
PARECE QUE HOY EN DÍA SE ESTA POTENCIANDO MUCHO EL TEMA DEL
TRABAJO Y LA MUJER...
-Sí, y es muy importante que se haga...
PODEMOS HABLAR AHORA UN POCO DEL CONCEPTO DE MUJER ¿QUE CREES QUE
ES PARA TI SER MUJER?
-Para mi primero es ser persona y con un sexo determinado, no
sé.., creo que tiene aspectos bonitos ser mujer...
¿TE HAS PLANTEADO ALGUNA VEZ SER UN HOMBRE? ¿POR QUE?
-Si, sí, muchas veces, sí, sí, sí me hubiera gustado mucho, creo
que es por la imagen de hombre igual a fuerte, y mujer igual a
vulnerable, a sensible, a débil incluso, entonces es ese aspecto
de ver al hombre como siempre el fuerte es lo que me atraía...
¿TE CONSIDERAS MAS DÉBIL?
-Sí,
¿Y POR SER MUJER, TU CREES?
-No seguramente por ser como soy...
YO CREO QUE A MI SI QUE ME INFLUYE EL SER MUJER Y MI HISTORIA...
¿TE CONSIDERAS UNA MUJER TRADICIONAL?
- En cuanto a valores, por ejemplo, sí,
¿POR QUE?
-....Por la imagen que tengo ahora, pero no sé, si es tradiconal,
realmente yo veo gente muy carcana a mi, bueno claro me muevo en
el círculo que me interesa.., y toda esta parte de haz lo que te
da la gana o no respetes a ..., a lo mejor es la imagen que se
me da del mundo, o que tengo yo del mundo, para mi estos valores
como la fidelidad, el amor, de respetar, a lo mejor son valores
tradicionales...
¿COMO CREES QUE TE VEN LOS DEMÁS..., O TE HAS SENTIDO DIFERENTE
DE OTRA GENTE?
-No, sé que hay gente de la que soy distinta, pero no me han
señalado....
¿PARA TI ES IMPORTANTE EL HECHO DE SER MUJER?
-Sí claro que me influye, pero no me he planetado como, no lo
sé.. .
¿TE VES EN ALGÚN SENTIDO DIFERENTE AL RESTO DE LAS MUJERES? ¿EN
QUE SENTIDO?
-Según con quien me compare sí, pues en el sentido de muchas
mujeres verse a si mismas como algo atractivo o lo planteo en
cuanto al hecho de cuidarse mucho, o potenciar mucho la parte
física, de acentuar mucho los atractivos y tal, en esto me
encuentro distinta, en el aspecto físico..,
¿QUE ES LO QUE MAS TE GUSTA Y DISGUSTA DE SER MUJER?
-Lo que más me disgusta es la realidad de discriminación en el
trabajo, no puedo soportarlo, y cada vez me horroriza más, porque
al entrar me doy cuenta de una realidad que no me creia que
estuviera como está, también debe influir el tipo de carrera que
he elegido, en la clase eramos ya algunas chicas, pero en el
trabajo te lo ponen muy difícil, porque entras en un mundo muy
tradicional como es en el campo de la agricultura...
¿Y LO QUE MAS TE GUSTA, EN MI CASO CREO QUE LA MATERNIDAD DEBE
SER ALGO QUE ESTA MUY BIEN, YO LO MAS PROBABLE ES QUE NO LA
EJERZA, PERO CREO QUE DEBE ESTAR BIEN, PERO NO QUIERO PENSAR QUE
LAS MUJERES SOMOS DIFERENTES A LOS HOMBRES, LO SOMOS POR
EDUCACIÓN CREO, PERO POR INSTINTO NO CREO?
~Yo creo que algo tenemos de diferentes eh!, sí dentro de la
kiologia creo que hay algo más que nos marca.., realmente si tu
te empeñaras en educar a un hombre podrías conseguir que fuera
c°Bio una mujer, si le educaras su sensibilidad, su. . . , yo creo



que sí« . .
¿EN QUE TE VES DISTINTA A LOS HOMBRES?
-En ver las cosas, y a lo mejor, no sé, pero es evidente que me
veo distinta..., realmente creo que ser mujer tiene mucho mucho
peso y a lo mejor puedo llegar a eliminar...
¿TE CONSIDERAS FEMINISTA?
-No..., no me considero feminista porque no tengo nacesidad de
salir a la calle...
¿Y CUALES SON TUS IDEAS SOBRE EL MOVIMIENTO FEMINISTA?
-No tengo mucha información, pero a primera vista pienso en
escándalo, en machistas, o demasiado radicales, no me gusta, y
creo que hay que llegar a un término medio, no sé, no tengo
ningún interés en cambiar la tortilla, y poner...pero a lo mejor
no me informo porque tengo esta imagen ya...
¿CREES QUE NUESTRA SITUACIÓN COMO MUJERES ESTA CAMBIANDO?
-Sí, pero en el fondo no mucho, se sigue buscando a los chicos
en según que trabajos, empezamos a tenerlo un poco mejor, porque
las mujeres que ocupan cargos... o sea realmente se está
demostrando que la mujer objetivamente vale tanto y más que un
hombre, es que..., es escandaloso pensar que hay gente que no lo
cree así, a mi me horroriza, entonces creo que se está cambiando,
pero que seguramente nos falta mucho..
¿QUE PODRÍAMOS HACER PARA DEJAR DE ESTAR DISCRIMINADA?
-Yo tengo unas ganas de tener mala leche un dia para que cuando
alguien me diga algo en la calle meterle un rapapolvo, porque me
parece un abuso..., yo tendría que quitarme la vergüenza y vamos
pegarle una torta..., yo creo más en el tu a tu, en tus
relaciones personales, tus amigos, tu pareja..., y en el campo
laboral demostrar que vales, supongo que es bueno reunirse para
darse fuerza y centrar más el problema pero veo que la acción
debe ser más puntual, cada uno en su ámbito...
¿NO CREES QUE EN EL TU A TU SE TE PUEDE EXIGIR MAS, DEMOSTRAR QUE
VALES PERO MAS QUE UN HOMBRE O IGUAL?
-Has tocado un tema interesante, se nos puede exigir más, podemos
caer en esto querer demostrar que valemos tanto, quiero pensar
que es factible que dejemos de estar discriminada...
¿QUE ES PARA TI UNA MUJER LIBERADA, EMANCIPADA O MODERNA?
-Yo no sé si me veo así la verdad, pero es que a mi no me gusta
mucho pensar en esto, y prefiero, es que a mi me molesta mucho
todo esto...
HABLAR DE MUJER MODERNA...
-Sí, no siento, no siento la necesidad de ser una mujer
moderna...liberada
¿Y QUE ENTIENDES POR MUJER MODERNA, POR EJEMPLO?
-Pues una mujer perfecta, perfecta en cuanto a todo, que da el
máximo en todo...sí sí tengo esta idea asi de golpe...
i PUES ENTONCES NO HAY NI HOMBRES NI MUJERES LIBERADAS CREO!
¿TERMINAMOS SI QUIERES QUE ES LO QUE MAS TE PREOCUPA A NIVEL
SOCIAL?
-Pues la pobreza, y la injusticia y me preocupa mucho más esto
que incluso el problema de la discriminación de la mujer, pero
sé que incluso que a nivel de tercer mundo, bueno lo que sufren
las mujeres solo lo saben ellas...
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EL QUE M'AGRADARIA QUE PARLÉSSIM ES SOBRE QUE SIGNIFICA, AVUI EN
DIA, PER CADASCUNA DE NOSALTRES EL SER DONA, I QUINES COSES
IMPLICA AQUEST FET.., PERO ABANS QUE RES M x AGRADARÍA PARLAR UNA
MICA DE QUE RECORDES DE QUAN VAS ANAR CREIXENT A TRAVES DE LA
TEVA FAMILIA O A TRAVÉS DE L1 ESCOLA, PER EXEMPLE, ABANS HAS DIT
QUE HAVIES ESTAT A UN COL·LEGI DE MONJES, SI VAS SENTIR QUE SE'T
MARCAVA COM A DONA, EN ALGUN SENTIT, I COM HO VEUS SI SE'T,
MARCAVA MOLT COM A DONA O NO, SI S ' ET DEIA QUE HAVIES DE FER LES
COSES D'UNA MANERA DETERMINADA perquè ERES DONA, ALTRES QUE NO
LES HAVIES DE FER, COM RESPONIES TU, QUE PENSAVES, COSES D'AQUEST
TIPUS .
-Si, a veure. Comencem per la familia. . , érem dues nenes i
...Realment ens tractaven com a nenes, amb les nines pertinents
i amb tot i aleshores van néixer dos germans bessons, una nena
i un nen i bueno, clar, jo tenia 11 anys i aleshores bueno, no
se'n va diferenciar perquè jo ja era gran i ajudava a la meva
mare evidentment amb les coses de la casa i tal, o sigui que jo
el fet d'un germà a la casa no em va afectar en el sentit que el
nen no fa res a casa meva i la seva germana, que es bessona, si
que renta plats, fa el llit i fa el que sigui i el nen no i
aleshores tampoc no perquè els meus pares no ens han dit mai que
això ho havien de fer els nens o les nenes però ja s1 ha anat
creixent amb aquest ambient i ja està, el que en 1' adolescència
si que els pares ens marcaven el fet que les nenes han de fer
unes coses i els nens unes altres, dit en el sentit, no se, de
fer un esport, jo anava en una colla d1 estiueig des de petita
i aleshores, jugaven a futbol els meus amics i jo també volia
jugar a futbol i, home, no es que a casa meva m'ho haguessin
prohibit però havia de fer natació, tennis i unes altres coses,
aleshores, i sobretot vaig notar molt el canvi del que em deien
els pares, clar de quan et comences a relacionar pues, jo que se,
als 13,14,15 anys, que et comença a agradar un noi i totes
aquestes coses, pues si que hi havia dos línies molt clares ¿no?.
Jo havia d'actuar d'una manera determinada perquè resulta que les
noies que fan no se què, després no les volen perqué, bueno....
¿TU T'HAVIES DE DEIXAR CONQUISTAR, O ESPERAR QUE ELS NOIES
INICIESSIN LA RELACIÓ, PER EXEMPLE?
-Home, si sempre, ¿no?. No podies anar darrere d'un noi ni podies
parlar ni dir res, sempre ell havia de ser el primer que ho
muntes tot ¿no? i apart tu havies de, a nivell moral, de guardar-
te, perquè quedava molt malament, perquè després els homes per
casar-se buscaven a la que no era fresca perquè les fresques
resulta que es quedaven solteres o tal . Una idea molt clara que
m'havia de casar i bueno, una mica, això ho vaig notar una
barbaritat, però molt per que doncs, bueno, ells estant molt a
sobre perquè devien tenir por, de que jo era la primera nena, era
la gran i a veure que els hi passava amb aquesta nena; els temps
també estaven canviant una miqueta i ells tenien molta por, a
veure com això funcionava i això em va impactar moltissim a mi
perquè jo anava amb nois des de petita, els de la meva colla i
resulta que de cop i volta ja havies de ser d'una altra manera,
que jo no era realment, llavors ja em vaig començar a revelar una
foica, en contra de tot això, perquè a mi si m'agradava un noi
Pues, perquè jo no li podia dir o perquè jo no li podia anar

