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c/ Corona, 36 - 46003 - València 

EMT  

Línies 1, 2, 5, 5B, 8, 28, 29, 79, 80, 95  

Metro 

Línia 1, Estació Túria i Estació Àngel Guimerà. 

Línia 4. Estació Reus. 
 

On estem?  

Com arribar-hi?  

L’autora 

María José Alemany Anchel és infermera i 

comare. Ha treballat com a comare (1980-

2004) acompanyant les dones de part en uns 

quants hospitals de la sanitat pública valen-

ciana. En 2014 va defendre la seua tesi docto-

ral amb el 9tol Matronas y cambio social en la 

segunda mitad del siglo XX. De Mujeres y Par-

tos i així es va doctorar en Història per la Uni-

versitat de València. És professora de Salut de 

la dona, de la sexualitat i de la reproducció i 

de Sociologia, Gènere i Salut en l'Escola d'In-

fermeria La Fe. És professora de la Unitat 

Docent de Comares de l'Escola Valenciana 

d'Estudis per a la Salut (EVES) des del curs 

acadèmic 1993-1994. 

Accés 

Entrada per la porta principal del Museu i a 

través del PaD II del Centre Cultural de la 

Beneficència 

Contacte 

Tel. 963883628 / 963883622                     
centredocumentacio.etnologia@dival.es 
biblioteca.etnologia@dival.es 

Per a saber-ne més, visiteu el blog 

de la Biblioteca del Museu Valencià 

d’Etnologia: www.etnobloc.es 



 

La Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia 

obri de nou les portes per a parlar en veu alta. 

Vos convidem a tots i totes a gaudir de la nos-

tra sala de consulta d’una manera diferent. El 

calendari de  presentacions de la tardor de 

2016 està plena de títols interessants com del 

què hui vos parlem. 

En esta ocasió donarem veu a les comares que 

han sigut protagonistes, junt amb les mares, 

dels canvis que des de la segona mitat del 

segle XX han envoltat el moment del part. Per 

a acompanyar l'autora comptarem amb la 

presència de Raquel Ferrero, conservadora del 

Museu Valencià d’Etnologia i responsable del 

Museu de la Paraula—Arxiu de la Memòria 

Oral Valenciana, que ha arreplegat tesDmonis 

sobre el part de dones i comares valencianes. 

En veu alta a la Biblioteca 

“Durant la segona mitat del segle XX es va produir 

un canvi substancial en la vivència del part per a les 

dones. Les grans transformacions econòmiques i 

socials que van succeir al nostre país van ser deter-

minants per a la insDtucionalització dels naixe-

ments, que van passar de ser actes ínDms que suc-

ceïen en el domicili de les parteres amb la com-

panyia i l'atenció d'una comare, a ser actes quirúr-

gics i medicalitzats que les parteres van haver d'ac-

ceptar.  

El llibre que presentem 

ALEMANY, Mª José.  De mujeres y partos : 

matronas y cambio social en la segunda mitad 

del siglo XX. València : Universitat de València, 

2016  

Les comares van ser tesDmonis excepcionals 

d'este canvi com a professionals que van atendre 

els parts –tant en el domicili com en l'hospital- 

adaptant-se a la pèrdua d'autonomia que havien 

Dngut i que, a parDr de llavors, anava a supeditar

-se als metges dins de la rígida jerarquia hospi-

talària. 

 

Este llibre arreplega els discursos i les pràcDques 

assistencials de diverses de les comares que van 

protagonitzar esta evolució i les seues reflexions 

entorn de les actuacions professionals, les rela-

cions amb els metges, la defensa de les seues 

competències en l'atenció al part normal i la seua 

constant labor per respectar l'autonomia de les 

dones de part.” 

 

Mª José Alemany 


