
globales, como te digo no muy profundas, eso de estar un rato,
y estar muy bien, contarte cosas, pero..,

-¿TIENES PAREJA ACTUALMENTE?
-No tengo pareja y pareja estable hace tiempo que no, y realmente
estable estable no sé si he tenido nunca, bueno sí pero nunca de
tres años como la gente y así, y es que encima veo jde que me he
librado!, te lo juro, que he pensado ..con José, bueno cuando
tenía 15 años, con él está ahora una amiga mia, con el chico que
salia yo que llevan 5 años, y digo ostris de que me librado,
porque estoy segura que me agarra, aparte del mosqueo que hubo
que lo pasamos muy mal y yo lloré mucho y todas estas cosas, y
es cierto que los golpes de te van haciendo, pasa lo contrario
que estoy súper a gusto y ahora estoy super cogida como ella, en
una pareja super estable, de 5 años, de estas maneras, porque él
era un chico con unos esquemas muy cerrados, y cómo sales de ahi,
yo tal como me veo ahora, qué sería de mi ahora.., y tampoco soy
perfecta pero me veo ahi y me muero, pareja estable, cásate, ten
hijos, pero en el esquema más estricto que veas.., bueno la
relación con Armando fue distinta, aquello no era como cuando
tenisamos 15, mi amiga, la que sale con él, está en
planteamientos y le resulta muy difícil salir de algo que dura
hace 5 años, pero mucho mucho mucho, por eso digo qué maravilla,
y lo de las parejas estables no sé si me gustaría. .(..), esa
pareja no me gustaría en absoluto pero sin embargo, me han
enseñado, vale, lo reconozco, me han enseñado y tiendo a la
estabilidad, a tener las cosas ordenadas, dentro de un desorden,
porque soy super ordenada, pero puntos seguros, igual que con los
amigos, jo, pues hay gente que ni me la planteo ya nunca, haga
lo que haga, la tengo tan asumida, son puntos estables que
necesito, y en pareja me veo, en ese sentido, muy conservadora,
por las experiencias que he tenido, y por los miedos, super
conservadora, lo de la promiscuidad también me lo he planteado,
o sea el querer ser, y aparte que sea un debate o no, el querer
ser más abierta y más superficial, y más promiscua, y más
superficial, y más y ¿por qué no?, la vida es así y hay que
aprovechar y ostia que igual son miedos, pero en este sentido
creo que soy convencional y veo que tiendo a la estabilidad, y
a la vez me repele una estabilidad, o una estabilidad al menos
así, pero de pareja abierta sí que me gustaría. . , pero ¿es
posible? y ahora por ejemplo no busco pareja,

no te ha pasado nunca que estes en otra pareja y que se plantee
otra relación?
~Sí, y renuncie a ella, y ahora no sé que haría, es que yo tengo
super claro en la teoría que la viviría pero es que es la
moralina esa que tienes ahí metida, yo la tengo muchísimo, igual
(•.) católica

YO ME ENCONTRÉ CON UNA RELACIÓN DE TRES PERSONAS, Y CUANDO ACABO
DIJE QUE NUNCA MAS
"Por qué te ves muy complicada y como sales, pero ¿no crees que
puede funcionar?
IGUAL si PERO LO QUE PASO..ERA UNA PAREJA QUE SE ESTABA A PUNTO
PASAR, AHORA DESDE LEJOS, QUE ESTA METIDA EN UNA PAREJA ESTABLE
Y QUE POR LO QUE SEA, TAMPOCO ES LA ILUSIÓN DE SU VIDA, TAL COMO
LO LLEVAN, PLANTEA OTRAS HISTORIAS, ESO ES Y QUE SABIA QUE
LLEGARÍA UN MOMENTO EN QUE CERRARÍA UN LIBRO Y COMENZARÍA UNA



VIDA CONVENCIONAL. EN ESTE SENTIDO LO VEO MUY FUERTE PORQUE ES
ALGO PLANIFICADO..
-Es como un divertimento, no como un divertimento, sino vivir
experiencias por vivirlas, por pasar experiencias.., o igual
también el pensar tener claro que iba a ser una pareja estable
y que se iba a atar a una vida, entonces antes de eso..., pues
eso, eso me parece...

