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EDITORIAL

Ja ha passat un altre any i aquí teniu la revista de la Vocalia de Dones de
l’AVV. CollVallcarca. Aquesta serà la darrera en aquest format, ja que treure
una revista en paper, resulta car. A partir d’ara, el grup de Comunicadores
del Coll, que formàvem el seu equip de redacció, passem a fer el
manteniment del bloc de Dones del Coll, que podeu seguir per internet.

Aquest cop hem tornat a fer memòria d’èpoques passades i alhora molt
properes, tot recordant l’evolució del vestit, de la moda, de la feina de
cosidora per als de casa o per a d’altri. Totes hem estat joves i presumides,
ens ha agradat recordar aquella època de les modistes i , també, d’un mode
de vida de treballar a casa per ajudar a l’economia familiar. Dues de
nosaltres havien treballat en cases d’alta costura i una en una botiga de pret
aporter al Passeig de Gràcia. També hem recuperat fotografies d’altres
èpoques relacionades amb aquesta temàtica: familiars, de revistes antigues;
hem fotografiat màquines de cosir i peces de roba que algunes hi tenien
guardades.

Com sempre hem volgut aprendre coses noves i hem continuat endinsantse
en nous mons. Per una banda hem aprofundit en això de fer entrevistes i ho
hem fet a través de quatre escriptores: la Griselda Martín, la Sílvia G.
Guirado, la Lola Mariné i la Mercedes Sánchez, que escriuen novel.la, contes,
poesia o relats il.lustrats. En totes elles vam trobar aspectes divertits,
positius i interessants. Cadascuna amb la seva pròpia personalitat, van fer
que ens enriquíssim de les seves experiències en torn de l’escriptura.

Per l’altra, amb el suport de la Sara, hem conegut pintores de diferents
èpoques, hem cercat informació sobre la seva vida i obra i hem après a mirar
els quadres, a distingir els diferents estils de pintura, la influència que tenen
els colors, per l’impacte que fan quan els mirem. A més vam entrevistar
dues pintores del barri: Concepció Ribera (companya de l’Associació) i Mª
Carme Rabell (pintora de llarga trajectòria). Parlar amb aquestes dones, amb
tanta experiència, va ser com un descobriment enriquidor i al mateix temps
ens va apropar una mica més al món de la pintura. De fet, ara n’entenem
més coses, de la manera de pintar, de la llum del quadre. Ara mirem i sabem
qué cercar en una obra pictòrica.

Diu la Maud que “els dimecres de cinc a set ho tinc sagrat per a anar a la
classe d’escriptura, on estem aprenent a escriure i a fer el blog. La crisi ens
ha ficat en aquesta “nova era”. Per a la majoria ens costa una mica més” i
l’Anna diu que “aquest any ha estat el primer que he anat gairebé tots els
dies que hi ha hagut classe. Hi aprenc coses que per la nostre edat no hem
pogut aprendre, perquè en aquells temps es creia que les dones en tenien
prou amb les quatre regles i escriure ‘però poquet’. La resta del temps la
passàvem resant i fent brodats. Però, malgrat la nostra edat, encara podem
aprendre moltes coses. Abans de venir a aquestes classes no m’havia atrevit
mai a escriure res, ni un borrall”.

Som dones valentes que ens agrada viure l’aventura d’escriure i conèixer
nous mons i que ens atrevim, fins i tot, amb les noves tecnologies.
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HISTÒRIA I MODA

LA HISTORIA Y LA MODA

Si tenemos que hablar de la historia de la
moda, nos tendríamos que remontar a los
tiempos más antiguas, cuando Darwin nos
contó que nos pusimos de pie, perdimos parte
del vello, que hasta entonces cubría nuestro
cuerpo y comenzamos a sentir frío.

Usábamos a los animales para comer, y su piel
para resguardarnos de las temperatures que
dicen que, en aquellos tiempos, eran
extremas. Así fuimos salvando etapas. Lo que
quería el ser humano era resultar atractivo al
sexo contrario, y cambiamos nuestros géneros
y formas dependiendo de la época. Se iba
aumentando la sofisticación, usando cada vez
más tela.

Yo voy a hablaros de una época más reciente,
el final del siglo XIX, cuando la mujer lleva
unos corsés muy ajustados, por lo que la única
forma que estaba permitida destacar era la
cintura. Las faldas eran con grandes
drapeados y lazos (conservo una foto de mi
abuela que lo demuestra).

