Ribera, vint estan escrits en valencià. Aquesta im-
plicació lingüística diu molt del moment que vivim i 
del llarg camí recorregut per l’ensenyament al nostre 
país, un camí en què les mestres han estat la clau.

Les mestres de la Ribera
El dissabte 10 de març de 2018 es va celebrar la 
primera sessió informativa i de coordinació a la 
Biblioteca Pública Municipal Joan Fuster de Castelló. 
Allà es van reunir les vint-i-una mestres implicades 
en el projecte, representant de manera equilibrada 
a tres centres educatius de Castelló: El Col·legi Públic 
Severí Torres, el Col·legi Sant Doménec i el Col·legi 
Hernández. Les dones participants van ser, per part 
del Col·legi Públic Severí Torres: Elisa Rubio, Mar Martí, 
Vicen Serradell, Elisa Tomàs, Luz Cogollos, Amaya 
Torregrosa i Loles Pausà; en representació del Col·legi 
Sant Doménec: Adela Martínez, Caroline Barrachina, 
Emma Morales, Emma López, Loli Virgel, Laura Vert i 
Lourdes Poveda; pel que fa al Col·legi Hernández, les 
mestres van ser: Maria Carmen Vila, Renata Mascarós, 
Clara García, Neus Monton, Amparo Salom, Míriam 
Sebastian i Marilina Reig.
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Acte del 10 de març de 2018 a la 
Biblioteca Pública Municipal Joan 
Fuster de Castelló amb el conjunt de 
les mestres participants.
L’ambient que es va crear va resultar 
tremendament positiu per a generar un 
espai adequat de caràcter col·laboratiu. 
Era la primera vegada que ens véiem, 
si bé algunes em coneixien, o fins i tot 
havien estat alumnes meues en els 
estudis de Magisteri. Juanjo Puertos i 
Valerià Benetó realitzaren un reportatge 
fotogràfic extens i minuciós de la 
sessió, mentre el professor Germán 
Navarro Espinach va col·laborar en 
l’àmbit logístic tot atenent cada detall 
i ajudant-nos en tot el que calia. 
L’acurada coordinació de la sessió per 
part de Núria Gregori va ser la clau de 
l’èxit.
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Després d’una introducció informativa, 
se’ls va demanar a les mestres que escri-
viren un text breu sobre elles mateixes. 
Els textos, escrits a mà, tenen un parell 
de fulls, tot partint de les següents in-
dicacions: “Per què soc mestra?”, “Què 
suposa ser mestra a la Ribera de Xú-
quer?”, i finalment “De quina manera 
l’art forma part de la meua via?”. A par-
tir d’aquestes qüestions inicials, cada 
mestra ens va relatar la seua pròpia ex-
periència, un manuscrit que forma part 
de l’arxiu documental del projecte Do-
nes Mestres. Després de la conversa ini-
cial, i de complimentar els relats escrits 
individualment, vam passar a la part de 
la gravació de les entrevistes en vídeo. 
Cada mestra podia parlar d’allò que 
més li abellia. Algunes es van centrar 
en les vivències, d’altres van donar pas 
a un discurs més reivindicatiu, mentre 
que la majoria coincidien en el fet que 
ser mestra a Castelló resultava bàsica-
ment enriquidor i motivador.

Autor: Juanjo Puertos
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Pintura dedicada a la mestra 
Carol Barrachina.
Tenint en compte el que les mestres ma-
teixes exposen, trobem aspectes coinci-
dents i també elements personalíssims. 
Carol Barrachina diu que la seua mare 
també és mestra, “i, si alguna cosa he tin-
gut clara sempre, és que vull ser com ella”. 
Quan va decidir triar la professió de mes-
tra molta gent li preguntava per què ho 
feia, com dubtant de l’encert de l’elecció, 
i actualment pensa que va ser una de les 
millors decisions que ha pres en la vida, 
tenint en compte que “en el moment que 
entre a l’aula tot canvia, tot millora, i tot el 
que hi ha fora se m’oblida”. Carol és especi-
alista d’anglés, per la qual cosa ara també 
imparteix educació artística. Al principi li 
feia un poc de por, però “ara és la classe en 
què més gaudisc”, tenint en compte que 
és “on expressen el que volen i senten lliu-
rement, i on la majoria de vegades aprenc 
jo d’ells més que ells de mi”. De fet, ens 
confessa que “quan em pregunten per què 
soc mestra vull contestar tantes coses que 
no sé per on començar”.
