A CEGUES
Té sexe la literatura?

A cegues és un joc poètic amb la participació de les alumnes que pretén visibilitzar els
prejudicis de gènere en la literatura.
Fa poc més d’un any, en una tertúlia poètica, un assistent em va engaltar com un elogi:
“M’agrada la teva poesia perquè no sembla escrita per una dona”. Lluny de posar el
meu millor somriure, vaig encetar un debat que va desembocar en la idea d’un recital
que reptés al públic a endevinar si el text l’havia escrit un home o una dona.
Existeix una poesia “femenina” més enllà d’aquella escrita per dones? O
simplement existeix bona o mala literatura? Cal seguir tractant les dones com un
col·lectiu (som el 50% de la població!) a qui donar visibilitat en cicles temàtics?
Existeix un cànon femení o ens ha estat imposat per qüestions culturals i
ideològiques?
Durada: 45 min. Cicles: A partir de 2n cicle l’ESO i Batxillerat

Metodologia
El taller “A cegues” obre un espai de lectura, escolta activa i participació a l’aula,
tant individual com col·lectiva.
La tallerista proposa un concurs a les alumnes. Es demana dues voluntàries per
llegir els textos davant de les companyes i dues voluntàries més per endevinarlos (aquestes duen una cinta als ulls, perquè no poden veure cap de les reaccions
de l’aula i es forcen a aguditzar el sentit d’escolta).
Els textos llegits no duen, d’entrada, la signatura de l’autor o autora. Comença el
concurs. L’alumna 1 llegeix quatre textos i l’alumna 2 quatre més. De la mateixa
manera, les altres dues persones amb els ulls embenats, han d’endevinar quatre
dels vuit textos.
A cada lectura, es proposa una doble endevinalla. Primer, col·lectiva. És a dir, les
persones de l’aula hauran d’aixecar la cartolina blava, negra o blanca si pensen
que aquell text l’ha escrit una dona, un home o si no es decanten més cap opció.
Una vegada l’aula ha votat en silenci i tothom ha vist l’opció que preval, es dóna
pas a l’endevinalla individual de la voluntària dels ulls embenats que ha de donar
el seu veredicte. A partir d’aquí, s’obre un debat semàntic (de lèxit i discursiu) a
l’aula que fa reflexionar i dialogar totes les parts. Després del procés de discussió,
es revela el nom de l’autor o autora. Es repeteix l’operació set vegades més.
Al final del taller, les alumnes han exercitat la lectura en veu alta, l’escolta activa,
la reflexió i discussió respectuosa sobre la literatura i els prejudicis de gènere.

Valors i competències
Educació en valors i pensament crític
* Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el

pensament propi.
* Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions,

creences i les cultures que les conformen.
* Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les

persones.
* Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees i creences.

Dimensió sociocultural
* Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han

configurat.
* Copsar les dimensions ètiques i estètiques de les obres literàries.
* Analitzar críticament un text des de la perspectiva de gènere.
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