Después con la llegada del siglo XX y el cine,
se acortaron las faldas a media pierna, y
perdieron volumen. Se usaba también,
sombrero y guantes (las que podían, claro). A
mediados del mismo siglo, en los felices
veinte, llegó a nosotros la moda charlestón,
que escandalizó a la sociedad de la época, por
la repentina subida de la falda, hasta diez
centímetros por encima de la rodilla. Siguió la
ropa pegada al cuerpo y el pelo, que hasta ese
momento había sido largo, se cortó en el
llamado corte “garçon” que quedava muy
corto en la nuca, y más largo y ondulado,
hasta debajo de las orejas, cerca de la cara. Y
se pusieron en la cabeza adornos, que
cruzaban la frente acompañados de pedreria y
plumas.

Luego llegaron las dos guerras, la española y
la mundial, que cambiaron radicalmente la
vida de la gente. La moda ya no era
importante, lo primordial era tener para comer

y como taparse.

Pero todo pasa y también pasó esa época, y
llegaron los años cincuenta en que la mujer
recobró su coquetería, aunque la moda se hizo
más sòbria. Se usaban grandes faldas
acampanadas, con jerseys muy pegados al
cuerpo, y los largos al tobillo. También se
usaban las llamadas faldas tubo, que eran eso,
un tubo que se pegaba al cuerpo, con blusas
camiseras vaporoses. Después llegaron los
famosos sesenta, con la subida definitiva de
las faldas y sus grandes vuelos muy ajustados
a la cintura y cancanes almidonados.

Este es un pequeño repaso por la moda a
través del tiempo, pues si profundizamos no
tendríamos suficiente revista para describirlo.

Anna de la Varga
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HISTÒRIA I MODA

LA MODA Y EL PASO DEL TIEMPO

Antiguamente las prendas se hacían a medida, con diversos géneros, lanas, cachemir, creps,
sedas, algodones, etc. Se tenían que hacer varias pruebas. Habían muchas modistas, que
trabajaban particularmente y otras para casas de modas. Las prendas de confección por su
calidad eran duraderas y la moda no tan cambiante.

Llegaron las fibras sintéticas, un descanso para las amas de casa, al no tener que planchar
tanto y, con ellas, las parkas, una salvación para el frío, con ellas los abrigos y chaquetones de
lana quedaron en un segundo plano.

En la dècada de los años sesenta, afloró el pretaporter y los talleres y empreses textiles
pasaron a confeccionar una gran cantidad de modelos para diferentes siluetas. A partir de un
precio estándar, tenías la ventaja de poder probar un sinfin de prendas y escoger la más
adecuada para tu imagen, condición indispensable y de gran relevància en estos momentos.

Las grandes firmas se tuvieron que adaptar a los tiempos modernos creando ropa más
econòmica. Aún así, siguen con sus modelos exclusivos para un grupo social de poder
adquisitivo alto.

Estos últimos años han proliferado las Outlet, que son estocs sobrantes de temporada, de
firmas conocidas, a precios más asequibles.

Antes los diseñadores creaban sus modelos y los exponían en las pasarelas. Hoy en día, las
tendencias urbanas definen por si mismas el ritmo de la vida actual. Las modas son muy
variadas, tantas como tribus urbanas.

Carme González
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HISTÒRIA I MODA

EL MÓN DE L’ALTA COSTURA

Desconec totalment el món de l’alta costura i els creadors que fan possible aquests models tan
fantasiosos i amb tan “glamur”. Penso que és una feina molt artística i d’un gran valor, una
tasca en la qual els resultats són tan espectaculars, que és un goig per a la vista i els sentits.

En la dècada dels anys seixanta, es va produir una gran revolució en el món de la moda a nivell
internacional. L’alta costura, sense arribar a desaparèixer, va anar sent, a poc a poc, desplaçada
pel pretaporter. Es va iniciar un període de democratització, de gran repercussió des del punt
de vista social. Els vestits es van començar a fabricar a gran escala, i la roba de disseny, ben
confeccionada, va arribar a unes altres escales socials.

Molts dels grans noms de l’alta costura es van afegir a aquesta nova tendència. El primer en
afegirse va ser l’Yves Saint Laurent.