o perquè, no se; un dia em vaig començar a fer una sèrie
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de preguntes i trobava, em qüestionava molt el que m'estaven
dient, llavors per altra banda, amb aquest moment de
l'adolescència, doncs,també, evidentment, jo no tenia ni la
meitat de la llibertat que podien tenir els meus amics per
sortir, pel que fos, doncs les noies a la nit no poden arribar
tard i jo no podia anar segons on i etc, etc. Aleshores, pues,
quan vaig tenir, no em recordo, quinze anys o aixi, ens
barallaven molt amb els meus pares per tot això.
¿IGUAL AMB EL TEU PARE QUE AMB LA TEVA MARE?
-Si, la meva mare, en el fons potser m'entenia una mica més; el
meu pare es un home més tancat, o era, però la meva mare també
tenia molt clar el paper, la meva mare no és que ens eduques per
casar-nos però la finalitat d'una dona era aquesta, llavors jo
els hi vaig qüestionar molt aquestes històries i em revelava molt
en contra d'això, molt, moltíssim.
¿NO HO VEIES COM À NORMAL?
-No, per mi no ho era gens normal,j o a més a més... hi havia una
efervescència de feminisme per dir-ho d' alguna manera; em vaig
relacionar amb gent que estava vinculada amb això i aleshores,
tot va ajudar una miqueta, acompanyat d'un moment polític
determinat, llavors jo vaig optar per unes altres coses que als
meus pares no els agradaven gens, però, bueno, tot va venir
acompanyat, era com un paquet, ¿no? una mica i aleshores, jo el
que tenia molt clar es que, bueno, a mi tot allò no em semblava
gens bé i, en la mateixa colla d'amics ho vaig començar a
qüestionar moltíssim, o sigui, per exemple, el qüestionar-me,
quan, les festes que es fan, tot això, t'estic parlant d'un marge
de 15,16,17,18 anys, després canvia molt la cosa, que es comencen
a fer les festes i les arrambades típiques del ball i que ara
surto amb una i després amb una altra, jo amb això vaig prendre
una actitud molt forta, molt exagerada de dir que jo era una
persona primer i que...
ABANS QUE UNA DONA VOLS DIR?
-Abans que una dona i aleshores aquest va ser un lema que vaig
dur molt anys ¿no?, clar, i aleshores ni els meus amics em
comprenien perquè pensaven que aquesta tia està xiflada, o sigui,
NO T'ENTENIEN ELS NOIS?
-No,, alguns si, però eren dos, d'aquest grup que era més gran
els vam quedar un grupet molt més reduït de gent que, bueno, que
a la vegada ens unien, no solament ideals polítics i que estaven
tots a un mateix lloc, per dir-ho d'alguna manera, pues érem sis
o set, dos nois i la resta noies i, que a més a més això anava
acompanyat d'una manera d'entendre la vida diferent i d'entendre
inclòs el sexe i el que això comportava, però amb l'altra gent
no, amb l'altra gent jo passava per ser una monja però no per ser
religiosa, perquè es clar vull dir, jo deia que, bueno, que lo
que no es podia fer era passar-te amb una tia i després deixar-
la, que això no era, bueno que si, que jo primer era persona i
després una dona i intentar ( ) les coses a través de l'amistat,
Perqué bueno, en aquella època creia que, a l'amor s'arribava a
través d'una amistat molt profunda entre un home i una dona i
totes aquestes històries....
¿LA RESTA DE NOIES T'ENTENIEN...?
"Si, algunes si, però les que ja estaven vinculades a una altra
història, també, o sigui, la cosa va començar a la vegada per
1J}quietud política i ficat amb un altre molt cultural també
diferent i a l'escola també va néixer, a I1 escola, havia anat
a les monjes, eren nenes totes.



TU, VAS ANAR SEMPRE A UN COL·LEGI DE MONJES?
-Si, sempre, hi vaig anar a la mateixa escola des de petita fins
els 16 anys, aleshores.
NO ERA MIXT?
_No,no, no, per això et parlo tant de la meva colla d'estiu,
perquè els unies nois amb qui jo tenia contacte eren la colla
d'estiu i de cap de setmana, m'entens?, llavors jo eren els unies
nois que veia, llavors, de passada jo tenia una fama que era una
persona totalment inaccessible i que a sobre anava menjant el
coco amb les històries, a 1* escola , jo estava molt bé, a
l'escola, i relacionada amb noies, vull dir, tampoc, per a mi els
nois em semblaven tots idiotes perquè a mi no m'entenien i
aleshores, bueno, només els ( ) que d'alguna manera estaven
units i que si, però res més.LLavors en l'escola, evidentment,
en van tractar com una nena les monjes, lo típic, amb totes les
ridiculeses que això comporta, de l'hora de gimnàs fent ( ) per
a no despullar-nos allà al davant de totes i tota aquesta
història però, a cinquè de batxillerat, també donat pel moment
polític van fer un grupet que ens van dedicar a reivindicar una
sèrie de coses des de dins de l'escola i solidarizant-se amb lo
que passes a fora i a viure una mica molt activament la il·lusió
de canvi o les ganes de canvi que nosaltres en tenien,pues
comprometre'ns una mica amb aquest procés de canvi;
Aleshores, això va fer que ens unissin molt i que-, pues mira, això
va ser a cinquè i sisè de batxillerat, ¿no?, llavors ja et dic,
a través d'una basant política això ens implicava altres moltes
coses, llavors, amb elles vivien una mica massa fort, volíem
canviar moltes coses, volíem canviar des del món on vivíem, que
ho incluía tot, la política, el que era una dona, etc. Això ens
va unir i ens va unir una mica massa perquè realment vam fer un
grup molt tancat i que després totes ens van trobar a faltar
moltíssim, lo típic, ¿no? ens reuníem i bueno, coses d'aquest
tipus; llavors a mi en aquell moment havia de triar lo que
estudiaria i lo que seria a la vida possiblement, i llavors jo
només tenia una obsessió i és que jo tenia que ser com els homes
lo que passa es que jo defensava sempre que es que bueno, perqué
una dona no pot fer el mateix i tal i que jo volia ser com un
home i no volia ser femenina ni coqueta ni tot això perquè jo
volia ser com un home, el que passa es que potser la meva manera
de ser, això no la pots canviar, jo no sóc una persona que sembli
un home , clar, aleshores jo no no volia passar, la coqueteria
em semblava nefasta totalment, i , bueno, jo pensava en tots els
aspectes, si tu vas i t'agrada un noi, vas i li dius i si et vols
posar al llit amb ell vas i li dius i no cal que facis tonteries
perquè les tonteries aquelles et treuen dignitat com a persona.
EL QUE A VEGADES ES DIU ES QUE AIXÒ PER DEFINICIÓ HO POR FER UN
HOME I UNA DONA PER DEFINICIÓ NO HO POT FER...
"Clar, llavors, a mi no m'ha sortit bé tot això; ara amb
Inexperiència viscuda penso, ja t'ho explicaré, penso que tot
això ha canviat perquè, però bueno, en aquell moment ho tenia
claríssim i això m'omplia molt, jo tenia una lluita a fer i era
el que importava; llavors jo volia ser com un home i, llavors jo
també sempre he estat molt insegura
TU PENSES QUE VOLIES SER COM UN HOME perquè T'AGRADA EL QUE FEIEN
ELS HOMES O per que ALLÒ QUE FEIEN ELS HOMES A TU NO SE'T DEIXAVA
PER?
"Perquè allò que feien els homes a mi no se'm deixava fer i
Perquè els homes en teoria, eren més importants que jo i



aleshores per què jo havia de ser menys important que ells;
aleshores es que vaig agafar aquests estudis que són molt típics
de nena perquè a mi m'agradava molt i perquè em vaig trobar molt
limitada en el camp de les matemàtiques per agafar una cosa
tècnica. Jo sempre he estat una persona molt insegura de mi
mateixa i sempre penso que jo no ho podré fer i totes aquestes
històries i en vaig decantar per aqui. A casa meva no em van dir
res perquè estudies però els hi hagués agradat més que fes
administratiu.
SI?
-Si, i m'hagués posat a treballar. Aleshores jo vaig dir que
evidentment que feia el que volia i que a mi el que em venia de
gust era fer això i tal i que jo, això li vaig dir al meu pare,
el meu pare em va dir: i després de que treballaràs; dic bueno,
a l'ensenyament i tal; bueno, per que tu vols treballar?; Si, jo
vull treballar i em vull mantenir, no espero que ningú em retiri
i em mantingui; val, val, no em van dir mai res, els em va
semblar perfecte. Aleshores, bueno, això va comportar entrar en
contacte amb la universitat, fer noves amistats i tal, però ja
amb gent que la figura de la dona ja la entenien d'una altra
manera també i vaig continuar una miqueta amb el grupet d'estiu,
amb els dos amics aquests i amb la gent que encara ens continuen
veien ara. Aleshores es va acabar la universitat i tota la
història i bueno, jo continuava pensant el mateix en aquest
sentit i vaig començar a buscar en el mon del treball, llavors,
jo el que volia era muntar des del principi, alguna cosa jo, o
sigui, no treballar per a ningú sinó intentar fer alguna cosa,
pero bueno, em va costar molt trobar feina.
EN ALGUNS MOMENTS, PER EXEMPLE, NO PENSAVES EN LO QUE DIUS DE QUE
ET SENTIES INSEGURA?
- Sempre m'hi he sentit...
PERÒ AIXÒ NO T'IMPEDIA TIRAR ENDAVANT AMB ELS TEUS PROJECTES?
-No perquè per muntar una cosa no fa falta que siguis Einstein,
en sento insegura en quan a la intel·ligència, no en quan a
segons quines possibilitats jo puc tenir com a persona, m'entens,
vull dir ja se que sóc capaç d'anar a un lloc i enrollar-me i
conseguir certes coses, m'entens, ara, hi ha coses que considero
que aqui no puc arribar, per exemple, a mi els exàmens sempre
m'anaven fatal i la meva mare sempre en deia que després ho
aproves tot i treus bones notes perquè et van malament, a mi
sempre em anaven molt malament, t'ho dic en aquest sentit, però
no per arribar, o sigui, la valentia de dir jo vull fer algo,
això no m'ha faltat mai, sempre la he tinguda. Doncs, aleshores,
que em va costar molt i feines molt desagradables i després a
l'ensenyament treballar amb primer de bàsica i fent cangurs i
després amb una escola que va plegar amb una altra que em
putejaven moltíssim.
A LA CAPRA?
~Si, però la Capra era glòria, o sigui abans havia estat en



llocs terribles. Llavors molt malament amb l'àmbit de la feina,
amb tot això, més o menys estava mig aparellada amb una
d'aquestes persones que van viure molt intensament, els canvis
polítics... , i aleshores teníem una unió així una mica estranya,
i ell no em feia massa cas, com a parella, com amiga teníem una
amistad superforta, aleshores jo volia conseguir alió i com que
ho volia conseguir, i dale insistint...., i mentre havia tingut
altres històries...
ENCARA QUE DEIES QUE ET SENTS INSEGURA, AIXÒ NO T'IMPEDEIX QUAN
TENS UNA COSA CLARA TIRAR-LA ENDAVANT...
No, jo crec que inclòs es converteix amb una obsessió, bueno,
això es una cosa que la dic jo molt gratuïtament, amb tot això
vaig tenir igual alguna altra història però jo anava de cara amb
allò i ja està, i resulta que aquell noi.., jo el que volia era
anar a viure amb ell.., jo em vaig casar però no em volia
casar...
¿per que ET VAS CASAR?
Em vaig casar, i a més a més per la església, perquè .... vaig
tenir una avia, es van barrejar una sèrie de coses, a la meva
avia me l'estimava més que a la meva mare, i va agafar una
enfermetat molt horrible i la vaig cuidar jo, durant dos anys,
aleshores quan es va morir em vaig sentir tan malament, tan
malament, que vaig pensar que allò que li hagués agradat doncs
ho anava a fer, per altra banda, perquè a mi se'm va fotre al cap
que volia armar aquell show..., havia estat molt amb la meva
avia, era d'aquella gent que t'ho deixen fer tot, no sé si me
l'estimava més o no això es molt difícil de dir, la meva àvia era
una persona meravellosa, de petits ens ho deixava fer tot, i de
gran no es posava mai amb res, no qüestionava res..., i
d'aquelles persones que sabien estar en tu als moments..., no et
retreia que és el que fan normalment els pares...., que després
els meus pares han acabat prenen aquesta actitud, son coses de
la nena..., amb la història del casament, jo tenia 26 anys, i
molta gent se m'havia aparellat, i et vas quedant..¿jo amb qui
m'aparello?, doncs mira amb aquesta persona que igual ja no
sentia lo del principi però...sempre hem tingut una història molt
forta, i això no es podrà treure mai, jo sempre ho dic, que això
no es podrà oblidar, i tenim una amistad superforta, unes
mateixes inquietuds, i interessos, aleshores vaig muntar el show,
ell no es volia casar, però es igual, jo vaig dir-ho i es fa i
es igual..., i després al cap de 2 anys ens vam separar, perquè
d'alguna manera, potser quan ens vam ajuntar ja no estaven en el
moment adient per fer-ho, ja no hi havia l'enamorament per part
meva, o la il·lusió . . . , i aleshores vaig pensar que ens enteníem
de conya que tot molt bé però que amb una parella penso que hi
havia d'haver alguna cosa més, jo com que penso que estic a
Hollywood i que tinc que viure una història d'aquelles de morir-
te. .
¿ERA MOLT RACIONAL?
Massa per mi..., però com que veia que allò no em feia feliç, jo
no en sóc gens de racional, si se'm posa al cap canviar l'escala
i ho fa i després penso perquè ho he fet, però és igual, la
vitalitat que a mi em dona això es el que a mi em dona vida, i
estar-me quieta fent una vida monòtona i tal em moriria,
aleshores la vida aquesta tan tranquil·la, i entesa i tal a mi
em va fer perdre l'il·lusió, realment jo tenia una persona al
Costat que me l'estimo moltíssim però realment jo no sentia una
il·lusió per aquella persona..., i bueno i ens continuem veient,