PUEDE QUE TE ENCUENTRES BIEN CON DOS HISTORIAS , PERO CON LOS
SENTIMIENTOS LAS COSAS SE COMPLICAN, TAMBIÉN HAY GENTE QUE SE
PLANTEA LAS RELACIONES DE FORMA RACIONAL, Y QUE PRETENDE
CONTROLAR LOS SENTIMIENTOS...
-¿Existe realmente gente capaz de controlar hasta ese punto?, es
que las cosas se van de las manos, o sea yo estoy convencida de
por que no se pueden llevar relaciones paralelas, pero siempre
he visto desastres, y yo renuncie pero eso fue previo, eso era
no querer complicaciones y ser muy médica, entonces, yo siempre
he hablado con Aran, de por qué no, de que tiene que existir, de
que es lo mejor, y después ha habido muchos chandrios y muchos
desastres porque hemos vivido esas situaciones, yo ahora no te
hablo de mi porque últimammente para nada, y porque no las he
vivido, o sea el vivirlas.., yo me planteado muchas veces que
vaya miedos, y que vaya imbécil, que por qué no, por miedo a
sufrir, a hacer daño, a hacerte daño, siempre pensar primero,
igual hay que dejarse llevar, hace poco pues hemos vivido una
historia, con unas amigas mias que les paso, tenían una relación
estable y eran una pareja abierta, de lesbianas, entonces que lo
que pasó, es que vale que abiertas estaban, que sí que se iban
enrollando, que abiertas estaban, pero que en un momento dado una
de ellas se complicó un poco más establemente con otra, y ahí
surgió el lio, entonces después cuando hemos hablado la
conclusión era sí sí parejas abiertas y relaciones parelelas
todas las que se quiera, pero cuando tu tienes una relación
estable mantener historias paralelas pero que esas historias
paralelas sean superficiales, que no lleguen a ser estables,
porque esto es cuando se monta el lio, de celos, de sufrir....

¿ESTO COMO LO CONTROLAS?
-No se puede controlar, entonces lo que nos planteábamos se
pueden llevar historias, pero historias bonitas, porque
realmente....,yo eso de la promiscuidad, y que soy super cortada,
y...pero que dices, es que a mi me parece que las historias más
bonitas son no sé si estables, pero las que tienen algo
permanente, o sea algo no de una noche..., ¿me entiendes?, son
las que te dejan algo, o a mi me ha pasado, yo quisiera, y
quisiera de verdad que me pasara todo lo contrario,

-¿POR QUE?
-Porque lo que quiero hacer es romper todo, o sea a todo lo que
tengo darle la vuelta, poco a poco, sí., creo que tengo que
hacerlo, racionalizar mucho..., y no hacerlo nunca.., entonces
eso de lo que hablábamos, las parejas estables, ¿por que no?,
¿por qué no van a existir?,

¿NORMALMENTE SE ASOCIA A UNA RELACIÓN DESIGUAL?
-Lo que pasa siempre con las parejas estables también, siempre
Se habla de mantener los papeles, los estereotipos, y por eso,
Se habla de romper las parejas estables, pero por ejemplo sé que



para mi, o sea a lo que tiendo
vivir, o de estar todos los dias,
de llevar un contacto, sí de ser
vivas, tu la necesitas ( ) oir..,
tan mal siempre, y que yo siempre
a veces, de desear ese tipo de
hablado de lo de convencional,
achacado como convencionales,

siempre, no sé si estable, de
como te puede pasar a ti, pero
con una persona que aunque no
y ese tipo de cosas, que se ven
, no sé (risas) te avergüenzas,
cosas, por ejemplo cuando has
ese tipo de cosas se me han

I SUPONGO QUE A MI TAMBIÉN SE ME ACHACARÍAN..
-Pues sí..., yo del ambiente no quiero hablar mucho porque parece
como sí.., yo ahora cuando voy allí, estoy mucho más tranquila,
pero siento como si.., ahora menos pero.., había sentido siempre
como si.., que se me excluía, que no era yo quien me excluía sino
que se me excluía, porque ya te catalogan.. igual son fantasmas,
también lo he sentido en el movimiento, incluso lo he llegado a
sentir en amigas..,