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Pintura dedicada a la mestra 
Neus Monton.
Neus Monton és mestra “després 
d’haver fet moltes altres coses abans”. 
Va estudiar Psicologia i posteriorment 
va fer un Màster en Logopèdia. Després 
d’això va sorgir la possibilitat de portar 
el Departament d’Orientació del 
Col·legi Hernández, on treballa des de 
fa vint anys, i on és actualment tutora 
de Primària. “A poc a poc ens hem anat 
transformant tant el meu centre com 
jo”. “Crec que he anat a l’inrevés, però 
el meu camí m’agrada molt perquè he 
anat descobrint-me i aprenent, donant 
i rebent de moltes experiències i de 
molta gent que ha marcat la meua 
vida”. “Aprens a rebre molt d’afecte 
dels xiquets, i quan et mires en els 
seus ulls descobreixes aspectes que 
t’ajuden a il·lusionar-te, reinventar-te, 
superar dificultats i viure feliç. Segons 
Neus, i potser per la gran quantitat de 
contactes internacionals que promou 
el seu centre, “ser mestra a la Ribera 
vol dir ser mestra al món sencer”. És 
partidària d’aprofitar l’art “perquè 
forme part de les nostres vides”.
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Pintura dedicada a la mestra 
Elisa Rubio
La mestra Elisa Rubio és un nervi pur, 
una energia de registre intens, una 
dona lluitadora. Ens transmet aquest 
esperit dinàmic d’una forma orgànica, 
ja que el seu cos es mou també amb la 
vivacitat del seu discurs. “Ma mare volia 
ser mestra... però la Guerra...!”. Considera 
que la decisió de ser mestra està 
vinculada als anys de la “transició”, ja 
que “era important canviar la societat”. 
Elisa creu que “l’educació és l’única 
força transformadora de la societat, i 
que pot fer possible un altre món”, tot 
això defensant l’educació pública, “que 
és fonamental”. Entén que “haurem 
de retrobar Freire i deixar-nos de fer 
modes i joguines amb els sistemes 
educatius”. He de dir que m’agrada 
l’esperit reivindicatiu d’Elisa i que, com 
ella, crec en les possibilitats de Freire 
(2015). De fet, em sent mot pròxim a 
Ana Mae Barbosa, i sempre recomane 
revisitar Carr i Kemmis (1988). 
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Pintura dedicada a la mestra 
Renata Mascarós.
“Des de xicoteta, quan jugava amb 
les meues companyes de classe, 
sempre era jo la que feia de mestra i 
elles d’alumnes”, ens confessa Renata 
Mascarós, una mestra jove que va 
estudiar de menuda al mateix Col·legi 
Hernández on ara exerceix com a 
docent. Li agrada molt treballar amb 
l’alumnat: “Soc veïna de Castelló, de la 
comarca de la Ribera i, a més, mestra, 
i per a mi és una gran satisfacció 
poder ensenyar als xiquets del poble”. 
Considera que l’art és molt important 
per poder arribar millor a les emocions 
dels artistes menuts. De fet, Renata va 
vindre a la reunió amb una criatura, la 
seua filla, que en tot moment va estar 
relaxada i tranquil·la, sense dir res, 
observant, mentre nosaltres anàvem 
aprenent els uns dels altres.
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Pintura dedicada a la mestra 
Luz Cogollos.
El xandall a ratlles horitzontals de colors 
rosa i blanc de la mestra Luz Cogollos 
està molt vinculat a la seua especialitat 
com a mestra, que és l’Educació Física. 