limitat, sobre tot en la vessant de parella, no estable, jo m'he
donat compte amb el temps que tu no pots fer mai el primer pas,
perquè si el fas trenques algo que per l'altra persona és molt
important, encara que sigui una persona molt moderna, i que
entengui molt bé el paper de la dona, o sigui després d'un cert
procés li dius que tu tens ganes d'estar amb ell i tal, i no sé
perquè ( ), aleshores et va malament, a mi m'han anat malament
les històries que he tingut, l'única que m'ha anat bé potser és
la del meu casament però es que tampoc m'ha anat bé...
¿I PENSES QUE ES PER AIXÒ?
... o potser per la meva manera de ser, no sé..., després les
altres històries han sigut rares, jo als 18 anys em vaig enamorar
d'un senyor casat, i bueno, i sempre hem tingut una amistat, i
té 20 anys més, però ja sabíem que era una cosa que no podia ser,
després ja va venir l'amistat amb el Pere, o amb altra gent
casada.., ( )aquestes històries igual no compensen però a la
vegada són molt intenses, com que et veus d'amagat i etc..., i
a mi les històries peliculeres m'encanten.., ara tenia molts
moments dolents que aquella persona no estava al meu costat, a
mi la única persona que m'ha entès tot és el Pere. . . , però és
lògic perquè tenim històries molt semblants i a vegades m'anima,
quan dic que no ho puc fer...i tal...perquè ( ), de vegades em
diu que semblen obsessions...
¿ET CONSIDERES DIFERENT D'ALTRES DONES, I EN QUIN SENTIT?
Depèn dels ambients, Amb les meves amistats i tal possiblement
no, ( ), ara per exemple, aquí passen moltes dones i parlo molt
amb elles perquè m'agrada molt, i les que estan casades es deuen
al seu marit...
¿QUE ES EL QUE ET FA SENTIR DIFERENT?
Amb bona això perquè jo em sento superior a elles, que bé que jo
no pensi això, amb bo, en el sentit que penso que la vida ha de
ser de una altra manera, aleshores em reafirma, les meves
il·lusions de canvi, perquè tampoc puc dir la meva lluita perquè
no la porto, però en tot cas penso veus, continuar mantenint-te
amb aquesta linea, perqué les veus limitades, les veus que se
senten tontes. . . , bueno tot el que ja saps, que et venen jo només
puc fer d'això perquè fa molts anys que no estudio, lo típic vaig
deixar-ho al casar-me, i al tenir fills.., a la vegada veus amb
elles algo que a mi m'impresiona que es una vitalitat bestial,
unes ganes de treballar, de fer coses.., gent amb poca cultura
i pocs recursos i malgrat el que els hi diguin a casa, elles
volen fer-ho...
¿A PART D'AQUESTES SENYORES DE LES QUE PARLES, I ALTRES DONES DE
LES QUE ET SENTS DIFERENTS?
•••. n'hi ha que tenen més valentia, a vegades, tinc una enveja
sana, i m'agradaria ser una persona més independent, jo sóc molt
independent amb segons què però molt depenent en quan a
sentiments i això fa que et lliguis..
¿I AIXÒ PENSES QUE ES DOLENT?
Sí, jo penso que sí, és dolent perquè et fa ser menys fred, per
exemple veus dones que destaquen en el món de la política, o la
ciència, i penso que a mi m'agradaria ser així..., en el món de
•j-a política igual hi ha frivolitat però en el món científic no,
1 penso que bé, a mi m'hagués agradat ser això perquè jo no veig
ÇUe hagi destacat...
¿I PER COSES QUE T'HAGIN DIT O SUGGERIT, COM CREUS QUE ET VEUEN
ELS ALTRES?
110 n'hem parlat. .. m'han dit sentimental, bleda, tova, tonta,...



¿y TU T'HI RECONEIXES?
Sí, a veure això té molts valors perquè et fa ser sensible a
moltes coses que possiblement m'ha dut, a una altra manera de
pensar i de fer d'una manera determinada, però d'altra banda amb
el càrrec que tinc aquí ... y tal hauria de ser més dura..i amb
això em trobo molt limitada, perquè he de fotre una bronca i soc
incapaç..! va molt malament, ( ) per altra banda tens moltes
compensacions, perquè penses que t'anirà més malament i la gent
respon més bé, això ha reafirmat una mica la meva teoria en
contra de les dictadures...que no amb imposicions es funciona
sempre...o potser agafen més responsabilitat amb les coses, però
per una altra banda jo també sóc una mica dictadora, en el
sentit, de mandona.., de sempre, els meus amics em diuen que ve
deus estar dient tot el dia 'portem això?, 'portem allò', i si
se'm posa algo al cap ho faig, i també em vaig aguantant i al
final exploto, i un dia s'acaba tot, aleshores una altra cosa que
t'indigna, ve un venedor i veu aquí una dona. . , i m'ho agafo molt
així, i a lo millor aquella no era la seva intenció... ( ), és
una cosa que em posa malalta, o a vegades em pregunten això qui
ho porta, on es el director, on és l'amo...
¿ET SENTS DIFERENT O IGUAL A UN HOME?
En quan a realitzar una feina igual, a més he anat descobrint que
les dones encara som més intel·ligents o més espavilades per fer
qualsevol cosa... , jo no m'he trobat que em tanquessin portes en
el món laboral, me les van tancar perquè les tancaven a tothom. . ,
jo tinc la imatge que els homes són més durs a la feina...
¿PER TU QUE SIGNIFICA TREBALLAR?
Fer algo, guanyar diners, i fer algo que m'agradi, ..., aquesta
feina m'agrada, perquè no treballo per ningú, el moure,
organitzar m'agrada, ( ) ser un home ja no m'agradaria perquè
penso que he arribar a tenir un lloc de treball igual que un
home, i per les altres coses ja no m'interessa, vull dir que
no.., la única diferencia que poden tenir és nivell personal..,
ara per mi els trobo més tontos, en el sentit, que un home s'en
va a viure sol i es mànega molt menys que una dona, i penses en
definitiva, ara en la situació de parella crec que encara estant
amb avantatge, perquè continuo dient que tu abordes amb un tió
i no ho entén, ( ) després del Pere, vaig conèixer el Josep . . (
) i penso que ha marcat una linea molt clara d'abans i el
després, perquè jo em vaig enamorar moltíssim i feia molts anys
que no m'enamorava.., o que no sentia això...no sé es un procés
que veus que vas tirant trastos i ell te'ls torna, ho sigui que
és una feina que ell se la va currar també, i aleshores quan es
va desencadenar el conflicte si que em va fer patir. . però és
igual..., i era un rollo, i va començar com un rollo, el que
passa que va durar casi 3 anys aquesta història rara, i em vaig
donar compte moltes coses, de que jo trencava coses que no es
podien trencar, a lo millor també, ( ), possiblement amb una
altra situació sentimental de que ell hagués estat molt enamorat
de mi, potser les coses haguessin sigut diferent.., i em va fer
Veure moltes coses i no ho van parlar perquè com que això no era
una història seria doncs no s'havia de parlar i el conflicte era
quan jo deia que sí que s'havia de parlar.., sí que em va fer
°anviar perquè per primera vegada algú em va deixar, sempre havia
estat jo qui acabava les històries i per primera vegada a la meva
vida no vaig poder aconseguir el que jo volia, i a més era va
a9afar amb una època que pensava que tenia que tenir a algú,
Deshores també estava molt agafada amb ell, ( ) , jo no m'havia



mai plantejat viure amb ell, i amb interessos molt diferents,
aleshores vaig veure que jo no podia aconseguir tot el que volia
que a les persones no les pots manipular. ., i que realment et
poden dir un dia., mira resulta que me'n vaig a viure amb una
altra persona i tu et quedes , la cosa ja anava malament,
però com que no es podia parlar, però anat bé en el sentit, que
ara em plantejaré les relacions d'una altra manera, i que no es
poden manipular les persones i que he passat l'experiència de no
tenir una persona que m'estimi com a parella i penso que també
ha estat molt gratificant, vull dir que bueno, clar és molt maco
quan la tens però si no la tens, pues no la tens ( ) , tampoc és
que la vagi buscant, jo m'he quedat una mica cremada en el sentit
del disgust que em va suposar no?, vull dir realment em vaig
sentir molt acabada.., ja feia temps que anava malament, però la
nostra relació mai havia seguit una linea, anava així.., però és
igual, amb les paraules no et compromets però amb els fets també
et compromets., vull dir..., aleshores si jo actuava d'una manera
determinada era perquè 1'altre també donava peu a que ho fes. Jo
amb ell sempre em vaig sentir molt inferior amb molt sentiment
d'inferioritat, molt inferior...
I EN AQUEST SENTIMENT, QUAN HO PENSAVES HI ANAVA INCLÒS EL FET
QUE ERA UN HOME O NO, O NO PENSES QUE FOS MASSA IMPORTANT...
No crec que era perquè era una altra persona, i una persona que
jo volia que m'estimés, és més jo quan va passar que ell se'n va
anar amb Y jo em vaig sentir molt inferior a ella, perquè clar,
ella m'havia superat no?, i ara puc dir el seu nom però va estar
dos o tres mesos que no el podia dir, a veure no amb un sentiment
dolent, de jo amb aquesta tia la mataré quan la vegi, no al
contrari, em vaig quedar com molt acuquinada, vaig pensar que una
altra dona m'havia passat la ma per la cara totalment, i que li
trobava moltes més gràcies que jo no tenia, i només l'havia vist
poques vegades, la trobava molt més intel·ligent, i pensava X ha
anat amb ella perquè és molt més intel·ligent que jo, en aquest
cas concret jo em vaig sentir molt més inferior, i la vaig trobar
una dona molt més independent i., li vaig donar una sèrie
d'atributs, que a lo millor pobra noia tampoc els té però és
igual, i això m'ha passat amb altres que no hi hagut aquesta
relació, que sí que a vegades una altra dona em fa sentir molt
inferior a ella, no sé si vaig a un congrés i hi ha una altra
dona que no sé està fent algo per les dones, o el que sigui,
penso doncs que bé, jo em sento inferior a ella perquè jo no he
arribat aquí no?
PERÒ TOTHOM TE LA SEVA POLÍTICA PERSONAL NO?
Sí però com que sóc molt peliculera sempre he pensat que les
coses havien de ser a lo gran, o sigui tipus gran.., i aleshores
sempre he envejat aquesta gent que són capaç de fer una cosa més
espectacular, no sé perquè, sempre ha sigut una mica el mirall
°n m'he mirat..
Per que T'AGRADARIA?
Sí, no sé, per exemple llegeixo llibres d'escriptores i penso
veus que bé, han arribat a ser escriptores, sobretot els treballs
J-ntel.iectuals, i no sé m'hagués agradat, en el moment d'una
Política més marcada, m'hagués agradat ser líder..
DE TOTES MANERES NO N'HI HAGUT MAI MASSA DE LÍDERS DONES NO?
Nof per part del feminisme, sí és lògic...
COM SÓN ELS TEUS AMICS, T'ES IGUAL O PREFEREIXES UN HOME O UNA
DOMA?
"° f m'és igual, el que passa, és que tinc molt bons amics, un