¿A ANA NO LE PASA?
-Lo hemos hablado, y lo comprendía y le había pasado y aún a
veces le pasaba, pero creo que no tan ( ) como a mi.., porque yo
de lo que te estoy hablando, es por ejemplo, es el sentir o el
haber sentido, que por no ser lesbiana, o por no haber tenido una
relación física con una tia, pues yo ya no era feminista, pero
¿qué es ser feminista?, yo soy como soy, ¿me considero feminista?
sí, pero seguro que feminista diferente que tu, que tu y que tu,
y lo he sentido con una amiga, muy buena amiga, no vive conmigo,
pues jo que a veces que me achacaba que yo era menos, pues la
ostia, y yo decía, encima yo en la relación contraria, de imbécil
de decir, jo, de decir, pero si yo he leído a Celia Amorós, y no
sé nada, pero..., en sentido yo leía y me preocupaba más que
ella, y ella puñetera cosa, por acostarse con una tía, era más
feminista, ni lesbiana, las que quieran serán que no son
feministas, de lesbianas, bueno, y eso ahora, lo tengo más claro,
y he hablado mucho de eso en casa, y ellos dicen que sí que las
cosas a veces van así pero con cierta gente, y qué para eso es
necesario intentar introducirse más y no entrar siempre como es
que soy un bicho raro, y dicen es que te lo llegas a creer tu
misma, y igual tienen razón, ahora estoy un poco más cómoda,
igual más cómoda porque tengo más claro...

¿ESTAS COSAS TE HAN HECHO SUFRIR MUCHO A TI?
-Pues pensar mucho sí, mucho, hombre pues de darle vueltas,
si...., te hacen sufrir, indirectas te hacen sufrir, yo no me
considero la mayor feminista ni nada, pero, pues que te se
cuestione por algunos lados te hace sufrir si te interesa esa
persona, era una amiga, bastante amiga, y crees jo y esto es lo
que cree de mi, yo pensaba que estábamos, es lo que dices, que

] a veces, hay implícitos que crees que existen.., y luego, lo
hablas y para nada, sí y en este sentido he sufrido, la palabra
fio me gusta, pero de forma personal..., algún lloro igual pero

• Poquitos.

s ¿TE GUSTARÍA TENER HIJOS?
\ "Lo pensé mucho...Cuando tenía 15 años por ejemplo pensaba que
\ tendría uno, sería chico, lo tenía todo montado..., es que para
{ "ti hablo de los 15-18 porque fueron como etapas muy, no por las



parejas, un poco más estables o que te marcan más, sino como
momentos muy críticos de tu vida, porque yo sé que en esos años,
hubo un giro, aparte de una circunstancias externas que me
manejaron más que manejarlas yo, hubo unas cosas que me han hecho
estar donde estoy ahora y pensar lo que pienso ahora, cuando más
lo pienso más claro lo tengo, después a los 18-19 pensaba que
nunca, en mi vida, pero nunca, persona más bruta, pero me llegan
a proponer el vaciado de. . . y digo que si, estaba en una
temporada, yo hijos, y les echaba en cara a mis hermanos, pero
por qué te casas y vas a tener hijos, más desgraciados en el
mundo, y encima si quieres casarte pues coge si hay un mogollón
de crios en la calle. . , aún hay mucho de eso, mucho más
racionalizado y más realista, porque sí es cierto que somos un
poco idealistas.., pero pienso, creo que nunca me iba a fustrar
por no tener hijos, ahora pienso que podría ser una experiencia
interesante, no solo como experiencia, pero el ir educando a una
persona, no lo tengo nada claro, pero creo que es muy egoista por
mi misma, porque además creo que iba a ser super modeladora,
super posesiva, pero luego pienso no, no, no que va a ser muy
libre, y será una experiencia interesante, y a él a ella le va
a venir muy bien, fíjate.., egoista por los dos lados...,