“Per a mi ser mestra és la meua forma 
de vida”, aclareix. Quan escolta algú que 
diu que si li tocara la loteria, deixaria de 
treballar, ella es reafirma en el contrari: 
“Jo no ho faria, perquè a mi m’encanta 
anar al treball, disfrute d’estar amb els 
xiquets, em divertisc molt amb ells i 
em xifla la complicitat que es crea entre 
nosaltres”. Diu que aprén de l’alumnat, ja 
que “cada dia et sorprenen amb coses 
noves, i això és magnífic”. Mare d’un fill 
menut, creu que és important l’entorn 
dels xiquets i de les famílies. “Treballar 
a la Ribera em permet utilitzar la meua 
llengua com a eina de treball, i també 
em permet compaginar la vida laboral 
amb la vida familiar, per treballar prop 
de casa”. Se sent artista. “Tota la vida m’ha 
agradat molt pintar i dibuixar, però la 
meua experiència amb l’art no ha anat 
més enllà”. Però sobretot, esportista. “Soc 
més de l’esport; en eixe camp sí que 
soc especialista”. Ens diu que gràcies al 
projecte Dones Mestres té “l’oportunitat 
d’aprendre més sobre aquesta matèria”.
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Pintura dedicada a la mestra 
Mar Martí.
També professora d’Educació Física 
al CEIP Severí Torres, la mestra Mar 
Martí sempre havia desitjat dedicar-se 
a això, per la qual cosa, com que en 
el moment que va estudiar no estava 
l’especialitat a València, va optar per 
estudiar Magisteri, i ja després es va 
presentar a les proves d’Educació Física, 
el seu somni. Els seus objectius eren “ser 
mestra d’Educació Física i ser una dona 
independent econòmicament”. Va al 
treball amb bici, i li agrada recórrer el 
terme pedalant. Creu que l’art està molt 
vinculat al cos, i li agraden sobretot les 
fotos d’esports i de dansa. “Pense en 
moviments d’esportistes i, per a mi, és 
art”. És una gran amant de les músiques 
del món, que la transporten a altres 
entorns i paratges.
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Pintura dedicada a la mestra 
Emma López.
“Primer vaig estudiar Pedagogia”, ens 
diu la mestra Emma López, “i em vaig 
formar per treballar amb persones ma-
jors, amb col·lectius de menors amb 
risc social, amb discapacitats”. Després 
d’estar uns anys dedicant-s’hi va deci-
dir estudiar Magisteri, “canviar el meu 
treball, dedicant-me a la docència amb 
xiquets”. Considera important “que hi 
haja una bona comunicació i relació 
des del col·legi amb les famílies, en 
benefici dels xiquets”. Des de ben me-
nuda li ha encantat dibuixar: “m’agrada 
molt l’art, és una part important de la 
meua vida, una forma d’expressar-me i 
completar-me”.
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Pintura dedicada a la mestra 
Lourdes Poveda.
Ens diu Lourdes Poveda que ella és 
mestra per vocació. “Soc especialista en 
Pedagogia Terapèutica, formada com a 
docent en Educació Especial, i treballe 
amb xiquets amb diferents capacitats, 
amb dificultats d’aprenentatge, hipe-
ractius, amb dislèxia...” Li resulta molt 
gratificant treballar amb ells, cosa que 
l’ajuda a sentir-se realitzada com a per-
sona. Entén que l’art és molt important 
per a la seua professió, i més encara en 
la seua especialitat, ja que els xiquets 
aprenen de forma diferent. Opina que 
“l’art també ajuda a centrar l’atenció 
i millorar el procés d’aprenentatge”. 
Conclou que “utilitzant l’art resulta més 
fàcil aprendre”. Valora la relació amb 
els mestres de la comarca de la Ribera, 
amb els quals comparteix experiències 
i projectes.
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Pintura dedicada a la mestra 
Eli Tomàs.