molt, i ve a dinar cada dia a casa, i es una relació que no es
trencarà mai.., però jo vaig pensar ell està molt enganxat amb
mi, i pot trobar la felicitat amb un altre lloc perquè amb mi
tampoc era feliç, perquè clar es nota quan amb una persona li
falta la il·lusió...! vaig pensar que tampoc era lo que havia de
ser i que ja està. . . , i amb tot això em vaig enfrontar amb
l'estar sola, jo sempre havia estat rodejada de gent, i no
m'agradava estar sola, i m'encanta la gent i tenir amics, i que
la gent m'envolti, i estar envoltada, i em vaig trobar que havia
de viure sola, i per mi era súper cru, però ho vaig anar
superant, tampoc havia estat mai sense parella,... jo defensava
que l'amistat durava tota la vida i que l'enamorament se'n va i
que l'amistat era el que contava. . , i que siguin dos persones que
comparteixin, i ara penso que l'enamorament és molt important,
i que a vegades veus algú i te'n enamores i és molt important,
a mi lo altre no m'ha resultat..., perquè clar passava que si jo
anava pel carrer i passava algú que m'agradava més, doncs
m'agradava més allò i que no podia ser, i que hi havia algo que
no, no el fet de l'infidelitat, que mai he cregut amb les
infidelitats, penso que un és més infidel de cor o de pensament
que no pas d'actes, i tu t' en pots anar amb algú però resulta que
és més important el que tens a casa, però realment la infidelitat
és quan hi ha algú que és més important que allò...
Jo el que penso que a la vida és molt difícil que 2 persones
estiguin sempre en la mateixa línia de tot, i que la gent ens
relacionem i aleshores doncs es possible que coneguis algú, i que
t'enamoris, i que sentis algo per aquella persona..
¿AIXÒ NO ET CREA CONFLICTES A TU?
Sí, clar t'en crea i molts és molt més còmode dir que no, però
jo la vida no l'entenc sense conflictes..., jo sempre he pensat
que seria meravellós que la persona que tu estiguessis compartint
la vida o la teva parella estable, fos capaç d'entendre que t'en
vas tres mesos perquè t'agrada algú,i que ja et passarà perquè
lo més important es lo vostre, o pot ser que no et passi perquè
el més important és lo de fora, no ho sé jo. . , que passa en
aquests moments...
¿SI ENLLOC DE PASSAR-TE A TU LI PASSA A LA TEVA PARELLA, TU HO
ENTENS?
Sí, perquè jo sóc molt donada amb aquestes coses, a cansar-me i
veure algo que m'agradi més..., no soportaría una parella que em
lligués en cap aspecte, excepte quan estàs a la foguerada de
l'enamorament, que evidentment tens gelós però això et passa.
¿I ET SENTIES LLIGADA AMB EL PERE?
No mai m'hi he sentit, és una de les coses que ens uneix, mai
pregunta..,! penso que deixaria les coses molt clares...
¿ET CONSIDERES UNA DONA TRADICIONAL?
••..Potser en el fons ho sóc més del que ho voldria ser, amb la
Manera de viure no, però m'agradaria de vegades ser menys
sentimental, ser una mica més dura.., tenir menys paper de dona,
no en el sentit que la meva vocació és trobar un senyor que em
Mantingui, ni és totes aquestes coses, però a la vegada sóc una
Persona, molt sentimental, molt tova, molt bleda, i això em fa
ser molt típic de dona...
¿QUE SIGNIFICA PER TU SER DONA?
^'entrada ser una persona, no és el mateix ara que abans, a mi
ser dona potser m'ha limitat més, m'ha fet sentir de vegades més
^lament.., m'he trobat més limitada, i penso que els homes
sempre poden fer més coses, no sé perquè, ni quines..., m'ha



d'ells el que passa és que és homosexual, t'ho dic perquè té
moltes característiques de dona, no és simptomàtic agafar-lo com
a.., però bueno va haver-hi una època que era més amiga d'amics
que d'amigues, perquè això en aquesta època les noies les trobava
tontes.., jo sóc molt donada a mistificar, sóc molt mitómana,
aleshores per això, m'agraden les coses grans i tal, m'agrada
molt el model de una dona, per exemple, actrius, doncs dones que
és vegin com una mica "hombrumes o andrògenes" o així, que no es
vegi la típica dona guapa, la Jacqueline Bisset, per exemple
m'agradava molt, és guapa però...,
LA LAUREN BACALL?
Sí, també però li trobo una cara una mica, aquells ulls, m'agrada
el seu paper, però la cara li canviaria, una paper per exemple
que m'agradava molt és el de la Diane Keaton, a Annie Hall, allò
resumia moltes coses, sempre he tingut models així, però jo mai
hi he pogut arribar..
I ALGUN MODEL D'HOME?
Un home que tingui molt caràcter, si es que això és una
definició, no hi crec massa, però per dir-t'ho d'alguna manera,
perquè jo deseguit intento manipular, aleshores hauria de ser
algú que no es deixés...
EN LES TEVES AMISTATS ACTUALS, VEUS QUE ES MARQUEN MOLT LES
RELACIONS ENTRE HOMES-DONES, DONES-DONES?
No, en el meu cercle no, ara amb un gent que tenim una amistat
molt intensa, els professors d'aquí l'escola que són amics, però
que tampoc són molt íntims, es marquen, entre ells no ho marquen,
però jo sempre estic més amb els professors, no per un interès
de coqueteig perquè m'agradin sinó perquè no sé...
COM T'AGRADA QUE ET TRACTIN, UN HOME UNA DONA...?
Un home com una persona, no com una dona, com una amiga, si és
un home que no hi tinc un interès afectiu, perquè aleshores si
hi tinc un interès afectiu resulta que no resulta això, si et
diuen que ets molt bona amiga, malament..(riure)
QUAN HI HA UN INTERÈS AFECTIU NO ET MOLESTA QUE ET TRACTIN
DIFERENT, COM A DONA?
Bueno, com a dona a veure!, com a dona que em vegin com a dona
en algun moment, clar... perquè sinó.., a veure com a dona que
és capaç també de parlar de moltes coses, inclòs de la manera
molt íntima de dir jo vull això, o jo em plantejo les coses
d'aquesta manera, o que siguin capaç de dir-te és que "tens unes
mans meravelloses", es que tinc una mica de complex, l'altre dia
ho pensava, sempre arribo una mica a la gent, en aquest sentit
de dir, "clar es que és molt bona amiga, és molt bona persona',
ho dèiem rient, i pensava es que el pròxim dia que a mi un tió
em digui, que jo sóc molt bona persona o sóc molt bona amiga..,
li diré 'adéu', tenim una bona amistat però una relació afectiva
no., no ho faria però bueno...
HO RACIONALITZES MOLT...
Saps que passa, que com que ja fa uns quants anys..., la meva
imatge ha canviat moltíssim..
EN QUIN SENTIT?
De físic, anava com els progrés de l'època, i considerava que la
imatge externa no importava per res, que importava la interna,
aleshores no es prestava a que ningú em digués res perquè anava
amb faldilles llargues, texans.., ja saps, aleshores jo la
relació que tenia amb el senyor casat, que és 20 més gran que jo,
que és un senyor molt guapo, o era, i té una dona molt guapa, jo
crec que lo que em va agradar més d'aquesta relació, després
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pensant-ho, és que jo sortís triomfant de tota aquesta bellesa
física i que allò realment, doncs la seva dona és molt presumida,
i molt dona diguem. . . , i jo era tan feliç, en aquest aspecte,
això em reafirmava moltíssim, i amb els anys he anat canviant amb
això i ara doncs m'agradaria que em diguessin doncs 'quin nas tan
maco, o quins peus, o mans o pits, digué-1'hi com vulguis!
I UNA DONA COM T'AGRADA QUE ET TRACTI, QUAN CONEIXES A ALGÚ, O
QUAN ALGÚ ET CAU MOLT BÉ O ET CAU FATAL...?
mmmm....normalment que em tractin de dèbil m'ensorra, en dones
i amb homes, no acostuma a passar massa, bé es que jo algú que
em caigui malament així d'entrada em costa molt, normalment
no..., m'ensorra el que em facin sentir dèbil o tonta, parlar amb
algú pedant, em fa sentir fatal, i ja no tornaria a parlar més
amb una persona, i ara estic pensant amb X, no sé com és però la
considero una persona pedant, perquè la primera vegada que vaig
parlar amb ella, mmm, em va fer sentir no malament, i no tenia
res que veure amb Y aleshores, però bueno, no sé la vaig trobar
pedant, i això em fa enretirar de la persona, va haver-hi un
detall molt simptomàtic, estava a la Universitat, i estava amb
més gent i ell em va dir, i tu en quina universitat has
estudiat?, és una bestiesa, però m'ho vaig prendre malament
perquè i si jo no arribo a haver estudiat enlloc què, que és una
tontería que tampoc venia a to..( ), jo amb Y sempre m'havia
considerat molt inferior, i jo la intel·ligència no sé perquè la
mistifico, però sempre ho he fet, i ho continuaré fent, a mi se'm
posa un professor allà davant i penso que en sap més i per mi es
com un deu, ( ) és una contradicció que tinc claríssim amb el
feminisme, és una cosa que no m'agradaria ser, i aleshores
m'atonto.., jo el considerava més intel·ligent que jo potser
perquè estava fent una feina més intel·lectual..
DONCS AIXÒ NO CREC QUE HAGI DE SER MOLT POSITIU PER UNA RELACIÓ,
ES CREAR UNA DESIGUALTAT!
Clar perquè jo l'arribava a adorar a ell..quan em va dir això jo
ja intuïa que hi havia algo entre tots dos perquè això no va
néixer al moment que es van enrollar, això va néixer de molt
temps, jo ho intuïa i em va sentar fatal perquè., ara..( )i un
altre dia que Y estava fent el treball, i X li va pregunta a Y
i la Montse no podria fer alguna cosa, i ell va dir no és igual,
si sapiguessis el far de plorar que em vaig fer després, un altre
hagués dit.., no hi puc fer res, em vaig sentir molt malament
perquè vaig pensar realment em tracten com una idiota, com si no
pogués, clar realment no podia fer res, i després quan ho vaig
comentar em van dir però tu ets subnormal o que?, i pensava ara
tots l'ajuden i jo no puc fer res, i un amic em va dir però
Parla-li tu del paleolític i a veure si ell t'ajuda tonta!, i
enlloc d'actuar d'una manera, de sobreposar-me, em vaig passar
la nit plorant, i lo millor ella ho va fer amb la bona
intenció...
ES COMPRENSIBLE, I A VEGADES ENS SENTIM IMPOTENTS...
Clar que també no estava mirat de manera freda, a lo millor amb
una altra persona no m'hagués importat, però me l'estimava i el
que volia era estar amb ell, jo pensava que una limitació molt
clara era això, i era una limitació, i qualsevol cosa que
^'abonés la limitació em feia més mal, i per mi això, em fa
sentir fatal, i qualsevol altra dona que a mi en un moment m'hagi
fet sentir així, ... em pot posar molt així quan penso que és una
ÇUe realment és més tonta que jo i que ho està fent perquè...,
que ara vinguessis tu, jo a tu no et conec, però si et conegués