¿PIENSAS QUE PODRÍA INFLUIR EN TU MANERA DE PENSAR?
-Ahora creo que no, pero no lo sé, yo ahora de verdad creo que
no, pero todo el mundo dice que le cambia muchísimo, Mi cuñada
va a tener ahora una niña y yo le pregunto mucho, no le enseñes
mi entrevista porque bastante rara le parezco, eso se ve, a ella
se lo veo, y lo sé, y nos llevamos mal, porque en mi familia soy
muy bruta, quiero que vean claras cosas, no sé que lo vean, que
aunque yo no las tenga claras, por ejemplo, si esta una linea,
y yo estoy en el medio tirando a la izquierda, les hago ver que
estoy en el extremo, extremo, para que luego no les choque tanto,
y eso es una estrategia bestial, pero bestia, esto ya no lo voy
a hacer, porque mi madre y mi padre no lo pasan muy bien y
bueno...
-Fuimos a una charla en un casal, con Victoria Sau, sobre lo de
siempre la madre.., fuimos a tomar un café, dos chica, Ana y yo,
y la cuestión era que las madres era un acto un muy egoista,
decía una, porque aparte siempre siempre de tener un control
sobre ti ejerce un chantaje sobre ti desde pequeño, de tenerte,
de cuidarte, de cambiarte, de tomar el volante de tu vida, es una
chantaje, lo hacen porque tienen que hacerlo, pero encima lo
hacen para que tu les des.., o sea lo decía en unos términos tan
materialistas, que lo veia y a la vez no lo veia. . , dices buff. . .

¿Y A NIVEL DE PAREJA?
-Que pasa que tu le dejes la responsabilidad,
-Dibujos animados,

AMIGOS CON HOMBRES Y MUJERES
-Yo siempre las había tenido distintas, pero siempre había
pensado que era porque eran personas distintas, bueno al
Principio no pero después sí, yo tampoco tengo relaciones iguales
con todas mis amigas, tengo una amiga que estoy desde los 5 años,
V es una amistad muy distinta de la relación que pueda tener con
Ana, que de la que pueda tener con otra persona, con mis amigos
también tengo relaciones distintas, con Jorge, un amigo de
Citoria, la amistad es muy distinta que con Sag. que es otro, y



si las miro en bloque pues si que siento un poco los géneros, y
pienso que es culpa mia, que hay cosas que me cuesta más contarle
a un tio,

¿POR EJEMPLO?
-Por ejemplo, a los de Vitoria, a mis amigas sí que les he podido
contar mi proceso, por ejemplo, lo de los procesos paralelos que
te he dicho, mis amigas de Vitoria, las que no han salido, ven
lo del lesbianismo pero no tienen, no están donde estoy yo, a
ellos, ni por asomo, ni por asomo, y por qué porque son tios y
no lo van a entender, Jorge medio sabe, o sea no no no, ha estado
en casa, y ha visto que habia, gente que entiende, patim patero,
y él muy bien pero no lo entiende, y si yo le digo.., me va a
mirar raro, lo mismo que me pueden mirar a mi las amigas, pero...

