
Teixidores de Futur 
Acció poètica feminista

des dels quatre punts cardinals a l'infinit  paraules de lila, color múltiple de l'Uni-vers 
...oh, lila, color del Futur... 

a soles invisibles, juntes invencibles!!!!

Teixidores de Futur, acció poètica de 30 minuts, a realitzar el pròxim 26 d'octubre del 2017 a les 
20:45, al Claustre de La Nau, com a conclusió de l'acte oficial de presentació de les 40 Jornades 
Feministes del País Valencià al Paranimf de la Universitat Antiga de València.
Les nostres paraules, musicades per la respiració i el batec conjunt. 
Des del nostre silenci, l'escolta. Des del silenci del públic, l'escolta. 
L'escolta mútua en una senzilla trobada per a juntes continuar fent camí...

Situació de les poetes, els micròfons i els llums d'atril:

                                                               N-1

Paranimf     O-4                                                                                                         E-3

  S-2

Participants
• La veu de 16 poetes Teixidores de Futur: Ana Aupi, Ana Noguera, Begonya Pozo, Carmela  

Alfaro, Cristina Soler, Emi Nacher, Encarna Sant-Celoni, Elsa Moreno, Isabel Robles, Lola  
Mascarell,  Mar  Busquets,  Maria  Fullana,  María  Vigo,  Pura  Peris,  Uma  Arizkun.  (De 
moment són 15 veus que faran 16 intervencions)  Vestides de negre.

• Presència de 4 dones mòbils i una col·laboradora del col·lectiu El Kaos de las Mariposas.  
Les Dones mòbils, vestides del color del punt cardinal amb el que estiguen vinculades. 
La col·laboradora, vestida de violeta.

Material 
• 4 micròfons, situats a la meitat de cada lateral del primer pis del Claustre de la Nau
• 4 llums d'atril
• 4 cabdells* de tela visible dels 4 colors que compossen el color lila. Una tela lila.



Vestuari
• Les poetes vestiran de negre
• Les 4 dones mòbils vestirán del color del punt cardinal amb el qual estiguen vinculades:

- la dona mòbil vinculada amb el Nord va vestida de roig
- la dona mòbil vinculada amb el Sud va vestida de blau
- la dona mòbil vinculada amb l'Est va vestida de blanc
- la dona mòbil vinculada amb l' Oest va vestida de roig
- la dona mòbil ajudant o col·laboradora va vestida de lila

Descripció de l'acció
A l'inici de l'acció cada cabdell estarà nugat  pel seu extrem a la cintura de la primera poeta en cada 
punt cardinal (no podem nugar els fils a les columnes, al ser patrimoni cultural haurien d'haver 
sol·licitat el permís necessari amb temps). Cada cabdell té un color i metafòricament, una 
significació :                  

• roig al Nord: "idea, propòsit de raonament "
• blau al  Sud: "desig, passió, força"
• blanc a l'Est: "Inici, impetu, joventut i ganes de fer camí, ganes d'aprendre i compartir"
• magenta a l'Oest: "Maduresa, reflexió del camí ja realitzat i del que queda per caminar.  

Persistència" L'Oest serà el punt de la veu del cor i de la veu corifeica* , encarregades de 
posar en paraules els pensaments del públic present.

El nombre de l'acció és el 4: 
• 4 punts cardinals, 
• 4  poetes a cada punt cardinal, 
• 4 dones entre el públic que reben els poemes que les transformen i les fan una. 
• 4 tempos poètico-musicals i 4 repeticions de cada tempo

Però la fórmula poètica serà 1. En aquest cas: 4x4=1.
• Primer pis del Claustre. Un centre al Claustre (En un pedestal una persona, filòsofa 

Humanista, que ens escolta des del passat cap al Futur).
• 16 veus de poeta i les seues paraules ben-dites cap a l'l infinit únic dels 4 punts cardinals.
• Un públic simbolitzat en quatre dones que escolten i es transformen en un únic cabdell per 

a teixir Futur.
• 4 colors (roig, blau, blanc i magenta) que al juntar-se es transformen en un color: el color 

lila, el color del Futur.
• 4 cabdells que es transformen en  1 cabdell i en una tela final.
• Un espai La Nau on navegaran 16 veus de feminautes  que escriuen des del ara i ací i que 

llegint es faran 16 ones per travessar les distàncies que ens separen en la mar del feminisme 
i apropar-nos compartint l'escolta i el present al port desitjat.