A Elisa Tomàs tot el món la coneix per 
Eli. Quan estudiava Magisteri va desco-
brir que li agradava el món de l’ensenya-
ment, si bé abans havia intentat estudiar 
la llicenciatura d’Educació Física. Ens ex-
plica que en començar a treballar “vaig 
coincidir amb una companya extraor-
dinària, vaig descobrir que estimava la 
meua professió, que allò que faig em 
fa sentir realitzada, perquè una part de 
mi sempre quedarà en la societat”. Mare 
d’una filla, s’esforça per tal que tot siga 
millor per a ella. Treballar a la Ribera li 
permet conciliar la vida familiar i labo-
ral. Gràcies a l’art, sobretot en els darrers 
anys, ha anat descobrint un món nou: 
“un món genial, que fa divertir-me, em 
distreu i sobretot m’ajuda a compartir 
moments meravellosos amb la meua fi-
lla”. De fet, ha començat a implicar-se de 
manera activa en el món de l’art, perquè 
d’una manera o una altra “fa que m’ex-
presse com soc, i que entenga quines 
coses formen part de la meua vida”.
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Pintura dedicada a la mestra 
Amaya Torregrosa.
Recorda Amaya Torregrosa que quan te-
nia 11 anys ja li va dir a la directora del 
col·legi on anava que ella volia ser mes-
tra. “Soc mestra perquè sempre he volgut 
ser-ho i també gràcies a l’esforç dels meus 
pares”. Considera l’ofici d’educar com un 
veritable privilegi, pel fet que permet 
compartir experiències amb molta gent.” 
Pense que els xiquets i les xiquetes són el 
més important del món i per això les mes-
tres hem de cuidar el nostre llenguatge i 
les nostres accions”. Assegura Amaya que 
“nadar contra corrent sempre ha estat el 
meu fort”. Fins i tot pensa que “la Ribera 
és una comarca que navega contra cor-
rent”. Cal lluitar sempre “i més encara des 
de l’escola pública”. Pel que fa a l’art, “sem-
pre ha estat present en la meua vida, no 
sé si pel fet de tindre una besàvia artista”. 
Des de sempre ha dibuixat i pintat. “L’art i 
l’educació sempre han anat de la mà a la 
meua vida”. Intenta transmetre al seu fill 
aquesta passió. “Pense que l’art, sobretot 
el dibuix i l’escriptura, és la millor via d’ex-
pressió”. I conclou: “l’educació i l’art és la 
meua vida”
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Pintura dedicada a la mestra 
Amparo Salom.
No dubta ni un segon quan afirma que 
“soc mestra perquè havia de ser-ho”. 
Així de rotunda i simpàtica és Amparo 
Salom quan es refereix a la seua família, 
on n’hi ha d’altres mestres com, per 
exemple, sa mare, ara jubilada. Ens 
contagia la passió per sa mare, “una 
mestra progressista i seguidora de la 
pedagoga Raquel Payà”. Diu que els 
seus germans també són mestres “i 
l’ambient a casa quan ens ajuntem és 
molt educatiu”. Amparo va estudiar 
Filologia Anglesa i l’especialitat de 
llengua estrangera en Magisteri. Haver 
estudiat anglés li ha permés treballar 
també en Secundària i amb adults, i 
així ha adquirit experiències distintes. 
“Escoltar música, fer vídeos amb els 
xiquets, dibuixar, fer treballs en grup, 
dissenyar amb l’ordinador, són formes 
d’expressió artística, i formen part tant 
de l’educació com de la vida de les 
persones”.
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Pintura dedicada a la mestra 
Adela Martínez.
La seua intenció no era ser mestra, sinó 
infermera, ens conta Adela Martínez, 
que després d’acabar Magisteri va fer 
Psicologia. Ens coneixíem, ja que va 
ser alumna meua en Magisteri, quan 
estudiava la carrera de mestra en 
la Universitat de València. Retrobar-
nos amb motiu del projecte Dones 
Mestres és una de les satisfaccions 
que comporta poder acostar-se al 
que està passant a les comarques en 
matèria educativa. També afirma que 
“treballant de mestra m’he realitzat 
molt, he aprés moltíssim, crec que soc 
millor persona i tot”. Qualifica amb un 
10 els seus companys de treball. I pel 
que fa a la relació amb la creativitat: 
“per a mi l’art és tot el que fem o el que 
podem fer amb el nostre cos”, assegura, 
tot aclarint que “en les meues classes 
pintem, dibuixem, cantem, ballem, 
modelem...”
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Pintura dedicada a la mestra 
Míriam Sebastian.