Va ser qüestió de temps que tots els grans modistes copiessin al seu col.lega i ara ja hi ha noms
com Jesús del Pozo, Adolfo Domínguez, Purificación García, Antoni Miró, Carolina Herrera, Pedro
del Hierro, Rosa Clarà i un llarg etcètera. Es va obrir un camí de referència per a les noves
promeses que van començar a despuntar els anys noranta.

Carme Martínez
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LA MODA

No sé cómo explicarme, yo no la he seguido al pié de
la letra. Nunca llevé pantalones de campana. Sí llevé
trajes de chaqueta, que se llevaban en la primavera y
el otoño.

Ahora con el cambio del clima todo ha cambiado y en
estos tiempos parece que el tejano lo suple todo.

Siempre ha habido grandes modistas y modistos como
Dior, Pertegaz, Carolina Herrera, Victorio y Luquino y
otros, però esa moda es para grandes estrellas de
cine que los lucen en la alfombra roja o en las
grandes películas.

Yo con unos buenos pantalones, una blusa, algún
jersei y una buena chaqueta, ya estoy bien. Eso sí,
creo que unos buenos zapatos son el complemento
ideal para lucir una buena prenda.

Teresa Gay

HISTÒRIA I MODA
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HISTÒRIA I MODA

Cuando en algún lugar escuchamos la palabra consumismo o compra compulsiva, todas
sabemos lo que significa, pués quién no ha pasado por delante de un escaparate, ve unos
pantalones o una camisa que no necessita, però entra en la tienda y se los prueba. No
resistimos la tentación de comprarlos, aunque para el año siguiente estén pasados de moda.

Hace algunos años, las cosas no erán así. Cuando necesitábamos un vestido acudíamos a la
modista, que solía ser un taller familiar. Elegíamos una tela de un color determinado, y con los
consejos de ella y el ingenio nuestro, teníamos un vestido, que después de pasar varias pruebas
conseguíamos estrenar.

Luego empezó a funcionar el pretaporter, que se hace en talleres Industriales. En estos sitios
no se necesitaba saber coser, bastaba con saber llevar una owerlock, o la màquina plana, pués
cada persona hacía distintas piezas, unas hacían ojales, otras cuellos, etc. Hasta que las piezas
eran planchadas y se repartían en las tiendas.

Estos talleres dan faena a mucha gente, aunque todavía los hay clandestinos, que es lo que se
llama la economia sumergida.

Concha Carvajal

LA MODA DE HOY
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LA MODA I ELS COLORS

Cada estació de l' any té els seus colors
de moda que van canviant cada
temporada. A la tardor i a l’hivern les
tonalitats són més fosques i amb menys
contrastos, és com una invitació al
recolliment dels dies més curts, és com
la temporada de la hivernació, perquè tot
torni a renéixer a la primavera amb un
esclat de colors, tot donant pas a unes
tonalitats amb força contrastos que ens
acompanyaran fins al final de l' estiu.
Les dones tenim una gamma més àmplia
de colors en els nostres vestits que els
homes, que els tenen més encasellats
amb tons més uniformes. Nosaltres
podem passar del blanc dels vestits de
núvia i comunió, a l’elegància del negre
per un vestit de nit o cerimònia. Del
vermell amb molta sensualitat, a tots els
tons blaus, tan arrelats a la nostra cultura
mediterrània, o a tota la gamma de tons
pastels, que ens aporten harmonia visual.
Els colors, en totes les cultures del món,
tenen molta importància.

M. Rosa Ureña

HISTÒRIA I MODA
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HISTÒRIA I MODA

Cada vegada els complements tenen més importància en el món de la moda, són petits detalls
que ens ajuden a fernos sentir més afavorides.
Un dels complements més importants són les sabates, les botes i botins a l' hivern i les
sandàlies a l' estiu; la joieria i bijuteria, anells, arracades, collarets, polseres, rellotges, etc.; els
barrets, bolsos, guants, mitges, cinturons, ulleres de sol i graduades. Les bufandes i els
mocadors de coll s' han convertit amb el complement més utilitzat en els últims anys, perquè
ens dóna moltes possibilitats de combinacions i moltes variacions en la seva forma de portar
los, fins i tot, per internet corren vídeos de com posarse'ls de formes diferents per poderlos
lluir amb tot el seu esplendor.

www.youtube.com/watch?v=5LYAEz777AU
www.youtube.com/watch?v=MswO7nFzTPU
www.youtube.com/watch?v=Wtqe_S7hckw

Després també tindrien molta importància la perruqueria i el maquillatge. Amb el pentinat, a
través de les fotografies podríem esbrinar en quina dècada del segle passat van ser moda. El
cinema, amb totes les seves grans dives, va marcar molt la tendència. La gran majoria de la
població les imitava, volien ser com elles.