¿NO TE APETECE PROVOCARLE?
-A estos amigos, no, porque sabes que pasa, que son unas
relaciones, tan permanentes, tan tan entrañables, o sea son
cariñosas, a ellos no quiero cuestionarles cosas, o no hacerlo,
como puedo hacerlo en casa, o puedo hacerlo en casa, son
relaciones de más tiempo, y son, yo me estoy despegando mucho de
Euskadi, entonces a mi me da miedo, por ejemplo, cortar con todo,
y ves que van pasando los años, y que vas cambiando, entonces,
son mis amarres, igual es egoísticamente que no se lo cuestiono,
y que no quiero que cada vez que vaya me miren con ojos de plato,
y que no puedan entender, eso me va a hacer daño a mi, y ellos
van a estar.., de primeras, no, a ellos no quiero cuestionarles,
debería hacerlo, pero no quiero hacerlo, por miedo, y por
egoismo, estoy convencida, en cambio a ellas sí, esther sí que
lo entiende, ellas tampoco, está en Madrid, y es diferente,
Amelia, no lo entiende yo sí que hablo con ella, y hace un
esfuerzo de intentar entender.., pero que no, que no, ahí estoy
convencida que entra lo de los géneros, por que, por qué se lo
hago cuestionar a ellas, y a ellos no.., de una manera distinta,
igual si que empezamos a ser amigos eramos un chico, y una chica,
y eso se ve, sí que partía de ahí la relación, ahora puedo tener
amigos, por e j. tengo amigos y amigas con una relación muy
parecida, las que son de café, las profundas, yo no sé si
influyen los géneros, en las de hace tiempo era clarísimo, y en
las de ahora, no sé, sí seguro que sí, pero no puedo decirte bien
donde, no lo he analizado, aunque yo sea capaz de superar ciertas
cosas, seguro que se cae, que se cae.., incluso mira, ahora me
acuerdo, o sea con los amigos de la Autónoma, sí que se caen los
géneros, porque son menos capaces de entender ciertas cosas, o
sea están menos abiertos a eso, hay muchísimas mozas que tampoco
lo están, pero son un grupo de gente, los del movimiento de
insumisión, que las chicas están en ese movimiento de ese
movimiento, las tias tienen la parte de feminismo un poco
currada, y ellos también pero es mucha teoría, es mucha teoría,
lo llevas a la práctica y no lo entienden, y hemos tenido
toosqueos por eso, pequeños, y ahí entran los géneros, en
insumisión te lo permiten las tias, tios, igual, pero con lo del
feminismo, lo del lenguaje, no entienden..., ellas son mucho más
capaces..,sí que está presente, no lo había pensando tanto..,
como se romperán.., si a veces le damos tanta importancia como
3ice mucha gente..., pues depende en que contexto sí, yo en
Vitoria tenía mosqueos, por estar en una conversación de
"orroquillas, y por decir hijo de puta y mil cosas de esas, y



salir la tonta del pueblo, y claro tengo que controlar el
contexto, y decir, oye va pero eso no digamos, claro siempre la
misma, pero lo pasas mal, me callo la boca, pero encima, ni me
entiende ni quieren hacer el esfuerzo de entender donde estoy o
porque estoy diciendo esto, no sé, igual yo ahora también soy
menos capaz de entenderles a ellos mil cosas, porque están todos
los dias.., no sé, es que hay una distancia, es otra cosa creo,

¿CONSIDERAS TUS RELACIONES PROFUNDAS?
-Sí, o sea con gente de allí sí, son gente que me movido toda mi
vida eh!, igual lo que tengo miedo ahora es, y eso también lo he
hablado con Ana, pues porque las dos estamos en la situación de
estar en Barcelona, y distanciarnos, pues es la cosa de que igual
la relación es ya muy teórica, de que hay veces que necesitas lo
cotidiano, el dia a dia, el verte todas las semanas, pues que
vayan viendo lo que vas haciendo, no sé, esas cosas que ahi
vivíamos, nos veíamos mucho, o todos los fines de semana,
entonces eso va alimentando las relaciones, y saber de lo que
hablábamos, llego yo ahora, me van dos vesos, y a saber de tu
vida, yo no puedo ir y contarles toda mi vida en Barcelona, y
ellos contarme todo lo que han echo allí, entonces hay muchas
lagunas, y profundas, sí que hay profundas porque yo me obligo
a seguir manteniéndolas profundas, y porque me da muchísimo miedo
que no lo sean, y a veces, creo que le llamo profundas en plan
teórico, y que cada vez son más, no de conveniencia, sino más de
café, y menos profundas, lo que tengo muy claro es que son gente
que no cuestiono, qué cuestiono, pero ¿entiendes?, no les estás
ahi todos los dias machacando y fustigando, cuestiono, pero no,
son mis amigos, son de siempre, pero vale, les quiero, lo tengo
aprendido, vale, siempre digo eso, es que de verdad que hemos
hablado tanto tanto de eso que es repetirte todo el día, pero
quiero seguir manteniéndolas y cuidarlas, entonces quiero que
sean profundas, quiero, es voluntad, si lo son o no...
-Pero me siento muy mal, cuando llego después de tres meses, el
primer año venían más a Barcelona, llego y pufff..., me da miedo,
el primer encuentro me da miedo, así a palo seco empezar a hablar
de todo lo que has hecho, ¿entiendes? se pone superficial, me
entiendo meter en profundidades, no, si,..., claro es ir
aclopandote pero te cuesta, te cuesta.., y lo peor es cuando te
ves eso a niveles distintos, eso, eso, a niveles distintos de
evolución, de que yo tenga más claro lo del lesbianismo y tal,
Y ellos no, porque dices jo, eso quiere decir que ahora tengo que
estar con otra gente, bueno ahora me estoy refiriendo a mis dos
amigos, es que yo no les voy a decir..., es que además me parece
super coherente no hacerlo, por egoi. super coherente, porque yo
voy alli en verano, los fines de semana, estoy a gusto con ellos,
no y se que tendré que planteármelo, pero ahora no...,