Quan de xicoteta li feien la pregunta 
ella sempre contestava que volia ser 
mestra. Míriam Sebastian ens confessa 
que durant els estudis de Magisteri 
algú li va fer el comentari “tu podries 
estudiar alguna cosa més difícil” (sic). Va 
optar per Educació Especial, i se sent 
molt afortunada de poder descobrir 
les virtuts del seu alumnat, tot ajudant 
a potenciar-les. Diu que treballar amb 
ells constitueix una sorpresa constant, 
pel fet d’aprendre i “descobrir els seus 
somnis, els seus desitjos, i ajudar-los a 
aconseguir-los”. Després de 9 anys al 
Col·legi Hernández considera que ha 
tingut molta sort de formar part d’un 
centre amb inquietuds, amb ganes de 
millorar i d’innovar, tot participant en 
projectes europeus. A més, reconeix 
que “ser mestra a la comarca de la 
Ribera suposa tindre a la mà una 
riquesa lingüística molt gran”. Utilitza 
l’art per treballar les emocions amb 
el seu alumnat, enregistrant vídeos, 
adaptant obres clàssiques de teatre, o 
fins i tot muntant un musical.
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Pintura dedicada a la mestra 
Mari Carmen Vila.
“Des de xicoteta tenia clar el que volia 
ser de major”, assegura Mari Carmen 
Vila, que a casa feia seure a totes les 
amigues al voltant de la taula, “treia la 
pissarra de joguet i amb el guix que em 
portava mon pare, els ensenyava a llegir 
i a escriure”. Se sent “molt orgullosa de 
ser mestra”, i, a més, “de ser mestra de la 
Ribera”. Sempre treballa amb l’art, ja que 
“tot ho aprenen a través de les cançons, 
del dibuix, del moviment. Pel fet de 
treballar per projectes constantment 
“estem fent exposicions”. “A través de 
l’art puc interpretar les emocions i 
sentiments del meu alumnat”. Se sent 
molt especial com a dona i com a mare.
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Pintura dedicada a la mestra 
Laura Vert.
“Vaig decidir ser mestra perquè em 
pareixia bonic, satisfactori i agradable”, 
diu Laura Vert, que ens parla de les 
tres generacions de la seua família que 
han passat pel Col·legi Sant Doménec, 
on ara treballa ella. “És un regal acudir 
al col·legi”, assegura. És de la Ribera, 
i coneix els costums i la realitat de la 
comarca, cosa que propicia “una major 
empatia amb l’alumnat, ja que formem 
part de la seua realitat i coneixem les 
necessitats”. A més, no ha treballat mai 
en un altre lloc. Entén l’art com un punt 
d’encontre entre professorat i alumnat: 
“Ho treballe en algunes assignatures 
perquè agafen millor el concepte; 
fem rètols i els exposem al centre, 
confeccionem els ninots de la falla, 
decorem les classes, confeccionem les 
disfresses de carnestoltes...” Laura pensa 
que no hi ha res impossible, i el que es 
proposa ho tira avant.
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Pintura dedicada a la mestra 
Emma Morales.
Des de ben menuda Emma Morales 
ja li parlava de política, d’esports i de 
qualsevol cosa a les seues germanes. 
Filla de mestra, “en realitat volia ser 
física, però no per dedicar-me a la rama 
de l’educació, sinó de la investigació”. 
Actualment, però, n’està ben contenta 
d’haver elegit la professió docent. 
“Diàriament aprenc coses, i això 
m’enriqueix com a persona”. Va estudiar 
l’especialitat de Matemàtiques i Física, 
però “per circumstàncies va començar 
fa vint anys amb Educació Infantil”. 
Actualment imparteix classes als majors 
de Primària. “M’agrada ser mestra, i l’art 
és una part fonamental en la meua 
vida”. Crear, pintar, dibuixar, cantar i 
ballar “és la millor manera d’aprendre”.
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Pintura dedicada a la mestra 
Loli Virgel.
Es reconeix com una apassionada 
de l’educació, amb la idea de ser 
“guia de camí, d’acompanyar en el 
descobriment, en la investigació, en 
l’apertura cap a nous coneixements 
i a noves formes de veure la vida”. 