M.R. Ureña

ELS COMPLEMENTS

http://www.youtube.com/watch?v=5LYAEz777AU
http://www.youtube.com/watch?v=MswO7nFzTPU
http://www.youtube.com/watch?v=Wtqe_S7hckw
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LES MODISTES

L’OFICI DE MODISTA

Quan vaig haver de decidir d’aprendre un ofici, vaig triar el de modista. Vaig començar en un
petit taller que hi havia a la mateixa escala on vivíem. Hi cosien quatre noies i l’espai de costura
no era molt gran.

La sala de costura contenia un armari per a penjar la roba i un mostrador, a l’alçada de la
cintura, un planxador i una màquina de cosir. També hi havia una taula on hi havia un fil ferro
ple de rodets de fil: blanc, negre, un especial per embastar i els colors dels vestits que estaven
de moda.

Quan vaig entrarhi a treballar ja sabia fer anar l’agulla, ja que al col.legi de monges ja
t’ensenyaven a brodar, però al taller vaig començar a sobrefilar i embastar.

Com era aprenenta, sempre em tocava anar a fer encàrrecs, però m’encantava ferlos i haver
de portar, amb una capsa, els vestits a les clientes. Sempre em donaven una propina.

Continuant amb la meva trajectòria de modista, vaig estar dos anys a Santa Eulàlia, cosint
vestits de fantasia, però me’n vaig cansar. Jo volia aprendre a cosir tota mena de peces.

A Santa Eulàlia, cada estiu ens pagaven quinze dies de vacances a un poblet que es diu
Arbúcies. Ens enviaven a una residència de monges, però ens deixaven el dia lliure, encara que
per dinar i sopar havíem de serhi a l’hora que ens deien.
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LES MODISTES

ROPA A MEDIDA Y EN SERIE

En los años cincuenta, se cosía a nivel particular. En aquel tiempo habían muchas modistas que
cosían en sus casas y hacían los trajes a medida.

Unas de las casas más buenas estaban en el Paseo de Gracia, como el Dique Flotante, Pertegaz,
Santa Eulalia. En estos talleres estaban las mejores modistas de la classe alta.

Pero a partir del año 1958, empezó el Pretaporter, que eran trajes hechos por tallas. Por
aquel tiempo se hablaba de que se harían trajes para usar y tirar. Ropa barata y confección
también.

Ahora también se hace ropa a medida, però menos que antes. La confección hecha en serie se
vende más, pués así se puede variar más.

Ahora hay muchas clases de géneros sofisticados, que no se sabe de lo que estàn hechos. Antes
se sabia si la ropa era de hilo, algodón, lana, seda o tergal.

Mercè Juan

En aquest taller sempre, per santa Llúcia, sortíem a visitar la Verge i demanarli que ens
conservés la vista. També era el dia dels estudiants. Anàvem a dinar a un restaurant i a la tarda
anàvem al cine. En tinc un bon record, ens ho passàvem molt bé.

Vaig treballar en aquest taller fins que em vaig casar. Ara tot aquest sistema de treball ha
canviat molt. La roba es fa en grans tallers i es cusen totes les peces a màquina.

Mercè Juan



1 3

La força de les dones

TRADICIONS DE MODISTA

El meu contacte amb la costura o modisteria comença molt aviat, ja que la meva mare era
modista i tenia molta feina. Quan era petita venien a ajudarla unes quantes noies joves, cosa
que feia que l’ambient a casa, amb la meva visió d’aleshores, em semblava festiu.

Quan venia el pare, mai hi eren les noies. Llavors el pare, mentre la mare cosia a la màquina,
llegia un llibre en veu alta, amb la qual cosa varen entrar a la meva vida la costura i els llibres.

Per això quan la situació econòmica no va permetre que seguís estudiant, i em vaig haver de
posar a treballar, vaig pensar que la costura ens va solucionar la vida en un d’aquells moments
que són molt difícils, i que tots avui, a la meva edat, han passat en algun moment de la seva
vida. Per totes aquestes coses em vaig decidir a entrar a treballar a una casa d’alta costura, que
tots crec que coneixem, es deia i es diu Pertegaz.