SEXUALIDAD
"Más desde el feminismo, creo yo, o sea lo de las relaciones
sexuales, de la penetración simplemente..., no sé que...( ) a
Ver, a ver, me lo he planteado mucho más desde que tengo más
°ontacto con el lesbianismo, pero mucho más, de verdad, sí porque
ves siempre en los discursos, en las conversaciones, lo de la
sexualidades alternativas, yo no sé si tengo claro que las
^Ujeres tienen una sexualidad y las mujeres otra, sí.., lo que
110 sé si decirlo así de golpe, las mujeres eso, y los hombres
°tra, desde el lesbianismo he visto que hay sexualidades



alternativas que es que son preciosas, o pueden serlo, y pueden
gustarte...,
-Es que siempre me gusta pensar en términos de personas, aunque
sea idealista, Yo creo que no tienen porque ser diferentes..,
entonces digo si con este estamos bien así, pues estamos bien
así, a mi me gusta esto, y a él le gusta lo otro, igual a él le
gusta que le.., lo que sea, entonces en este sentido, pienso que
es cuestión de personas y en la cama se vé como funcionas o lo
que sea, entonces sé., de todas maneras, estoy segura que es
diferente con tios que con tias, que no debería ser pero que lo
es y que si yo me acuesto con una tia, estoy segura que va a ser
hiperdistinto, aunque sea un cuerpo distinto, que en si mismo por
ser dos tias, es que lo sé, me parece que debería ser parecido,
pues eso un acoplamiento entre dos personas y que puede tener
todas las gamas, entonces muchas gamas de sexualidad, entonces,
no con tio distinto que con una tia, sino nosotros dos, hacemos
toda la gama, entonces ahora hacemos penetración, ahora no se
qué..,
¿ESTE REPLANTEAMIENTO LO HAS PUESTO A LA PRACTICA?
-No a la práctica no he puesto, con las tias no me acostado, y
con los tios mmmm. . . , un poco sí, pero yo no podría decir que son
sexualidades alternativas sino que va surgiendo, era algo
muy..,estaba cómoda, no sé ¿entiendes? es funcionar y super
bonito, y luego puedes decir pues, pensar con una moza.., pero
es pensar, todo racionalizar, yo pienso es que a mi me..., aunque
los miedos están siempre, a mi lo de las relaciones..., siento
una cosa que ahí no tengo superada, soy como muy secundaria, y
creo que no debería serlo, por qué no tomar la iniciativa, me
cuesta, o sea al principio,

¿HAS TOMADO LA INICIATIVA ALGUNA VEZ?
-Sí pero cuando yaaa, hay relación, ¿me entiendes? ¿empezar desde
el principio yo?, que va,

