El Palmar, una esperança
Una dona d'El Palmar ens explicava que, ara, després de 10 anys lluitant pels
seus drets com a pescadora, al menjador de sa casa tornava a haver una
estesa de cordells per a preparar la pesca; ara, el seu marit i ella, amb 65
anys, podien anar a pescar, i ella, com en la seua infantesa, quan son pare
omplia el menjador de cordes, podia sentir l’olor del salobre i l’alegria dels
preparatius. Aquell detall del que ara pot ser la seua vida quotidiana, i fins fa
poc li havia estat prohibit, ens feia posar a les alcoianes els pèls de punta.
Ara, la societat pescadora de El Palmar compta amb una bona quantitat de
saba nova que pot ajudar a millorar el conjunt. Ara, la filla arquitecta d’una de
les lluitadores treballa per ajudar a millorar la seu, mentre que aquestes dones,
que han viatjat per Europa contant el seu cas de discriminació i han visitat
moltes ciutats, que han aprés a demanar subvencions, gestionar la seua
associació i parlar amb els diferents agents socials, ara estan aplicant tots els
seus coneixements a la societat pescadora per a millorar-la. És gent que
s’estima la pesca més que ningú després del que li ha costat d’aconseguir
poder eixir a pescar.
Ara, hi ha més gent que dóna valor a la saviesa dels que sempre han pescat a
l’Albufera, que és conscient que eixe saber no el tenen els de la ciutat, no el té
la gent de secà, és el seu patrimoni intangible, que ara totes i tots poden
compartir..
Ara, les dones que es manifestaven en contra de les que volien pescar són
sòcies, són pescadores, i li poden transmetre els seus coneixements i l’amor
per l’Albufera a fills i filles. I les que sempre han volgut pescar també.
Ara tothom veu clar que gràcies a eixes lluitadores, gràcies a eixes dones
impressionants, gràcies als hòmens i dones que sempre els han donat suport,

la comunitat pescadora ha guanyat molt amb la incorporació de les dones i va
a més. A què esperem nosaltres per incorporar la dona a la festa amb tots els
drets?
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