Era un taller molt gran, que es dividia en dos. En una part, anomenada Esport, es
confeccionaven abrics i vestits jaqueta. A l’altra banda hi havia l’anomenada Fantasia, i això era
una fantasia pura, perquè es confeccionaven tota mena de vestits, entre els que hi havia
luxosos vestits de nit i també de núvia, cosa que feia que les jovenetes com jo somniéssim amb
els ulls oberts i penséssim en casarnos amb un d’aquells vestits. Per aconseguirho teníem uns
costums o tradicions una mica especials, ja que quan estàvem acabant un vestit de núvia, les
modistes que el feien ens cridaven, i llavors nosaltres ens arrencàvem un cabell i la modista el
posava dins del baix, perquè deia la tradició que la propera boda seria la teva (cosa que era
mentida perquè jo hi vaig posar el meu amb no sé quants vestits i als meus seixantavuit anys
encara estic soltera).

Aquesta és una de les moltes tradicions que existien en els tallers entre les modistes. Jo encara
me’n recordo amb molt de carinyo per allò que “cualquier tiempo pasado fué mejor”.

Anna de la Varga
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COSIR A CASA PER L'ECONOMIA FAMILIAR

Antigament les mares i les àvies, sabien cosir i confeccionaven els vestits per a la canalla.
Recordo que sempre ens feien la roba. Tot ens ho feien las mares, els uniformes del col.legi, les
bates, molta roba interior. Compraven uns retallats de roba i per pocs diners i amb el seu
enginy confeccionaven el que calia per anar a l’escola; la qual cosa anava molt bé per a
l’economia de l’època.

LES DONES I L’ECONOMIA

L’economia a les llars, quan jo era petita,
gairebé sempre, passava per les mans de les
dones. Els homes, en aquells temps,
semblaven pensar que les seves companyes
no hi aportaven gaire, però res més lluny de la
veritat.

Aleshores les mestresses de casa feien de tot,
des de cuinar amb quatre coses, a cosir de mil
i una manera, per aportar a l’economia
familiar. De vegades, feien vestits amb uns
quants retalls. A més feien traus de camisa,
algunes cosien botons i d’altres calçotets.
Després de tot això, compraven cabdells de
llana i confeccionaven jerseis per a la canalla.

A les tardes d’estiu, la mare, després de fer un
miler de coses, m’ensenyava a sargir els
mitjons per a la qual cosa fèiem servir un ou
de fusta (cosa que m’emprenyava molt).
També fèiem punta de ganxet pels enagos.

Per tot això, penso que a les dones d’aquells

A part de la roba que feia la mare, també cosia
camises, dotzenes de camises, diàriament.
Economia submergida. Havien d’arribar a final de
mes.
Tornant a la història del vestit, ha fet una
evolució, que quasi és una revolució. L’home
primitiu feia servir les pells per cobrirse el cos i
defensarse del fred.
Ara en el segle XXI tot ha canviat;
afortunadament.

M. Carme Martínez Femenias

VESTITS

temps, se’ls hauria de fer un monument, perquè amb tots aquells treballs no permetien que
l’evident misèria, que hi era pertot arreu, aflorés a les seves i a les nostres vides.

Anna de la Varga
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RECORD DE LA MEVA INFANTESA

COSIR A CASA PER L'ECONOMIA FAMILIAR

En la meva infància recordo que la meva mare comprava roba i llanes, per confeccionar vestits i
jerseis. En aquells temps, a la majoria de les cases mares i àvies ho feien tot, cosa que era una
bona ajuda per a l’economia familiar.

Algun cop, acompanyava la mamà a l’Avinguda República Argentina, on hi havia un magatzem
de llanes. Estava tot ple de grans prestatgeries amb troques d’un gran colorit. A l’estiu eren de
perlé i a l’hivern de llana i angora.

A mi, mentre jugava, el que més
em cridava l’atenció era la
rapidesa amb què, la meva mare,
teixia el punt. Se sentia el clicclic
de les grans agulles, que en
aquella edat em semblaven
enormes.