Procedent de Valladolid, Loli Virgel fa 
bona cosa d’anys que viu i treballa a 
Castelló. Considera important educar 
l’alumnat  “de forma integral, donant-
los tots els recursos necessaris per tal 
que siguen capaços d’enfrontar la vida 
amb èxit”. Entén que arribar a la Ribera 
va suposar “un enriquiment molt gran, 
ja que no coneixia aquesta cultura, ni 
la seua diversitat, ni la gent d’ací”. Pel 
que fa a l’àmbit expressiu i les arts: “tota 
la riquesa de la gent ix cap a fora amb 
el llenguatge, amb la música, amb el 
color, amb la festa...” I en aquest sentit 
es fa visible “el món interior de les 
persones”. “L’intent i el desig de facilitar 
cada dia l’aprenentatge buscant la 
novetat, també és tot un art”.
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Pintura dedicada a la mestra 
Adelina Reig.
És més coneguda com a Marilina, i 
sempre ha sentit la necessitat d’ajudar 
els altres. “Els xiquets i la maternitat van 
molt units a la meua personalitat”, diu 
aquesta mestra per a qui “conviure amb 
els xiquets és un joc i m’apassiona”. Es 
considera “treballadora, organitzada i 
implicada en l’educació”, si bé assegura 
que el més important “és ser bona 
transmissora”. Considera la professió 
de mestra no important, sinó el que 
ve després, ja que “és la llavor per a 
un bon fruit, i la nostra responsabilitat 
és immensa”. Per motius familiars va 
ser mestra també a Múrcia, i és per 
això que considera que l’educació i 
els xiquets són més importants que 
no el lloc on et trobes. Troba que l’art 
és molt interessant per a l’escola i per 
a l’ensenyament, “ja que per a molts 
alumnes suposa una gran motivació, 
ja que poden tindre habilitats que hem 
de detectar i fomentar”. “Un mestre té 
el deure de conéixer els seus alumnes”. 
Marilina pensa que “si hi han habilitats 
artístiques, això suposa una gran sort”.
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Pintura dedicada a la mestra 
Loles Pausà.
“Soc mestra gràcies a mon pare”, diu Loles 
Pausà, que forma part d’una generació 
“en què estudiar era un privilegi”. “Mon 
pare era llaurador, fill de llauradors, i ana-
va quasi sempre aigua al coll”. Son pare, 
que era jornaler i no terratinent, des de 
ben prompte va tindre clar que la seua 
manera de progressar seria donant carre-
ra universitària als seus tres fills, “i no com-
prant terra, que és el que feia la majoria 
de gent”, apuntala Loles. I així va ser. Ella 
és mestra, el seu germà músic reconegut, 
i la seua germana administrativa en un 
Centre de Salut. “Quants anys de veremes 
a França per portar-ho tot avant!”. Al llarg 
de 35 anys com a docent Loles ha cone-
gut moltíssima gent (mestres, alumnes, 
pares i mares). No s’havia plantejat mai si 
això de ser mestra a la Ribera esdevé una 
cosa particular, però el ben cert és que 
sempre ha estat involucrada en projec-
tes participatius (Trobades, Escoletes de 
Tardor, etc.). De família de músics, “tinc un 
pasdoble al meu nom que va compon-
dre el germà de ma mare, Faustino Can-
del, quan vaig nàixer”.
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Pintura dedicada a la mestra 
Vicen Serradell.
Després de 30 anys dedicada a la 
docència, Vicen Serradell opina que el 
més important és “poder transmetre 
al nostre alumnat tots els valors que 
considerem importants per a ser 
persones que formen part de la nostra 
societat”. Cal que tinguen “ganes 
d’aprendre i inquietuds”, i per a això 
convé “ensenyar jugant”. Opina que 
l’important és ser mestra, i no tant on 
exerceixes com a tal, ja que ha treballat 
com a mestra en diversos pobles i 
comarques: “els xiquets i les xiquetes 
són iguals, siguen d’on siguen”. A Vicen 
li agrada molt l’esport, i actualment 
imparteix classes d’Educació Física, a 
més de dirigir el CEIP Severí Torres. Fins 
ara no s’havia plantejat quin paper té 
l’art en la seua vida, potser perquè “em 
falta formació en aquest aspecte”, però 
assegura que a partir d’ara “reflexionaré 
sobre aquesta qüestió”. 