més i ara un dia em vinguessis que ets una empresària, i tal..,
quan es van posar a viure junts, els comentaris d'alguna gent era
'clar són uns interessos comuns i estan posats en un treball molt
intel.lectual...' aleshores m'abonaven la història, i això va
lligar que em vaig posar a fer un postgrau de formació de
formadors..., i amb una amiga, li deia 'm'és igual, si he après
molt, però m'ha fet sentir una altra vegada que realment jo no
sóc tonta i que puc fer coses', i em deien que t'ha passat algo,
i jo deia no, però... ( ) aquestes coses determina una mica una
manera de viure, i això és el adores...
LES DIFERENCIES DE SABER O DEL QUE SIGUI NO TENEN perquè
CONVERTIR-SE AMB DESIGUALTATS NO?
Si clar la ciència no et fa persona, però a Y que me l'estimo
molt, però com a persona té moltes mancances i com a persona pot
ser molt desagradable, i resulta ser més o menys intel·ligent..,
que tampoc sé què és, tampoc et fa persona, perquè en aquest cas
concret es claríssim que no, i en altres...
COM ENTENS EL LESBIANISME, ALGUNA VEGADA ALGUNA DONA T'HA
PROPOSAT TENIR RELACIONS, QUÈ HAS FET, PENSAT?
Mai m'he trobat amb cap dona que em proposés, de dones lesbianes
sí que n'he conegut, però de passada, penso que en teoria, que
cadascú, té les pràctiques sexuals que li dona la gana, segons
la manera de sentir, o les seves necessitats, que això no fa que
siguis més, menys, ni que siguis res no, ara jo personalment no
m'he plantejat mai tenir una relació amb una altra dona, perquè
no m'ha surtit, no he sentit les ganes, si algun dia les sentís
doncs evidentment ho faria...
I SI TINGUESSIS UNA FILLA QUE ET PRESENTES COM A PARELLA A UNA
DONA, PENSES QUE NO T'IMPORTARIA?
Home, jo sempre he sigut una gran defensora de la homosexualitat
perquè el meu millor amic és homosexual i un tió que tinc que
m'hi avine molttíssim ho és, aleshores, suposo, a veure, quan el
meu amic m'ho va dir, jo potser vaig reaccioner una mica
tradicionalment perquè jo li vaig dir intenta anar amb una tia,
i em deia es que és l'última persona que m'esperava que em
diguessis això, i em deia 'per què m'ho dius això?1, i li deia
perquè seràs molt desgraciat, i em deia és el mateix que si et
dic a tu que vagis amb una tia, oi que per imposició no hi
aniràs, no clar, jo me l'estimo molt a ell, i vaig patir una mica
per ell, perquè vaig pensar que s'ho passaria malament perquè el
meu toi no s'ho havia passat bé, i aleshores bé amb la societat
que estem és passar-t'ho malament, i també perquè ho tenia molt
poc assolit, ara si em pasés amb una filla, suposo que ho
trobaria normal amb menys tal com penso...
VEUS IGUAL L'HOMOSEXUALITAT QUE EL LESBIANISME?
Potser el lesbianisme el veig més militant, més reivindicatiu...
PERÒ NO TOTES LES LESBIANES SON MILITANTS...
No però totes les que he conegut són militants feministes...
CANVIEM DE TEMA T'AGRADARIA TENIR FILLS?
si, m'agafen temporades que estic d'un pesat que no hi ha qui
m'aguanti...
QUE PENSES QUE ES EL QUE FA QUE TINGUIS GANES DE TENIR-NE,
L'INSTINT MATERNAL, COM QUALSEVOL DONA?
No, qualsevol dona no, però jo el tinc l'instint maternal, i
'''agrada molt cuidar a la gent, fins i tot amb l'amistat
sempre..., i amb la parella manipulant a part de tot, tinc
l'instint maternal molt dsenvolupat que això tampoc va bé no..,

sóc una gran cuidadora, i no sé qué i no sé cuantos, més



que perquè m'agradin els nens, i aleshores penso., ara m'ha
agafat, porto uns mesos donant el conyàs amb això, perquè penso
que m'estic fent una mica gran, bé es que la naturalesa està
limitada amb això, i no pots fer-ho quan et dona la gana, i penso
que no m'gradarla morir-me sense tenir aquesta sensació, sense
haver-la viscut...
PENSES QUE POT CANVIAR COSES IMPORTANTS EN LA TEVA MANERA DE SER,
0 CANVIAR PRIORITATS, O NO?
Penso que en deuen canviar de prioritats suposo, inclòs la manera
de viure, no pots sortir quan vols, però a la vegada penso que
et deu compensar molt també...
PENSES AMB ALGUNA QÜESTIÓ CONCRETA QUAN PENSES AMB LA SEVA
EDUCACIÓ O NO T'HO HAS PLANTEJAT?
Sí, penso que l'educaria amb molta llibertat, i que bueno, i
penso que intentaria no manipular-lo mai, però això amb mi és
impossible però no m'agradaria, que sigui ell el que es dongui
compte de moltes coses, que el que un aprèn per més que t'ho
diguin lo que fan és crear-te conflictes, conflictes amb lo que
t'han dit, que t'han dit que era lo bo, i amb lo que tu creus,
el que tu penses i el que t'ha passat, aleshores penso que li
evitaria aquests conflictes, o sigui que li marcaria un camí,
1 passaria totes les meves inquietuds, ( ) tindria moltes ganes
d'ensenyar-li coses com que no es conformi amb el que té, que en
el món un no ve només a guanyar diners i a viure d'una
determinada manera sinó que hi ha moltes altres coses que mirar,
que no ens agrada el món on vivim i em voldríem un altre, i una
sèrie de coses, i intentaria transmetre tot això i sobretot una
cosa que penso que cap pares la fan, i que penso que s'hauria de
fer, i és en un moment determinat poder deslligar una mica aquest
cordó ombilical i poder dir, bé jo t'he donat tota una càrrega
de coses i ara resulta que tu has de començar a viure, i acceptar
que aquella persona és diferent de tu, penso que és una cosa que
no es fa mai i que costa molt, però penso que a mi és el que
m'agradaria fer, però que molta gent li agradaria fer i després
no ho fa, la historia de dir resulta que davant hi ha algú que
és diferent que jo, i que pensarà coses diferents, i farà coses
diferents...
COM ENTENS LA SEXUALITAT, QUE PENSES QUE IMPLICA?
Jo sempre l'he entès com una manera de comunicar-se dugués
persones o com el límit de tota una sèrie de coses, no li he
donat mai massa importància, home, si el cos t'ho demana sí, però
buscar-la per buscar-la no m'ha omplert a mi mai personalment,
ara penso que hi pot ser i que ho trobo perfecte, per mi no ha
estat mai d'aquesta manera, i penso que la d'un home i una dona
és diferent, sí jo sempre me l'he trovat diferent, penso que un
home sempre ha anat molt més directe a la genitalitat, a lo
físic, i molt més ètic.., no ètic no estètic, no sé a lo millor
són capaços d'anar amb tu al llit perquè els hi agrada el teu pit
i disfrute'n mirant-te el teu pit i ja està, i es queda aquí...
IfAMB UNA DONA?
Hi ha moltes més altres coses implicades, per mi sí, i per altra
gent que m'envolta també, jo sóc incapaç de tenir una relació de
ara sortim a sopar, després ens coneixem, prenen un café, i pujes
a casa i em poso al llit amb tu, jo he pogut mai fer-ho, i si ho
he fet desprès he quedat fatal, sí, perquè com que també sóc tan
bleda, de vegades m'hi trobo, no sé dir, que no, amb coses que
tampoc et desagraden clar, però saps aquella situació una mica
que bueno que no saps massa el què, que no saps, que tal i cual,



desprès m'he quedat fatal, vull dir que sí que penso que la dona
buscar moltes més coses, que no solsament és el moment del plaer,
perquè de vegades sense que t'arribi aquest moment, i et sents
tant bé, que t'és igual el plaer, al menys a mi m'ha passat
moltes vegades..(riure)
CONEIXES ALGUNS PLANETJAMENTS FEMINISTES?
Bé ara fa temps que no hi estic en contacte.., el que vaig
conèixer era com molt exagerat, no es volia fer ( ) als homes,
lo de 'castrar al raaxo, als 70 llargs, i aquestes històries que
jo tampoc hi estava d'acord, que amb l'home si ha de conviure..,
jo m'he plantejat la sexualitat per exemple, el coit no com una
relació de poder de l'home cap a la dona, sinó que si em dóna
plaer ho faig, si no faig una altra cosa, que amb segons amb
quines persones això funciona més o menys, hi ha homes que
funciona més tot un joc sexual, tampoc es que jo sigui una mestra
aquí, es que estic parlant molt aquí amb les quatre relacions que
jo he tingut, no que penso que mai és igual, i no ho he
interpretat mai com una sensació de poder, és més alguna vegada
he pensat que el poder el tenia jo, en aquests moments, perquè
em semblava que en aquells moments són els únics que jo podia
posseir amb aquella persona...
HI HA MES RELACIONS DE PODER ENTRE SEXES, O ENTRE PERSONES..
Home, entre sexes si els homes que s'ho creuen i que ells es
consideren tenir més poder sí que ho noto però les relacions de
poder no venen donades només pel gènere en aquest cas sinó que
també per diners, per estatus..., realment pots trobar més
poderosa una dona més guapa o amb més diners, o amb un altre
estatus, o jo la qui escriu un llibre la trobo més poderosa, per
exemple...
ET CONSIDERES FEMINISTA?
ah. . , no, no m'hi he etiquetat mai amb això, penso que em
considero una dona que ha intentat fer el que jo pretenia en un
moment determinat, que era diferent a lo de la meva mare, i de
les dones del meu voltant, però així feminista no perquè no he
militat....
PERÒ PODEM PARLAR DE FEMINISTES QUE MILITEN I FEMINISTES QUE
INTERVENEN EN EL SEU ÀMBIT MES PRIVAT NO?
Sí, però volia trencar més abans que ara, ara m'he tornat una
mica comodona perquè m'he donat compte que a lo millor les coses
no funcionen prou..., penso que hi ha molta via a fer encara, a
veure sóc feminista en el sentit que, no m'agradaria tatxar-me
com a feminista..
PER QUE ?
perquè ja et cataloguen de una manera de ser, jo sóc de una
manera de ser que no es pot estereotipar de cap manera, perquè
mira m'agradaria ser coses que no sóc, i penso que la dona que
jo volia ser penso que tampoc hi he arribat perquè no sóc tan
independent ni tan així, no? però que d'alguna manera sí que
tenia molt clar lo que no havia de ser, o lo que no volia ni
^'agradava, i això ho he anat esbandint realment, i penso que hi
ha molt camí a fer perquè en les relacions entre homes i dones
encara hi ha moltes desigualtats i molts problemes, des d'una
relació de parella que resulta que sí, que tot es comparteix i
tal, i la senyora és la que porta tota la responsabilitat, i
encara que traballi, és la que porta la casa habitualment...
QUAN TU ESTAVES CASADA TAMBÉ ET PASSAVA AIXÒ?
N°, em va passar en èpoques que jo estava sense fer res, a
l'atur, aleshores i que ell traballava la òstia d'hores no està