No sempre t’agradava el vestit
que et feien. Et queixaves,
“aquest no m’agrada”, però no
tenies cap altre remei que posar
te’l. Com anaves creixent,
pensaves que aviat no t’aniria, et
quedaria petit, però deixaven
costures i si et quedava curt
s’allargava i si era estret
s’eixamplava i et tocava durlo
una altra temporada.

Quan hi havia més germanes,
s’heretava la roba, passava
d’unes a les altres. No hi havia
marques, eren altres temps. I,
malgrat tot, el record és
entranyable.

Avui en dia amb la crisi es tornen
a repassar les peces de vestir que
tenim als armaris, per reformar
les i adaptarles a les noves
tendències.

Carme González
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Mi hermana mayor tiene quince años más que
yo, que era la quinta de una família obrera de
ocho hijos (nacidos entre 1935 y 1959).
Aunque no siempre vivimos todo juntos,
porque mis dos hermanas mayores se
independizaron cuando tenían unos dieciocho
o diecinueve años.

No vivíamos en un mundo donde pudiéramos
elegir lo que queríamos comer o vestir, por
ejemplo. Aunque nunca nos fuimos a la cama
con hambre ni nunca fuimos sin ropa o
calzado. Se había de reutilitzar todo lo que se
podia. Mi madre y mis dos hermanas mayores
siempre estaban arreglando algo para alguien.

Lo que me molestava era que cuando se hacía
algun vestido u otra prenda, para mi en este
caso, siempre era algo para mi cumpleaños a
finales de mayo, o para el día de fin de curso
de la escuela. En aquellos tiempos, todos
estrenaban algo ese día.

Recuerdo en especial un año en que mi
hermana me hizo un vestido muy bonito en
una tela de color fúcsia con rosas. Era más
bonita la tela que el vestido. Por supuesto era
un regalo por mi cumpleaños, diez días antes
del día de fin de curso.

Me puse muy contenta pero olvidé de darle las
gracias a mi hermana por haberme hecho
aquel vestido tan bonito. Me lo recordó mi
madre cuando ella, con su marido e hija, se
había ido.

¿Qué hacer para arreglarlo? Para mi era muy
vergonzoso haber olvidado tal cosa. Algo que
era tan fàcil como decir “gracias” el próximo
día en que nos viéramos, no me pareció en
aquel momento tan fàcil y lo compliqué más.

Escribí en un papel “Gracias” y lo puse en el
parabrisas de su coche, però ella no lo vió. Al
siguiente día lo escribí en el suelo delante del
coche y no estaba segura de si lo había visto o
no, nunca lo supe. Lo que recuerdo es que lo
pasé muy mal por no haberle dado las gracias
y era incapaz de decírselo cara a cara. ¡Que
complicado!

Mi hermana mayor y yo siempre hemos tenido
una relación muy complicada, ella a menudo
actuaba como mi segunda madre y yo la
odiaba. Siempre me cortó el pelo con flequillo,
algo que no me gustaba porque me caía el
pelo por la cara durante la larga sesión de
peluquería, que tenia que pasar de vez en
cuando. De adulta estuve durante años
odiando llevar flequillo.

La relación entre mi hermana y yo la llevamos
más o menos, porque vivimos muy lejos una
de la otra y nos vemos solo alguna vez al año
y no es para estar con caras largas. Ella sigue
siendo mi “madrastra” y diciendo todo lo que
he hecho mal, nunca lo que he hecho bien.
Pero...

Maud Franzén

¡EL VESTIDO!
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CRÍTICA CINEMATOGRÀFICA

CULTURA

Títol: Albert Nobbs (2011)
Direcció: Rodrigo García
Guió: Glenn Close
Intèrprets: Glenn Close, Janet McTeer i
d’altres.

Fa poques setmanes vàrem anar al cinema a
veure la pel.lícula Albert Nobbs. El film ens
parla del maltractament de les dones. Està
situada a Dublin (Irlanda), al segle XIX. Està
basada en una novel.la d’en George Moore,
que ja va ser duta, per primera vegada, al
teatre el 1982, i interpretada per la mateixa
Glenn Close. Per aquest paper va guanyar el
Premi Obie.