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Pintura dedicada a la mestra 
Clara Garcia.
“Pense que ser mestra és una cosa 
que ha format part de mi des de ben 
menuda”, ens diu Clara Garcia. Va es-
tudiar Educació Especial en Magisteri. 
Durant uns anys va estar com a mes-
tra de Pedagogia Terapèutica i també 
com a tutora en un centre d’Educació 
Especial. Recomana a tothom l’ex-
periència de “treballar amb gent amb 
necessitats educatives especials”. Veu 
la Ribera com una comarca formada 
majoritàriament de pobles menuts, la 
qual cosa “comporta que els seus cen-
tres siguen més familiars, i tinguen una 
relació més pròxima amb les famílies i 
l’alumnat”. És partidària de celebrar les 
festes, d’ensenyar els oficis tradicionals i 
de mantenir la nostra llengua com a se-
nyal d’identitat. Per a Clara “l’art és una 
manera de comunicació i d’interacció 
de l’alumnat amb el seu entorn” i, per 
tant, “hem de deixar que experimenten 
i creen”. A més, entén que “és important 
utilitzar l’art com a principal recurs en la 
formació i educació dels xiquets”.
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Construir el retrat de cada mestra a partir de les lletres del 
seu nom.
Dones Mestres transita pels entorns de les docents mitjançant 
les narratives personals, a través del coneixement de les se-
ues opinions i de l’interés per les seues vivències. Establim un 
diàleg creatiu (Huerta i Alonso-Sanz, 2018). El procés artístic 
es basa en la mirada de l’observador atent, auscultant paci-
entment des de l’experiència de qui indaga en les inquietuds 
pròpies. Les convertim en protagonistes del discurs exposi-
tiu. Els colors i els grafismes formen part d’un entramat capaç 
de gestar, des de la cultura visual, una nova mirada cap a les 
docents, renovant la percepció de les mestres. Les obres de 
l’exposició estan dedicades a les dones que ens han aportat 
i aporten coses essencials, que ens transmeten una mane-
ra de mirar la vida i d’entendre els nostres paisatges vitals. 
A més de les 21 pintures de l’artista, hi ha la possibilitat de 
conéixer com han interpretat a les mestres els seus alumnes. 
En les imatges dels més menuts, dels xiquets i les xiquetes, 
veiem una sobredosi de cors dibuixats, a més d’altres ele-
ments (somriures, colors vius, gestos) que ens transmeten 
una gran estima per les seues mestres. Les docents apareixen 
majoritàriament en escenaris de l’aula, però també en moltes 
ocasions en exteriors plens de flors i muntanyes, la qual cosa 
ens porta al territori de la coneixença personal més enllà dels 
murs del col·legi.
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Collage de dibuixos dels xiquets i les xiquetes 
interpretant les seues mestres.
En les entrevistes a les mestres escoltem relats de do-
cents molt jóvens i de professionals amb una experièn-
cia dilatada. Amb aquest exercici de recerca acostem 
les arts i l’educació artística a les activitats que propici-
en trobades entre docents, escoles i museus (Huerta y 
Alonso-Sanz, 2017). Amb aquestes accions posem en 
evidència les realitats en què ens movem, aportant ide-
es per millorar les nostres formes d’educar, investigant 
en allò que ens interessa (Elliott, 1990). En els retrats de 
les mestres fem servir els seus noms, retratant-les amb 
aquest símbol gràfic que les defineix des de l’alfabet. I 
mentre l’alfabet modela la singularitat de cada mestra 
amb la composició tipogràfica, les mans dels xiquets 
i les xiquetes interpreten les mestres amb les seues 
composicions plàstiques i deixen constància de l’enor-
me afecte que manifesten per aquestes professionals. 