bé que desprès vingués a fer la feina a casa no, però no, i ara
si vé a dinar doncs si estic cansada li dic escolta fes el dinar
que jo estic cansada, perquè jo això sempre ho he tingut molt
clar, però falta molt encara, falta moltíssim perquè es continua
criant els nens com a nens des de l'escola, i a les nenes com a
nena, i en els llibres d'història eencara es parla de l'emperador
i l'emperatriu que li feia companyia, i una cosa que sempre m'ha
impactat, fa molts anys vaig llegir un article al diari que
parlava sobre el Rafael Alberti i parlava de la Ma Teresa León
que és quan es va morir una dona que havia viscut amb ell. .i deia
el "la cola de un cometa" parlava de que ell havia sigut molt
gràcies amb ella, que ella era una tia súper vàlida però que
l'ombra d'ell no l'havia deixat destacar i em va impressionar bé
em va impressionar, vaig pensar això passa moltes vegades.., i
la frase famosa 'destrás de un gran hombre siempre hay una gran
mujer' i penso que això encara està passant i que no hauria de
passar., 1'altre dia la meva mare em deia que la Raisa Gorbachev
a la tesi que va fer ja parlava de la Perestroika, o sigui que
la ideologia de la Perestroika, l'havia treballada ella d'alguna
manera i aleshores i és el senyor el que es veu i ella fa
d'acompanyant, tu no la veus a ella com el cervell, em deia
fixa't que la Gorvachov i la Bush es portaven molt malament
perquè la Bush és una tonta i només parlava de bestieses, i
1'altre és catedràtica d'història i ja parlava a la seva tesi de
la Perestroika, diu com vols que s'entenguin?, i vaig pensar és
ell el que s'està emportant tota la fama i a ella la veus
d'acompanyant, i encara es continua fent que el polític vagi a
fer campanya amb la seva dona..., i això no puc soportar-ho, és
com les multinacionals que et pregunten si estàs casat, si tens
fills, perquè així rendeixes més no?, vull dir, i això torna una
altra vegada, perquè des de que a EEUU van fer dimitir a no sé
qui perquè se li va descobrir una història, perquè en un
comentari de cafè de saló que la meva mare també m'ho va comentar
i amb una amiga seva, bé la dona d'aquest senyor casat que va ser
amic meu tant temps, que és guapa, va molt ben vestida i és una
mica tonta, doncs li deia que en Guerra hagués hagut de dimitir,
i la mare diu per lo del seu germà?, diu no, perquè va amb no se
qui, perquè no poden donar aquesta imatge els polítics.., per
tant no deu ser només cosa dels EEUU sinó que aquí també, i vaig
pensar, on hem arrivat, que per dirigir un país, t'agradi o no
el Guerra, t'has de fixar que el problema que té és que té una
amant..! és com la parella, si tens ganes de estar amb parella,
i estàs però això no vol dir que et vagin millor les coses ni que
et sol.lucioni res, i el fet de que els fills neixin en el sí
d'una familia jo tampoc li veig tanta importància com se li vol
donar..
SI VULGUESSIS TENIR UN FILL, I TINGUESSIS PROBLEMES PER QUEDAR-TE
EMBARACADA, OPTARIES PER FER US DE LES NTR, FA FECUNDACIÓ IN
VITRO, O PREFERIRIES L'ADOPCIÓ O EN EL CAS DE QUEDAR-TE EN ESTAT
SENSE VOLER TENIR UN FILL, OPTARIES PER L'AVORTAMENT, COM HO
VEUS?
No m'ho he plantejat realment, home a mi primer m'agradaria
tenir-lo jo..., sí suposo que recórrela a la fecundació in vitro,
-1 si no podés doncs n'adoptaria un...
PER QUE?
perquè és una expeeriència que m'agradaria viure, no és perquè
Pensi que és més meu, que va!, una persona que trobes pel carrer
-1 la cries tu suposo que acaba sent tant teu com un que hagis



tingut, no no..., com que no ho he tingut no ho puc valorar si
és més teu o no, penso que no, perquè si t'encarinyes de la gent
que veus cada dia perquè no t'has d'encarinyar de una persona que
viu amb tu i que l'has cuidat i que tens una responsabilitat
sobre ella, el fet d'haver-la parit o no, no implica tot això,
ara m'agradaria parir sí mira ....
AVUI EN DIA MOLTS COPS ES SENT QUE CAL PENSAR-S' HO MOLT ABANS DE
TENIR UN FILL, PERQUÈ ES UNA CARREGA MOLT GRAN, TU QUE EN PENSES?
Sí, que ho és, a veure, si no et ve de gust que ara jo penso que
em ve molt de gust, sí que és un càrrega perquè et limita molt,
la vida professional, i amb molts terrenys, sí realment és lo que
em fa plantejar-m'ho molt bé, suposo que compensa perquè si es
fa m'imagino que sí.., que hi ha algo que et compensa molt, el
que passa que t'ha de venir molt de gust i a vegades jo aquestes
coses penso que un les ha de fer quan li ve de gust,
independentment dels condicionants externs, perquè de vegades si
et poses a racionalitzar tant lo extern, et passen les ganes, i
són coses de dir pues vale...
I LA QÜESTIÓ DE L'AVORTAMENT I DE LA LLEI QUE TENIM?
Doncs em sembla perfecte, que és una cosa de cadascú i la llei
que tenim és molt limitada, és una cosa que penso que no hi
hauria ni d'haver una llei, que no s'hauria de prohibir, és una
decisió dels dos que han tingut el fill, el que passa que en
últim terme també prevaleix més de la dona, perquè és ella qui
la de parir i en segons quines circumstàncies és ella qui la de
cuidar, vull dir que ara jo quedi embaraçada d'un rollo que jo
tingui, i em diu que avorti o que no avorti, em semblarà
perfecte, perquè sóc jo la que ho hauré de assumir, ara si és una
parella estable i tal és dels dos, però en últim terme és la
dona. . .
PENSES QUE HI HA TREBALLS MES ADIENTS PER HOMES I ALTRES PER
DONES O NO PENSES QUE NO TE RES A VEURE?
No jo penso que no, ara que està montat així, que va! si penso
que una dona és molt més capaç de fer treballs que molt homes
perquè ells troben molt més terrible fer feines que ara fan les
dones i en canvi a nosaltres no ens passa al revés, o ho podem
trobar gratificant, bé al menys per mi, en canvi a ells els hi
fas fer segons què i es troben com molt....
TU TE'NS PREFERÈNCIES O NO, O SIGUI, EN GENERAL PENSES QUE
T'AGRADEN MÉS LES FEINES QUE TRADICIONALMENT HAN FET ELS HOMES
0 LES QUE HAN FET LES DONES O BÉ TE'S BEN BÉ IGUAL?
Igual, el que passa que...home gratificant en el sentit que
penses fixa't en aquí hi he pogut accedir i fins ara era una cosa
tancada per les dones, una mica com un triomf personal no? com. . .
1 CREUS QUE LA FIDELITAT A LA FEINA I A L'ÀMBIT PRIVAT ES
DIFERENT EN HOMES I DONES?
Realment a mi no m'agradaria que hi fossin però hi són, hi ha
moltes dones que prioritzen més la familia que la feina, i no
hauria de ser...
LA FAMILIA O VOLS DIR LES RELACIONS, PERQUÈ TAMPOC TENIM QUE
PENSAR QUE L'ÀMBIT PRIVAT SEMPRE ES LA FAMILIA TRADICIONAL...
Ah....no jo t'ho deia..., tu en parles com d1entrga a la feina...
Si
Ah no no, jo penso que la feina ha d'estar en el seu lloc, vull
«ir no és el motiu de vida principal de les persones, no vull
«ir, el treball és una cosa i el teu temps de viure relacions ha

ser tant o més important que la feina, també depèn una mica
que treballis i del tipus de feina que tinguis perquè clar
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si fas una feina mecànica i plegues a les 6 i a les 6 et cau el
boli, si és una feina d'un altre tipus resulta que has de
treballar a casa i has de continuar una mica amb això, però penso
que no s'hauria de prioritzar mai el treball sobre moltes altres
coses, lo que si trobo malament és que hi hagi molts motius de
que no s'agafen a dones perquè pensen que la dona faltarà més a
la feina o tal tal tal, i que realment passa però passa perquè
realment no té un altre ajut no?, perquè un home no es queda a
casa, perquè el nen està malalt..
I L'HOME ACTUA DIFERENT EN AQUESTS SENTIT?
Sí, els models que tenim si, amb amistats meves no, si clar el
senyor és que està tot el dia treballant perquè ha de portar els
diners o perquè ha de triomfar, i les dones no tenim perquè
triomfar, així entre parèntesi, d'arribar a segons què...
PERÒ EN ELS TEUS CERCLES NO HO VEUS AIXÒ?
No, generalment tothom està amb feines bastant semblants...
I CANVIANT DE TEMA, QUE EN PENSES DEL FEMINISME?
Sí, penso que estant fent una tasca important perquè sempre que
es milita o es treu a la llum pública una cosa fa que la gent
d'alguna manera prengui consciència com a mínim, que en senti
parlar, i això farà doncs que mira..., i des d'aquest punt em
sembla súper important, i que es facin coses per dones, em sembla
important i de Ia necessitat, però a mi m'encanta fer coses per
dones aquí, i sempre s'han fet, i m'encanta parlar amb les dones,
bé parlar en el sentit d'orientar i tal..
POTS EXPLICAR-ME QUE FAS AQUÍ AL CENTRE?
Auí fem coses per dones, el que passa és que una limitació clara
és la pròpia dona, vull dir tu pots estar fent una tasca molt
vàlida, ara s'està fent un curs d'administratiu, evidentment,
vaig plantejar uns cursos de lampisteria i de conductores de Ia

i no es va apuntar ningú, vull dir què, aleshores aquest any
s'han fet cursos de confecció de pell i de patronatge i tal,
també en aquest entorn ve gent amb poc nivell cultural, llavors
aquest any s'ha fet un curs d'administratiu llarg que hi tenen
informàtica, hi tenen administratiu, és un curs molt guapo, elles
estan molt interessades peròa l'hora de treballar volen uns
horaris concrets, flexibles, o sigui això ja és el primer
handicap que et trobes, desprès la inseguretat amb elles mateixes
que això es pot arreglar fent teràpia o així, molt bé, però
desprès hi ha una altra cosa, és que l'empresari tampoc les vol
per treballar, llavors vull dir, clar. . . és una limitació, no
inclòs amb elles, i amb elles és molt marcada, a partir dels 25
0 30 anys o tens fatal, amb un home ja està malament, doncs amb
una dona molt pitjor, molt pitjor, a no ser que siguis una joia,
amb l'àmbit de la secretaria tinguis anglès i no sé quantes coses
wés, doncs encara...
1 CONTINUA ESSENT UN TREBALL MOLT CONCRET, 'DE SECRETARIA'!
Sí, clar, és molt complicat, l'empresari contracte molt a gent
Dove, que els hi pot fer contractes o amb formació, o amb
pràctiques, i beneficiar-se i tal, i si volen un càrrec executiu
doncs agafen un home, bé i si mires a la Vanguardia, sempre hi
ha executiu, i aquí, no ho hem contat mai, però ens demanen més
nois que noies..., llavors penso que el feminisme serveix, tan
en quan, el feminisme i tota cosa que dugui una bandera per
davant a que, jo des d'aquí tancada puc anar fent coses però no
Puc influir amb que els empresaris contractin a gent jove i tal,
° que els senyors pensin que també es poden quedar a casa a
treballar.., aleshores serveix per perdre concienciència...
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HI HA PERSONES QUE OPINEN QUE EL FET D'AMPLIAR EL PERÍODE
D'EMBARAÇA 4 MESOS ES UNA DISCRIMINACI'0 PER LA DONA PEL FET QUE
CREA MES RETICENCIA ALS EMPRESARIS PER CONTRACTAR DONES...QUXE
EN PENSES?
Pot ser. Clar, però jo no estic d'acord només faltaria que et
treguessin el dret, si t'haurien de deixar un any perquè el
puguessis amamantar i tot, només faltaria.., ( ) igual no és
necessitat vital però clar no és això tampoc, ( ) dions del món
de l'empresari segur que a l'hora d'agafar una dona, la
maternitat els hi és un problema..., això no hauria de ser així,
suposo que no, però tampoc sé com s'hauria de sol.lucionar...
JA PER ACABAR....TENS TU ALGUN MODEL, ALGUNA UTOPIA DE DONA PER
SUGGERIR...
Home me l'imagino portant la vida que poden portar els homes, o
sigui que siguin iguals, iguals en quan a possibilitats, en quan
a físic i en quan a sentiments doncs no, ja m'està bé que sigui
cadascú de la mateixa manera, perquè a lo millor en aquí està
l'encant, no sé, possiblement segur que és un encant, ara en quan
a donar la imatge de més poderós i més llest, i d'accesos a lloc
de responsabilitat penso que hauria de ser tant per l'un com per
1" altre, i que les estadístiques si es que es fessin doncs
cantessin una dualitat amb això, no?, que tant poguessi haver-hi
un president del govern com una presidenta...
PENSES QUE CANVIARIA ALGUNA EN LA NOSTRA SOCIETAT SI ARRIBÉSSIM
AQUÍ? QUE LA POLÍTICA DE GOVERN SERIA DIFERENT?
Algo sí que canviaria, no sé al què pel que sigui, i t'estic
dient en política perquè és un àmbit molt marcat, però en altres
llocs de reponsabilitat també perquè truques a un banc, caixa,
i sempre es un delegat, un director, i la política és el que més
veiem però anem a un banc i ja demanem directament pel
director...( )doncs que estessin als mateixos llocs, qualsevol
lloc així que tingui una mica de responsabilitat, no et diré més
que els homes, que mira!, però seria molt gratificant trobat amb
directores de banc, i amb no sé amb tot igual...
NO HO DIUS PERO ESTAS TENTADA A DIR-HO?
Sí. . .
BE EN PRINCIPI JA PODEM ACABAR, PERÒ M'AGRADARIA QUE SI VOLS
AFEGIR ALGUNA COSA QUE ET SEMBLI IMPORTANT PEL QUE FA AL TEMA DE
LA DONA, I QUE NO HAGUEM PARLAT, HO FESSIS ARA...
Bé. . . , la típica història de la força física que no sé si ens
desarrollessim també des de petits, arribaríem al mateix nivell,
no sé si es per constitució anatòmica o bé és adquirit..
TENIM L'EXEMPLE DE GAL.LICIA, ON LES DONES TREBALLEN MOLT
DURAMENT AL CAMP...
Sí, ja ho sé, jo es que tinc molt poca força però tampoc he fet
mai massa exercici... I pel que fa al tema dels fills i la
Maternitat, lo que sí que penso que s'ha de tenir molt respecte,
jo he parlat amb gent que han tingut un fill soles, i que doncs
l'han tingut d'una història que han tingut així molt esporàdica,
i que no li han dit al tió que volien quedar embaraçades i
desprès li han dit que estaven embaraçades, i això a mi no em
sembla bé perquè es fotre-li el mort a algú que no en té cap
culpa, la imatge que tenim que ells se'n despreocupen això és
toolt hipotètic, n'hi haurà que se'n despreocupen, i n'hi haurà
ÇUe no, aleshores ho trobo una putada, vull dir que si jo
decideixo tenir un fill, si l'haig de tenir amb un rollo d'una
nit evidentment ni li diré amb aquella persona que tinc un fill

