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El Bosco Habla 
 
El viernes 21 de febrero pasasdo 
tuvimos el gusto de aprender un 
poquito más sobre la civilización Maya. 
Julieta Peláez y Antonio Peralta nos 
han transmitido no solo sus 
conocimiento sobre la materia sino 
también el sentimiento de respeto que 
este pueblo sentía por su cuerpo y su 
vestimenta, pues esta cultura 
mesoamericana milenaria se ha 
distinguido por la enorme riqueza 
creativa que exhibe en los textiles y 
ornamentos elaborados a lo largo de 
toda su historia. Personalmente a mí 
me gustó mucho la muñeca 
quitapenas; existe una historia Maya 
que cuanda una persona no puede 
dormer bien por las preocupaciones, 
puede contarle esas preocuaciones a 
su MUÑECA QUITAPENAS y colocar 
esta muñeca bajo su almohda antes 
de ir a dormer. De esta manera las 
penas desaparecen. 
 
 

 
    
 
 
 
 
 

El Bosco Habla  februari 2014 
 
Op 21 februari 2014 maakten wij 
kennis met de beschouwingen van de 
Mayas op het menselijk lichaam : 
een tempel in dienst van de goden. 
In het verlengde daarvan kregen de 
bezoekers een boeiende presentatie 
over de kleding van de Mayas, die in 
dienst stond van de functie van het 
menselijk lichaam en hun functie in 
dienst van de goden. 
De lezingen werden gepresenteerd 
door de heer Antonio Peralta en zijn 
echtgenote, Julieta Peláez, en 
geïllustreerd met passend 
beeldmateriaal.  
Ruim aandacht werd besteed aan de 
materialen, kleuren en patronen. Ook 
werd ingegaan op de wederzijdse 
invloeden van Spanje op de inheemse 
“mode” en omgekeerd. 
Tenslotte werd aandacht besteed aan 
de visie en mode van omringende 
volken, waarbij bleek dat sprake was 
van wederzijdse invloeden, maar ook 
van onderlinge verschillen. 
 
De volgende bijeenkomst van El Bosco 
vindt plaats op vrijdag 21 maart 2014 
in het HEVO gebouw De Ontmoeting. 
Tulpstraat 2 – 4 te Rosmalen. 
 Aanvang 20.00 uur. Entree € 6,- (zes 
euro).  
Het thema is dan “Antonio Gaudí, el 
hombre, el sueño”. Deze presentatie 
wordt verzorgd door ons bestuurslid 
María Paz Bustos. Zij is architecte en 
zeer bekend met de werken van 
Gaudí. 
 
Volgend bijeenkomsten: 
 
9 mei    Poesía para los ojos        
                    Drs. Blanca Cano 
6 juni    Gatronomía de America 
Latina              Lic. Mayra Díaz 
                                                              
                           
 