Els retrats de les mestres són un missatge amb el qual 
transmetre el nostre respecte i admiració per l’esforç 
d’aquestes dones, d’aquestes treballadores de la cultura.

En la sèrie Dones Mestres de la Ribera hi ha una implica-
ció personal forta, ja que soc nascut a pocs quilòmetres 
de Castelló, del qual ens separa (o ens uneix) una mun-

tanya que hi ha entremig. Quan era menut, la gent de 
la Llosa de Ranes i de Castelló ens ajuntàvem, sobretot 
en estiu, als Banys de Santa Anna, un paratge natural 
situat enmig de pins i eucaliptus. El que havia estat un 
balneari per a gent acomodada a l’inici del segle XX, 
unes dècades després es va convertir en un espai d’oci 
amb piscines al qual acudíem per refrescar, o bé du-
rant les vacances de Pasqua. És allà on ens coneixíem la 
gent dels dos pobles, que de tan a prop com estàvem, 
no ens reconciliàvem si no era a través del pas de la 
muntanya, per nadar, i per gaudir junts de les vacan-
ces. Tot i pertànyer a comarques distintes, crec que hi 
ha més similituds que diferències entre nosaltres, pel 
fet que ambdues poblacions mantenen una constant 
relació entre el pla i la muntanya (deia Raimon que era 
“d’on s’acaba l’horta i comença el secà”). La Llosa i Cas-
telló són veïnat, amb un element natural de proporci-
ons considerables que fa de mitgera, una muntanya 
coronada per un bellíssim rastre dels Borja: l’ermita de 
Santa Anna. És en la forma de parlar, en la tonalitat, en 
les expressions, on potser s’acosten més i millor els 
nostres paràmetres col·lectius. En aquest sentit, he de 
dir que ha estat gratificant i encoratjador acostar-me a 
les vint-i-una docents que són les que participen en el 
projecte artístic i educatiu Dones Mestres de la Ribera.
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A l’hora de pintar els seus noms vaig optar per uti-
litzar com a base paper aquarel·la (Arches) de gra fi i 
300 gr. de gramatge, de dimensions 57 x 77 cm., tot 
inscrivint les lletres amb tècnica mixta d’aquarel·la, 
anilines i llapis de colors. Les aiguades han omplert 
els papers, tot contrastant el blau dels noms amb 
les tonalitats càlides dels fons (ocres, taronges, mar-
rons, grocs, verds, rojos). No hi ha cap estridència. 
No en vaig veure cap en les cares, els gestos, les 
paraules i els ànims de les mestres. Ben al contrari, 
totes elles m’han transmés molta calma i una bona 
disposició envers la vida i la seua professió. Són 
dones que poden decidir (tenen independència 
econòmica), que gaudeixen del seu ofici i que es 
mostren satisfetes de treballar a Castelló. La Ribera 
és un paratge vinculat a la terra des de l’agricultura, 
un element clau en la vida de la comarca. Els ocres 
i colors terra en general m’han portat cap als fons 
càlids, mentre que l’aigua del Xúquer és la que rega 

les lletres dels noms de les mestres. He dissenyat un 
alfabet en exclusiva per a les mestres de la Ribera 
(Huerta, Alonso-Sanz y Ramon, 2018), un conjunt 
de lletres que combinen un pal gros i un altre es-
tret, rodones, juganeres. El pinzell ha corregut suau 
i dòcil, una mica blanet, però després la llapissera ha 
emmarcat cada lletra amb gestos ràpids i vivaços. 
De nou, el contrast. Un cert aire de còmic ha envaït 
l’espai de cada pintura. I al costat del seu nom, de 
cada mestra he triat un parell de frases o idees que 
m’ha transmés, per expressar-les amb frases curtes. 
El mateix contrast que fa difícil escriure el nom d’un 
poble, anomenar-lo, indicar-lo. Tot un repte que de-
fuig cap als silencis i les repressions de determinats 
moments de la història. La lluita continua amb no-
ves formes d’implicació (Zafra, 2017). El ben cert és 
que a Castelló, a la Ribera, les mestres van fent la 
seua faena amb entusiasme i confiança, i això és el 
que he volgut retratar.
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