Els poemes seran llegits per les poetes disposades al primer pis en els 4 punts de les llotges del 
Claustre de la Nau marcats pels micròfons. El poemes seran ones que van i venen en el tempo 
musical i poètic d'un diàleg establert. 
Ones o poemes que comencen en cadascuna de nosaltres i s'allarguen cap a l'espai infinit dels 4 
punts cardinals amb quatre colors (transformats a la fi de l'acció en una tela de color lila) per 4 
dones del públic situades a l'inici baix de cada punt cardinal i a la fi junt al pedestal de l'estatua 
central.



Distribució de   l  es veus de les 16 poetes Teixidores de Futur  :
Nord: Ana Noguera, Begonya Pozo, Pura Peris, Isabel Torres
Sud: Encarna Sant-Celoni, María Vigo, Uma Arizkun, Ana Aupi 
Est: Elsa Moreno, Lola Mascarell, Mar Busquets, Maria Fullana
Oest: Carmela Alfaro, Cristina Soler, Emilia Nacher

4 tempos:
Primer tempo: Inicia la lectura N-1, continua S-1, E-1, O-1 
Segon tempo: Inicia S-2, continua E-2, O-2, N-2
Tercer tempo:  Inicia E-3, continua O-3, N-3, S-3
Quart tempo i final: Inicia O-4, continua  N-4, S-4, E-4
(Observeu que l'inici de cada nou tempo de lectura tindrà un ordre diferent, el primer punt cardinal passarà a ser l'últim 
en el següent torn de lectura. Es senyalitzaran les lectures i intervencions amb un llum d'atril. Cada poeta tindrà el seu 
llibret comú establint l'ordre i el text de lectura)
A l'inici del primer tempo o  primera ronda de lectura quan  la primera poeta de cada punt 
cardinal inicie la seua lectura caurà des d'aquest  punt  l'extrem del  cabdell assignat (l'extrem del fil 
estarà nugat a la cintura d'aquesta primera poeta de cada punt cardinal). 
Baix la Dona mòbil prendrà el cabdell que ha caigut i començarà a enrotllar-se amb ell, a teixir-se a 
si mateixa, a fer-se teixit viu.  El que importa és el poema, així que els seus moviments seguiran la 
cadència rítmica de les paraules del poema, reforçaran el poema. Evitarem que hi haja un excés de 
moviment que anul·le l'atenció del públic cap al poema.
Les paraules són la música que guia el moviment de la Dona mòbil. Quan hi haja paraules des del 
punt cardinal al qual està vinculada la dona-mòbil, ella podrà  moure's  i expressar-se reforçant el 
que transmet el poema. Quan les paraules vinguen des d'un altre punt cardinal amb el qual no està 
vinculada la dona-mòbil senzillament amb el públic escoltarà les paraules que li arribaran, sense fer 
res més.
Durant el segon i tercer tempo  les 4 dones mòbils es desplaçaran paulatina i simultàniament cap 
al centre del Claustre. 
Durant el quart tempo l'objetiu de cada dona mòbil en el seu desplaçament serà, respectant el seu 
torn de moviment, arribar al centre del Claustre i estar en contacte amb el pedestal de l'Humanista 
Lluís Vives. El seu objectiu serà formar un únic cabdell amb els seus cossos i els seus cabdells 
individuals entreteixits. La dona col·laboradora ajudarà a què formen les quatre dones  un  cabdell 
únic cadascuna en un dels 4 laterals del pedestal. Com a conclusió a la fi del quart tempo col·locarà 
la tela lila per damunt d'elles i els seus filaments formant el color lila que han anat teixint durant 
tota l'acció poètica les Teixidores de Futur: 
"lila, color de Futur 
soles invisibles, juntes invencibles"

Final
Com a conclusió de l'acció poètica Teixidores de Futur les poetes baixarem del primer pis al pati 
del Claustre i ens col·locarem en contacte amb les Dones mòbils fent també cabdell. 
El final de l'acció serà deixar  un minut de silenci per les dones que estigueren amb nosaltres 
compartint i ja no estan. Durant aquest temps les poetes baixarem al pati.
I després  un minut d'alegria per les que estem i continuem, i també per les que en un futur hi 
arribaran. 
Com a conclusió  en aquest  minut d'alegria  les  4  dones  mòbils  ajudades per les  16  poetes 
feminautes jugaran a enredar amb els fils dels cabdells i la gran tela lila a totes les assistents  a 
aquest  acte  de  presentació  de  les  40 Jornades  Feministes  del  País  Valencià  a  La  Nau i  al  seu 
Claustre, el lloc més preciós de València, per a on han passat tantes persones que han fet camí abans 
de nosaltres i ens han deixat la seua petjada per a què continuem fent camí cap a un món millor.

* veu corífeica: en la tràgedia grega veu directora del cor.
* cabdell: ovillo.