, i si li dic abans, clar no sé jo lo que passaria, suposo



que no voldria, o sigui que lo que hauria de fer és no dir-li,
O SIGUI TU VOLS TENIR UN FILL, I NECESSITES UN HOME QUE T'AJUDI,
PENSES QUE LI HAS DE DIR O NO?
Penso que sí que s'ha de dir abans i no desprès clar.., és que
és el mínim..
ESTAS UTILITZANT A LA PERSONA?
Clar, i de la mateixa manera que no t"agrada a tu ser utilitzada
amb ells tampoc, eh! i això s'ha fet, jo conec dos casos que s'ha
fet.., jo penso que està molt bé tot això, pero vale!
COM VEUS LA QÜESTIÓ DE TENIR UN FILL SOLA?
Ah m'ho estic plantejant, perquè el voldria tenir sola clar, home
el voldria tenir sola! clar donades les condicions que tinc...
( ) jo lo que sí que veig., jo això sempre ho he pensat no?, que
indepndentment que sigui el pare o la mare que els nanos es poden
estimat molt més a la gent que els cuida que als pares
procreadors no?, que és un fet biològic, aleshores jo penso que
sempre t'estimes més aquelles persones que has tingut un
contacte, indepentment que sigui el pare, la mare, l'àvia, l'amic
0 el que sigui, el que passa .. el que no sé si és bo o no, i
potser ens ho hauran de contestar d'aquí 10 anys la generació
d'ara són tots els pares que s'han separat i tal, que jo conec
també molts, i hi ha sempre problemes amb els fills, encara que
ho vulguis fer de la manera més perfecta, una amiga meva que han
anat molt amb compte, i és impossible, el nano també s'ha
desmarxat, aleshores una cosa que penso que els descentre molt
és que la mare tingui altres històries i que ells vegin en el
paper que veien abans al pare a casa, altra gent, jo no sé si
això ho poden arribar a entendre, encara que sigui un altre
només, és igual, no sé com ho poden arribar a ( ) perquè amb
aquesta noia que ho portava la mar de bé, a la que la mare ha
portat un altre senyor a casa i s'ha posat al llit amb aquest,
aquest nen ja s'ha començat a disparar, i aleshores clar, com
serà de més gran?, com ho acusarà?, vull dir no ho sé, perquè
nosaltres també hem acusat altres coses, no?, no ho sé, i és una
cosa que sí que em fa una mica de por això, perquè no sé el que
més els hi convé a ells, i a vegades això és una cosa que em fa
tirar endarrera a l'hora de pensar-hi, bé penso 'ara a lo millor
ara ho estàs pensant perquè penses que no tindràs més històries
1 que ja mira..viuràs així tota la vida amb el teu fill i tal.. '
PERÒ AIXÒ NO SE SAP MAI!
Clar i penso .... com que em fa anar malament una història, ara
ja no en tindré mai més cap i ja estic preparada per la vida
exemplar per tenir un fill i tal..., perquè no sé a ells com els
pot afectar això..,
JO TAMPOC HO SE..., I HAS PENSAT SI EL FET DE TENIR UN FILL HA
D'AFECTAR EN UN MATEIX NIVELL A L'HOME QUE A LA DONA O NO?
Penso que sempre afecta més a la dona possiblement, no sé perquè
però és així, tal com està estipular ara eh!, penso que ells
sempre viuen com més desmarcat's de la història, tenen la
responsabilitat de manetnir-lo però no la de tractar-lo i la de
viure amb ell, si està malalt i aquestes coses, plega ella de
treballar, per exemple..., no penso però que així de ser així...



NURIA:

26 años.
Trabaja de A.T.S.
Casada. Sin hijos.



COMO TE HE EXPLICADO UN POCO, SE TRATA DE QUE HABLEMOS DE QUE
SIGNIFICA PARA NOSOTRAS SER MUJER, Y QUE COSAS IMPLICA ESTE HECHO
PARA NOSOTRAS PERSONALMENTE, PERO PRIMERO, PARA EMPEZAR ME PUEDES
HABLAR DE COSAS QUE RECUERDES, DE CUANDO ERAS MAS PEQUEÑA, EN LA
ESCUELA, O EN EL SENO DE LA FAMILIA, SI CREES O TE SENTISTE EN
ALGÚN MOMENTO QUE SE TE MARCABA COMO MUJER, QUE SE TE TRATABA
DIFERENTE, Y QUE SENTÍAS EN ESOS MOMENTOS ANTES DE EMPEZAR. . .
EXPLÍCAME ¿TU A QUE TIPO DE COLEGIO IBAS DE PEQUEÑA?
-Pues mira, yo fui a un colegio de monjas toda la vida,durante
13 años
¿AQUÍ EN BARCELONA?
-Aqui en Barcelona,yo, además de eso estuve interna
Y ¿ERA SOLO DE CHICAS?
_Era mixto, pero era un colegio tan grande que las chicas estaban
separadas y los chicos también e, incluso en misa, los domingos,
cuando Íbamos a los oficios religiosos, los chicos al lado
derecho y las chicas al lado izquierdo y, en el cine también, los
chicos arriba y las chicas abajo, o sea, una separación total,
una discriminación total en este sentido.
O SEA ¿QUE NO OS PODÍAIS MEZCLAR, PERO IBAIS JUNTOS?. ¿EN LA
CLASE IBAIS JUNTOS?
_En la clase también, chicas arriba y chicos abajo. Al ser el
internado; aquello funcionaba por pabellones,sabes, habia
pabellón de chicos y pabellón de chicas, pero, era todo un mismo
colegio.El colegio era mixto porque admitian chicos pero, en
realidad no era asi, porque cada cosa, cada sexo iba a una aula
diferente.
CLARO.Y ¿ADEMAS CON PROFESORES DISTINTOS Y ESTAS COSAS;CHICOS Y
CHICAS?
-Las chicas las llevaba un convento de monjas, de las hijas de
la Caridad.
AH¡¡YO TAMBIÉN
-Y abajo
¿LA FUNDADORA ERA JOAQUINA DE LUNA?
-No. La fundadora era...Y abajo lo llevaba los salesianos, curas
0 sacerdotes. Iban vestidos de calle, sin hábito.
Y ¿TU, POR EJEMPLO, NOTABAS DISTINTA EDUCACIÓN ENTRE LOS CHICOS
Y LAS CHICAS? ¿QUE LES EDUCABAN DISTINTO?
-Si
Y ¿COMO?
-Para empezar, habia una distinción en los horarios, las chicas
tenian que venir antes.Cuando te daban un permiso de salida, las
chicas un poco antes, los chicos tenian que, pues podian entrar
un poco más tarde, por ejemplo, las chicas a las nueve y los
chicos a las diez.
QUE RARO!, ME EXTRAÑA PORQUE PARECE QUE A LOS CHICOS SIEMPRE
PARECE QUE LES QUIEREN METER MAS DISCIPLINA, NO?
No, no, y después con el tema de la educación física, era
obligatoria para nosotras, aunque tuviéramos la regla, en cambio
a ellos los dejaban más.., te ponian falta y todo, en cambio los
chicos, no sé si es porque tenian menos excusas o iban más que
n° tenian tantos problemas...1 PENSABAS QUE TE GUSTARÍA MAS ESTAR EN UN COLEGIO MIXTO?
Sí f claro como pensaba que seguiria estudiando y que allí no me
quedaria toda la vida, pues pensaba que ya llegaria, y no fui a
clases mixtas hasta 1a de universidad, allí hize el primer grado
«e FP, y luego FP2 pero en un régimen no de internado..., de más



pequeña me iba a casa los fines de semana, o cuando los padres
me podian recoger.., y en vacaciones...,
QUE TAL VIVÍAS EN EL INTERNADO?
Vivir en el internado es muy duro porque tienes que espabiarte
tu en todo, y allí se aplican leyes, de el más fuerte es que
manda, si no te imponias te chafaban, para los chicos era igual,
mi hermano estaba y por lo que me contaba, habia mucha rigidez...
QUE CLASES SOCIALES HABÍA EN EL COLEGIO?
Habia de todo, desde las personas que se quedaban sin padres, de
la maternidad, y estaban internos en un periodo de adaptación
para ver si alguien queria adoptarlos, luego, habia las clases
eran diferentes entre externas y internas, y habia diferencias,
incluido en la educación, a la hora de hablar, las que estábamos
dentro eramos un poco más mal educadas, por cuatro tonterías ya
deciamos algún taco, al vivir con un poco de represión y esto,
est mismo te lo hace...te hace ser un poco más agresiva, mal
educada, impulsiva, a la hora de contestar, yo mismo no me
callaba..
HABÍA DIFERENCIAS ENTRE LOS QUE VENÍAN DE LA MATERNIDAD Y LOS
OTROS?
El trato era igual en el internado, habia diferencias de cara a
las externas y internas, a la hora de impartir las clases, las
externas que pagaban tenian más derecho que otras, cosas así tan
insignicantes..., tu eras la ultima porque como estabas allí,
habia otras cosas que no, el material escolar en cambio a mi me
lo daban y a las otras se lo tenian que pagar...
EN TU CASA NOTABAS DIFERENCIAS EN EL TRATO HACIA TU HERMANO Y TU?
No en este sentido no, el mismo colegio, nos venían a ver igual,
con ellos me iba a ver a mi hermana, siempre han procurado tener
una igualdad, lo de las tareas de casa no lo he vivido eramos muy
pequeños, lo que sí te puedo decir es que el sabe plancahr, lavar
todo.., en el colegí todos teníamos tareas de limpiar y cosas
así, entonces él también, ellos tenian una tarea asignada cada
mañana, lo que pasa es que yo tenia que lavar la ropa yo, y los
chicos no...
Y EN CUANTO A LOS VALORES QUE SE OS TRANSMITÍAN ERAN DISTINTOS,
POR EJEMPLO, EL SER MAS COMPETITIVO, MAS LUCHADORES, IR A
TRABAJAR CON EL PADRE, EN EL CASO DE LOS CHICOS..
Pues el hecho que por ser chico, si salía mis padres se quedaban
más tranquilos, en cambio yo si salía, en igual de condiciones,
eh!, al pueblo, yo veia que mi madre padecía, 'llámame!', etc...,
en este sentido sí...
ERA LO ÚNICO?
En cuestión de coser, por ejemplo, yo me lo tenia que coser, y
ella cosía lo suyo..
Y POR QUÉ CREES QUE SE QUEDABAN INTRANQUILOS?
Sí, claro pues por miedo a que te pasara algo, por el hecho de
que un chico se puede defender mejor en un momento dado y la
chica, no sé si es por cuestión de fuerza o qué, pero.., y antes
si un chico deja preñada a una chica pues mira 'el macho', y en
cambio si tu vas con el paquete a casa, la madre lo ve de
diferente manera, yo creo que el temor era este. . , de si me
dejaba preñar o no..
Y EN LA ESCUELA O LA FAMILIA TUVISTE ALGÚN PROBLEMA QUE NO SE TE
DEJARA HACER ALGO?
No al revés, en este sentido, siempre he hecho lo que he querido,
V me han ayudado mucho, en este campo la que lo tenia claro era
y°, yo desde pequeña ya decía que queria ser enfermera, y



