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DADES CATALOGRÀFIQUES  

  

Autoria Anònim 

Lloc de producció Desconegut 

Lloc de procedència Torrent 

Títol/nom objecte Màquina de fer embotit, marca Elma, model 22 

Data Primera meitat del segle XX 

Mesures 107 x 37 x 26 cm 

Materials/tècnica Fusta de pi i ferro colat 

N.º Inventari Registre 1423 ( no és correcte, és 2635 ) 

Ubicació en el 
museu 

Planta baixa; despensa  

 
DESCRIPCIÓ  

Cavallet de forma tronc piramidal, format per quatre potes de fusta unides per la part superior a una taula, sobre 
la qual s'enrosca un aparell de ferro colat que conté una entrada en forma d'embut per introduir la carn i una 
sortida on es col·loca un embut perquè la carn picada entre dins del budell, donant tornades a una manovella de 
ferro. En un dels laterals s'aprecia la marca ELMA en relleu i a banda i banda de la tremuja està el número 22, que 
fa referència al model. La marca ELMA, establerta a Àlaba, està activa des de l'any 1924 fins a l'actualitat. Aquesta 
peça va pertànyer a la família Mora Andreu. 

La matança del porc es realitzava tots els anys a l'hivern (A cada porc li arriba el seu Sant Martín, Per sant Martí, 

mata el porc i enceta el vi). La raó fonamental era que el fred afavoria la conservació de la carn, també era una 
època més tranquil·la després de les collites i abans de la celebració del Nadal, la principal festivitat de l'any. Tota 
la família participava en l'activitat, generalment els homes s'ocupaven de matar a l'animal i les dones processaven 
els productes càrnics. 
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Tema Relacionat Divisió sexual del treball 

Relectura 
Les activitats productives de les dones en la societat tradicional han sigut essencials per al 

manteniment i reproducció de la unitat familiar. Lligades a l'àmbit domèstic, la conservació 
i processament dels aliments, la confecció de roba, el proveïment d'aigua, llenya, el 
manteniment del foc, la cura dels animals domèstics, la comercialització d'excedents, la 
cura de malalts i ancians, la criança dels fills, la sanació, la neteja i adequació de l'espai 
domèstic, són tasques imprescindibles per a la supervivència, no obstant això, en ser 
considerades com a pròpies de la seua "naturalesa", se'ls ha negat la definició de treball. La 
dona era valorada per les seues capacitats per a realitzar aquestes tasques, considerant-les 
com a virtuts, però se'ls negava el reconeixement com a treball, invisibilitzant les seues 
aportacions. 

En l'àmbit rural, les dones han participat en tota mena de faenes agrícoles, per descomptat, 
depenent de la seua situació social, però fins i tot en aquells casos en els quals tenien 
jornalers que assistien en tasques del camp, les dones havien d'ocupar-se de la gestió del 
manteniment i proveïment. Els sabers vinculats a l'amaniment o la conservació d'aliments, 
a l'elaboració de productes secundaris, o els remeis naturals no han gaudit de valoració o 
reconeixement. Les dones s'han ocupat de mantenir i preparar les infraestructures de 
transformació, els habitatges, els contenidors i eines... fins al punt que les qualitats més 
benvolgudes en una esposa eren la seua resistència i laboriositat. No es pot entendre 
l'economia rural sense la participació de les dones. 
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