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EL PROJECTE. 
El gènere reuneix un conjunt de trets (rols, actituds, atributs 
físics, pautes de comportament, sexualitat, etc.) que s’associen a 
les persones, generalment sobre la base del seu sexe, formant un 
sistema de classificació d’individus en categories concretes. El 
gènere no és innat ni estàtic. Feminitat, masculinitat, estereotips, 
rols assignats… són alguns dels temes que tracta el projecte 
Relectures: Itineraris en els Museus en Clau de Gènere. Aquest 
projecte, subvencionat per la Generalitat Valenciana i a través 
d’un estudi de la Universitat de València, ofereix mirades diverses 
dirigides a les col·leccions que alberguen cadascun dels museus 
participants, amb la intenció de generar nous discursos que 
permeten al visitant reflexionar sobre el paper de la dona, dels 
mites patriarcals o de la desigualtat social entre homes i dones. 
Visitar aquests museus és reflexionar sobre el paper de la Història 
en aquesta matèria i qüestionar-nos el nostre paper en el foment 
d’aquestes actituds.

L’EXPOSICIÓ.
Aquesta mostra temporal, presenta les cinc peces triades pel 
Museu de Paterna per al projecte i la relectura tècnica, elaborada 
pel seu equip professional. D’altra banda recull els treballs creatius 
desenvolupats en diversos tallers en relació al projecte. Aquestes 
activitats han possibilitat una nova dimensió de la iniciativa, la 
Relectura artística i en clau de gènere de les peces del Museu per 
part de les persones participants, establint un nou diàleg entre 
el nostre patrimoni històric arqueològic i els veïns i veïnes de 
Paterna.

www.relecturas.es



El socarrat, emprat fonamentalment com a peça decorativa en les 
sostrades de les estades principals dels habitatges de burgesos o 
nobles, va ser un suport pictòric que va reunir tota una amalgama 
de motius decoratius, que van des dels trets de la tradició clàssica, 
de l’imaginari col·lectiu, de la contemplació de la naturalesa fins a 
la realitat del moment. La poliorcètica, tan present en el període 
medieval, ve ací representada per un ballester al costat d’una 
torre, atacant-la o defensant-la? El personatge és clarament 
masculí però la dona, podria participar activament en una escena 
com aquesta o quedaria relegada a altres tasques?

SOCARRAT BALLESTER
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La representació icònica de la “mà de Fàtima” en la ceràmica 
medieval és molt comuna als països de religió islàmica, com 
a símbol de protecció enfront de malalties, desgràcies i mals 
esperits. Una de les llegendes associades a aquest símbol mostra 
l’actitud resignada de Fátima davant la infidelitat del seu marit, 
significant l’abnegació i la paciència com a actituds femenines 
adequades per a la relació de parella. La revisió d’aquesta i altres 
narratives tradicionals expliquen el seu paper en la reproducció 
de la desigualtat de gènere, articulant processos de socialització 
diferents per a homes i dones. La pedagogia i les editorials recullen 
hui aquesta realitat i la superen amb “relectures” en propostes 
didàctiques a les aules i en les prestatgeries.

BOL
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La funció de l’alfabeguer dins de l’habitatge és servir com a test 
d’alfàbega, planta d’ús culinari i actuar com a ambientador natural, 
accions lligades en l’àmbit domèstic al gènere femení. No obstant 
això, la seua decoració ens porta més enllà, entre altres coses a 
considerar la vestimenta de l’època en què s’insereix i com era 
representada la dona en la iconografia del segle XV. Així, veiem 
en aquesta representació l’estereotip de dona amb la silueta ben 
marcada que reforça altres atributs femenins. Però, realment 
era així o simplement reflecteix la mentalitat masculina cap a les 
dones?

ALFABEGUER
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El cossi és una peça que forma part dels útils presents en l’àmbit 
domèstic i la funció principal del qual és la realització de la bugada, 
és a dir, llavar i blanquejar la roba. La seua forma és troncocònica, 
de boca més ampla que la base, però presenta varietat de 
grandàries depenent de la quantitat de roba a llavar o blanquejar. 
En l’edat mitjana, després de la rentada en el riu, séquia o curs 
d’aigua, a l’interior de l’habitatge el treball de blanquejat quedava, 
igual que el previ de rentada, en mans de la dona. Aquesta havia 
de fer arribar l’aigua fins allí i emprar fonamentalment cendra per 
a la higienització de la roba, per a posteriorment tornar a llavar-la. 
Aquest treball, mai prou reconegut, ni llavors ni fins a l’aparició de 
la llavadora, ocupava gran part del dia.

COSSI
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Aquesta inscripció funerària, dedicada per Cornelius Lupulus a la 
seua esposa, porta la fórmula bene merenti, que bé s’ho mereixia. 
Eixe reconeixement ens porta a pensar en tots aquells aspectes 
pels quals la seua esposa era digna d’elogi. La placa va ser 
trobada durant les excavacions dutes a terme en la vila romana 
de Paterna. A partir dels textos dels tractadistes agrònoms llatins 
ens traslladem al paper que van jugar les dones que van viure en 
l’àmbit rural i el que s’esperava d’elles perquè foren dignes d’eixa 
inscripció.

PLACA FUNERÀRIA

Vila Romana de Paterna. Segle III
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MUSEU MUNICIPAL DE CERÀMICA
Plaça del Poble 1 – 46980 Paterna

HORARI:
Dimarts i dijous de 10 a 13’30 h.

Dissabtes de 10 a 14 i de 17 a 20 h.
Diumenges de 10 a 14.

CONTACTE:
Museu: 961.379.694

Direcció: 961.379.657 - museo@ayto-paterna.es
Didàctica: 963.053.053 - didacticamuseo@ayto-paterna.es

FACEBOOK: 
MuseoCeramicaPaterna

Autora de la 
il·lustració: 
María Fuentes