entonces lo he hecho, no por la via de BUP y COU, sinó a través
de FP...
Y CON TU FAMILIA SIGUES TENIENDO BUENAS RELACIONES?
Mira ahora yo no tengo familia, ni padre ni madre, murieron hace
un par de años, y mi ralción como me he casado, es mi marido y
mi hermano, y conmi hermano nos llevamos muy bien, viene a casa
y todo...
Y TUS AMISTADES QUE TAL SON?
Hay de todo, pero mis amistades de pequeña que las consideraba
buenas y tal las sigo manteniendo, salir a cenar y tal.. . de vez
en cuando, esporádicamente, pero continuo relacionándome por
telefono con la gente del internado, son amistades de 13 y 15
años, pero he hecho nuevas amistades, por mi trabajo, amigos de
mi marido, pero con las amigas del colegio continuo con algunas,
es que amigas hay muy pocas...
Y COMO ES LA RELACIÓN?
ES superficial, de cómo estás?, si sales con alguien?, te has
casado?, como están tus padres?, o sea no es una relación muy
íntima tampoco, quiero decir que si alguna vez tengo algún
.problema no voy a consultárselo a ellas, prefiero consultarlo a
las personas que veo mucho más, y a las que tengo cerca de mi,
y no a las amigas de la infancia que hace años que no veo, pero
bien vaya... ( )
POR EJEMPLO, TUS RELACIONES CON HOMBRES Y MUJERES SON AL MISMO
NIVEL?
Sí, si tengo que hablar de un tema lo hablo con los dos, tengo
más amigas pero. . .porque mi profesión son todo chicas, son el 95%
son enfermeras, ahora de todas maneras te voy a decir una cosa
dentro del trabajo, si alguna vez trabajo con algún chico mi
relación es mucho mejor...
¿POR QUE?
No sé, a la hora de discutir algo de mi profesión con chicas,
cadauna tiene sus criterios, y si se llega a una discusión, no
sé si es porque tenemos más nervio, o porque queremos dominar más
la situación, la discusión es diferente, en el sentido que igual
ella quiere imponer sus ideas y yo las mias, y vamos luchando a
ver quien puede más no?, yo hasta que la discusión se rompe, en
cambio con un chico, el tiene sus ideas y yo las mias y si no le
parece bien la discusión se corta y se acabó la discusión, ni te
guarda rencor, ni tampoco va por la ramas ni se lia a
hablar..nada, se trabaja muy bien, y en general mis compañeras
lo comentan, las pocas relaciones que hay son mejores, quizás sea
por eso, que como hay pocos los tenemos muy mimados, en el
sentido que los tratas más bien y tal, esto sí que te lo puedo
decir...
AHORA QUE HABLAMOS DE TU TRABAJO, ¿POR QUE ELEGISTE TU ENFERMERA?
0 SE TE GUSTABA
Me gusta mi profesión, yo siempre he dicho que quería ser
enfermera y me ha gustado, el hecho de cuidar enfermos y tal, no
sé si lo llevo dentro pero lo he tenido muy claro...
1 EN TU ESCALA DE PRIORIDADES, ¿QUE LUGAR OCUPA EL TRABAJO, Y POR
QUE?
para mi es muy importante el trabajo, porque por ejemplo, hasta
ahora no he tenido una plaza fija, y esto crea ansiedad, el
Pensar que tu estás con unos contratos que quizás a la larga no
Se renueven, y que te quedes sin trabajo, actualmente el trabajo
er* enfermería es muy grande y trabajo tengo en todos los lados,
en todos los campos, fuera del país, yo trabajo en el hospital



Cínico y aquello es un consorcio entre Generalitat, Ayuntamiento,
y Universidad, lo que te queria comentar es que antes que no
tenia la plaza fija, cuando se acababa el contrato pues estaba
muy angustiada y ahora, y por eso es importante mi trabajo, es
muy importante...
APARTE DEL MOTIVO ECONÓMICO, CREES QUE PODRÍAS ESTAR SIN
TRABAJAR?
No, no, aparte del motivo económico yo he estudiado una carrera
que me gusta y que creo que valgo para ello, y entonces tengo que
realizarme, yo no he estudiado una carrera para quedarme en casa
sinó ya no hubiera estudiado para qué...?
Y CREES QUE A UN ENFERMERO POR EJEMPLO, EN TU TRABAJO, LE ES MAS
FÁCIL CONSEGUIR PLAZA O VES DIFERENCIAS EN ESTE SENTIDO?
No conseguir plaza es igual, lo que sí te puedo decir es que si
yo en el periodo que estuve con contratos me hubiera quedado
embarazada, a mi no se me renovaba el contrato porque no soy
rentable para la empresa, porque si yo tengo un contrato de 6
meses y me quedo preñada, luego lógicamente me tienen que dar 4
meses de baja y 1 hora de lactancia, y todo el rollo ese que
tenemos montado las mujeres, entonces yo te puedo decir que
cuando yo entré que estaba de supente, y me daban trabajos de
dias, ahora ven, ahora no vengas, y tal, en este periodo que yo
entré como suplente me quedo preñada y no se me renueva el
contrato,,
ES UN POCO UN CONTRASENTIDO, EN UN LUGAR DONDE TAMBIÉN SE PUEDEN
TENER NIÑOS Y TAL!
Sí, pero piensa en un hospital hay unos gastos enormes, y mucho
personal trabajando allí, hay una cantidad de despesas
increíbles, y interesa gente joven y gente que no coja bajas ni
se quede preñada porque estos son más gastos para la empresa...
A LA HORA DE HACERTE UNA ENTREVISTA DE SELECCIÓN, TE LO
PREGUNTAN?
Sí, te lo preguntan, no sé si lo utilizan, porque hacen falta
muchas enfermeras y si no nos tratan bien ya saben que nos vamos
por 4 chavos a otro hospital, ahora actualmente no lo tienen
demasiado en cuenta esto, porque tampoco les interesa..
Y EN CUANTO A PRESTIGIO, TU CREES QUE A TI, O A OTRA COMPAÑERA,
TE COSTARÍA MAS, QUE SE TE EXIGE DAR MAS CAÑA?
No, creo que puedo acceder yo a un cargo superior o tener
prestigio porque he hecho algún trabajo, estudio, tanto da,
porque lo que valoran es tu trabajo y no el sexo..
¿Y SE TE PLANETA ALGUNA VEZ ALGÚN TIPO DE CONFLICTO ENTRE TU
TRABAJO Y TU VIDA PRIVADA?
A veces sí, porque mi trabajo es continuado, o sea los enfermos
están ahí, sea Navidad, sea Reyes, sea Fin de año. Yo ahora estoy
en un turno de tarde pero cuando tu inicias el periodo de
sustitutas normalmente te toca noches, a ellos les da igual, lo
importante es que se cubran las vacantes, los dias de fiesta que
no pueden hacer las otras o que tienen derecho a realizar, pero
vaya ahora ya no, tengo una plaza fija, un turno fijo..., y no
Pasa nada, lo que pasa es que los festivos tienes que trabajar
Y a veces piensas ostras navidad y tu al hospital, y piensas es
que es muy duro porque luego igual tu marido, yo que sé, hace
vacaciones el mes de agosto, yo no puedo el mes de agosto,
sntonces se tiene que quedar en casa sentado todo el mes, y yo
trabajando, y luego tengo vacaciones en septiembre y el otro
Pringado, eso sí mi trabajo interfiere en mi vida a veces, no
siempre, a mi trabajar un domingo no me importa pero cuando esto



se convierte en casi todo el año, entonces sí que me importa...
y LAS COMPENSACIONES?
Ninguna, a veces lo piensas y dices es que ni económico, hay unos
sueldos muy mal distribuidos dentro del hospital, por ejemplo yo
cobro igual que las señoras de la limpieza, y no me parece justo,
me parece justo que ella cobre lo que yo en cuanto a dinero, pero
no que yo siendo 2 o 3 categorías superior a ella se cobre lo
mismo...
YA YA, POR EJEMPLO YO CREO QUE EL TRABAJO DEBERÍA FORMAR PARTE
DE TU VIDA, Y NO INTERFERIR EN TU VIDA, ES CIERTO QUE A VECES
INTERFIERE, PERO EN TU CASO CREES QUE FORMA PARTE DE TU VIDA?
Sí yo pienso que mi trabajo interfiere en mi vida y forma parte
de mi vida, son las dos cosas a la vez, forma parte porque la
mayor parte del dia me la paso trabajando, y interfiere porque
estas cosas, hay cosas positivas y negativas, al trabajar de 3
a 10, ya no puedo hacer unos cursos demasiado prolongados,
imagínate tu trabajar y estudiar todos los dias, incluidos sábads
y domingos, no es como cuando eras estudiante y sabes que el
sábado y domingo o las vacaciones tengo fiesta, en mi caso el
hecho de ponerme a estudiar también interfiere....
¿CREES QUE HAY TRABAJOS MAS ADECUADOS PARA HOMBRES Y OTROS PARA
MUJERES. Y POR QUE?
Sí, yo pienso que sí, que la mujer tiene una naturaleza, y el
hombre otra, es decir una persona que se vaya al campo a cortar
árboles, pieno que es más adecuado que lo haga un hombre que que
lo haga una mujer, no pienso que no hago discriminación por eso,
creo que también lo puede hacer, pero no tiene ni las condiciones
físicas, ni la fortaleza, esto para empezar, de todas maneras
pienso que todos los trabajos que realizan los hombres los
podemos hacer nosotros...
LA DIFERENCIACIÓN QUE HACES ES EXCLUSIVAMENTE FÍSICA?
Sí solo física, solo que.... las capacidades mentales.., iguales,
idénticas, ni más ni menos, cada uno tiene una capacidad y si
igualas las capacidades con las mismas condiciones seguramente
tendríamos las mismas oportunidades los dos, la única diferencia
es esta, a parte de cortar leña, hay muchos trabajos físicos que
requieren la mano de un hombre, que una mujer no puede porque por
naturaleza es más débil, es la única diferencia..., capacidad la
mujer tiene para todos los trabajos, lo único es la fuerza,
descargar caminones en el muelle, en las minas...
HAY ALGUNAS DE MUJERES EN ESTOS TRABAJOS EH!
Sí.., y si tuvieras que ir al campo a trabajar porque te mueres
de hambre seguramente también lo harías, solo hago esta
diferencia en el trabajo, fuerza, capacidades iguales..., por
debilidad física, que ya es nuestra naturaleza no tenemos tanta
fuerza ni tanta energia, no sé como decir...
¿Y NO CREES QUE PODAMOS SUPERARLO?
Yo creo que en esto no, creo que es ley de vida...
PUES HABÍAMOS DEJADO UN POCO LA AMISTAD PORQUE HA SURGIDO EL TEMA
DEL TRABAJO, HAS DICHO QUE TENIAS AMIGOS DE AHORA Y DE ANTES...
¿EN LAS AMISTADES TU VES DIFERENTES LOS PAPELES QUE CUMPLE LOS
HOMBRES Y LAS MUJERES?
En este sentido no, si tengo que relacionarme me relaciono igual,
si tengo que salir salgo igual con uno que con otro, sin
discriminación de ningún tipo, por ejemplo si tengo que ir a ver
Un espectáculo pornográfico que es un ejemplo que a veces la
gente está un poco inhibida en este sentido, si tengo que ir con
Un chico voy, por qué no?, que más da ver hombres desnudos que