-¿PLANTEARLE A ALGÚN AMIGO QUE TE GUSTARÍA ESTAR CON EL?
-Dejas caer cosas, se van viendo cosas, es que, más pava soy, yo
sé que tengo muchos miedos, y en las relaciones muchísimos,
incluso con las amistades, las relaciones de amigos, con la gente
que me importa, tengo siempre... o sea quiero dar siempre,
¿entiendes? no sé como decir, y igual pides mucho, creo que es
un tema complicado, cuando las dejo que corran es cuando mejor
voy, pero siempre, me preocupan mucho y tengo muchas meteduras
de pata y muchos disgustos, y de los mayores sufrimientos y giros
de mi vida y miedos, igual de lo de la secundariedad de todas las
relaciones. . , y tantos miedos de verdad, eh! yo creo que ha
influido pues eso igual ser tan obsesiva con las relaciones, el
querer que sean no maravillosas, no querer cuidarlas mucho, mucho
y temer siempre que se rompan y no es eso, hay que agilizar y ser
Muy natural, cuando van las cosas muy naturales es cuando van
roe j or, pero creo que me cuesta ser muy natural al principio,
igual es timidez, yo sé que soy tímida, que haces mil cosas para
superarlo, mil, dos mil, pero sí..mm, puede ser..

¿LAS RELACIONES QUE NO TE PLANTEAS TANTO SON LAS QUE TE HAN IDO
MEJOR?
-Claro que sí, claro que sí, y el plantearme después esta persona
1& quiero mucho y la voy a cuidar mucho, y pensar... a ver si la
estoy jorobando, lo que tengo que hacer es dejar en paz las_



cosas..., y ahora creo que por ahí creo que voy mejor, en
Barcelona, porque las relaciones son distintas, y la gente se ve
menos, y porque las cosas son más rápidas, yo creo, que quieras
o no, aqui esto más rápido, más estresante, entonces sí que las
dejo más a su aire, y puedo tener fustraciones o no, en el
sentido de igual a veces estar mal, y pues a quien llamo, pero
yo creo que no me han ido mal las cosas, o sea que puedo decir
que aquí tengo amigos y amigas, pocas pero, y creo que sí que
tengo aquien acudir, (....) y ahora mismo si pienso sé que tengo
una persona que le llamo ahora estoy mal y...bien y es una
relación que deja algo natural...

¿ES UN HOMBRE O UNA MUJER?
-Una mujer, no ha surgido con ella, porque es también muy
especial y precisamente yo creo que si hemos conectado tan tan
bien, es porque hemos tenido experiencias super super parecidas
y estamos en puntos de encrucijadas y pensamientos super
parecidos, entonces no nos sentimos ni encima ni debajo, en
distintos planos, creo que nos vemos en planos super parecidos
y eso es genial, es la sensación de que todo tan tranquilo, y
sentir que hablabas y te comprendía, y sentir ella que yo le
hablaba y ella me comprendía, y ha sido una sorpresa, muy maja. . ,
por ahora muy bien, y no solo digo que estamos en encrucijadas
y planos parecidos, sino en situaciones distintas en el pasado
pero con cosas comunes.., pues ido diciendo cositas, pues que te
salen, o sea no fuerzas..,

¿HABLAME DEL AMOR, ESTAS ENAMORADA?
-En el sentido de pareja, no, es que cuando me hablan del amor
pienso en la pareja, tengo este esquema metido, maja! en este
sentido no, en este sentido ahora estoy tranquila, y en el
sentido de amor de amistad, o sea todos son amores, me acuerdo
que me quedé super sorprendida, cuando en Social había una teoría
que decía que era una reacción biológica. . , por un tió o una tia,
y le decía yo a Ana, claro, claro, es que a Amelia yo nunca lo
había interiorizado pero le quiero, le quiero, de otra manera,
pero es una reacción, bueno me sorprendió aquello y ahora ya
normal, no, pero el amor de amistad, sí que creo, cuando pienso
en el de pareja, siempre veo más complicaciones, aparte de pensar
en un hombre, veo unas complicaciones más,