Albert Nobbs explica com una nena, mancada
de la protecció dels seus pares, és violada i
per sobreviure en un món, violent, masclista i
amb molta fam, es disfressa d’home per
aconseguir feina i protegirse. Això li treu el
goig, tan normal, com el de tenir pits i lluir un
vestit. Per aquestes coses, s’aïlla de la resta
dels humans, amb la qual cosa pateix una
mutilació física i psíquica, que la incapacita
d’una cosa tan maca i senzilla com fer un petó
d’amor. El fet de veure’s obligada per les
circumstàncies a anul.lar la seva pròpia
naturalesa, la porta a tenir una vida molt
trista, perquè quan pensa que està preparada
per viure al costat d’una altra dona
maltractada, com a home, en una baralla per
defensarla, perd la vida. L’única cosa que no
pot fer igual que els homes és tenir prou força
física per exercir la violència.

La pel.ícula representa la lluita de les dones
per tal de sobreviure. Les dones sempre han
hagut de lluitar per aconseguirho tot. Encara
avui, cobrem menys que els homes per la
mateixa feina. Abans la dona només tenia
l’opció d’estar a casa i les pobres que anaven a
servir, a fer de minyones, molts amos o fills
dels amos se n’aprofitaven (la pel.lícula també
mostra aquest aspecte).

L’ambientació, la recreació d’una pensió o petit

hotel de l’època. Amb els seus mobles,
cortinatges, la cuina, els salons, és molt
acurada. El vestuari, la fotografia, la llum els
colors, tot fantàstic.

La interpretació de la Glenn Close (com actriu
principal), i de la Janet McTeer (com actriu
secundària) són molt bones.

Hem parlat, entre nosaltres, de les escenes
que més ens van frapar del film i en
destaquem unes quantes: “quan ella, cada
matí es col.loca bé l’americana i el corbatí
davant el mirall, comprovant que la seva
disfressa sigui perfecta per començar el treball
del dia, mentre els espectadors només veuen
un clatell d’home”; “quan ella, a la seva
habitació plora i té por perquè ha de ficarse a
dormir amb un home, per qüestions d’espai, i
llavors l’altre li descobreix que també és una
dona que, com ella, s’ha hagut de fer passar
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per home”; “quan , junt amb aquesta dona, es vesteix de dona i corren per una platja i ella es
pot sentir lliure i dona”; “quan ha de donar un petó d’amor i no sap donarlo”.

La pel.lícula pertany al gènere del drama, però no carrega les tintes, presenta les coses d’una
manera natural, sense cercar la llagrimeta fàcil.

A totes ens va agradar molt la pel.lícula. En realitat és la mateixa història de sempre: la lluita
entre els sexes per poder sobreviure en un món que sovint és cruel. Ara bé, sempre sol haver un
perquè darrera de com actua una persona en diferents moments de la seva vida.

Hem tret una conclusió d’aquest film: és molt difícil aprendre a no jutjar algú sense saber la seva
història. Cosa que resulta molt difícil a la vida real.

Coneixem una mica més Glenn Close

Glenn Close va néixer el 19 de març del 1947 a Greenwich, Connecticut (EEUU.). Era la segona
dels quatre germans d’una família aristòcrata i adinerada. Ha estat casada tres cops i té una filla
(1988).

És actriu i cantant ocasional. Ha estat nominada a molts premis per les seves interpretacions al
cinema i al teatre i n’ha guanyat alguns. Per exemple va guanyar dos Emmy, el 2008 i el 2009,
a la millor actriu de sèrie de TV, per Danys i Perjudicis. L’any passat va rebre el Premi Donosti,
que premiava tota la seva trajectòria com actriu. Aquest any ha tornat a estar nominada als
Òscars per la seva interpretació a Albert Nobbs.

Comunicadores del Coll



Ja ets soci de l'Associació de Veïns i Veïnes CollVallcarca? Feste'n ara.
Estem a la plaça Grau Miró, 2, B. | Tel. 93 2842880

avvbarricoll.blogspot.com | avvcollvallcarca@hotmail.com
Trentasis anys fent barri!

Moltes dones del barri d’El Coll, els anys quaranta i cinquanta, van aprendre a cosir, ja fos com
ofici o per elaborar peces de vestir per a la família. En un cas i en l’altra treballaven per

contribuir a l’economia familiar. Després va haver uns anys de desprestigi d’aquesta tasca per,
posteriorment, tornar a ser reivindicada i valorada i, ara, amb la crisi, tornà a ser necessària.

Nois i noies han d’aprendre a cosir, per igual.

http://avvbarri-coll.blogspot.com