¿DE QUE TIPO?
-soy más obsesiva, (...) o sea de que no puede ser lo mismo que
con un amigo normal, o sea es un tipo de carne distinta, que es
una relación distinta, por lo que quieras, porque igual yo soy
una persona que físicamente me cuesta darme muchísimo no?, en
saludos, en besos, en lo que quieras, el destaparme de eso me
exige un esfuerzo mayor y esa relación ya la veo distinta, y
eso. .
¿EN QUE SENTIDO?
-No sé como te diría, o sea me exigo más, en las relaciones de
amor, las he llevado. . .me las he planteado de otra manera, les
he dado muchas más vueltas, o sea me parecía, los amigos son
Permanentes, no hace falta verte todo el día, sí que hay
alimentar esas relaciones, pero lo de las relaciones de amor eran
°tra cosa eran, no sé como decirte, me he exigido más, me he
e*igido más, o sea hay unas cosas que nos unen que no están en

otras no?, y que es solo de los dos, y que es una historia



muy distinta, que hay que mantener de otra manera, no sé
explicarme mejor...hablo mucho en abstracto ya me doy cuenta,
pero concretizar me cuesta mucho, igual por la timidez, hay cosas
que no me gusta decir, ni llamar por su nombre eh!, eufemismos,
no me gusta hablar de cosas concretas que me han pasado, con la
pareja, por qué fui más obsesiva por qué no, detalles concretos
que no te voy a decir, me supone mucho esfuerzo...
-Con las parejas he sido, de verdad, es que te educan desde
pequeña para ser pareja, es que pides todo, y dejas a los amigos,
es que al principio dejas todo, ves ahí es la diferencia, yo
aprendí, yo vivi la primera vez que el amor de pareja era mucho
más grande que el amor de amistad y ahora estoy ( )
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I ARA EL QUE JA HE COMENTAT UNA MICA; PODEM PARLAR ENVERS QUE
SIGNIFICA I QUE IMPLICA SER DONA PER TU PERSONALMENT. PERO ABANS
QUE RES, MILLOR QUE PARLEM DE QUAN ERES ADOLESCENT, A CASA TEVA
SI CONSIDERES ELS TEUS PARES MOLT TRADICIONALS, O A L'ESCOLA SI
RECORDES QUE SE'T MARCAVA COM A DONA, EN EL SENTIT DE MARCAR
ROLS, SI TENS GERMANS I NOTAVES UN TRACTE DIFERENT O NO, I SI EL
NOTAVES COM HO VIVIES?
-Si
SI ET TRACTAVEN DIFERENT A TU QUAN VAS DECIDIR DEDICAR-TE A LA
MUSICA, VAS TENIR CONFLICTES PERQUÈ ET VAN DIR...NO HO SE, QUE
VALDRIA MES DEDICAR-TE A UNA ALTRA COSA PERQUÈ LA MUSICA NO ES
UNA SITUACIÓ ESTABLE, SI TENIES FILLS...
_Si.En dedicar-me a la música no vaig tenir problemes, però si
que vaig notar molta diferència a nivell d'això...Jo tinc
germans, 3 germans i una germana i llavors el meu pare es passava
molt amb els estudis dels meus germans, ells que estudiessin una
carrera...i les dones les deixava per la meva mare. I llavors el
més important per la meva mare era tenir roba, estar guapes etc,
i totes aquestes coses,; també em van portar a una escola de
monges.
I LES ESCOLES ON VAS ANAR, FINS QUAN?
_Fins vuitè i, després vaig anar a una escola privada, mixta i
clar, va ser una altra història. A les monges era molt una
cultura de seure bé, a l'hora de menjar molta educació i tot el
rotllo aquest i després a l'altra escola vaig tenir contacte amb
tios que clar fins ara eren "monstruos" i algo raro.
I TU COM HO VIVIES?. EL MES SEGUR ES QUE NO T'EN ENTERESSIS QUE
ET TRACTAVEN DIFERENT PERQUÉ HO TENIES TAN ASSUMIT ,PERO HI HA
GENT QUE SI. PERO VEIES QUE ET TRACTAVEN DIFERENT QUE ALS TEUS
GERMANS?
-No, ho assumia, no me n'enterava i anava fent.
I...RECORDES ALGUNA DISCUSIO?
_Si, la meva mare no em volia treure de les monges i jo tenia
alguns conflictes amb algunes companyes, qüestions tontes. Per
exemple, era l'època de Franco i les discussiones, cada qual
soltava el seu rotllo que sentia a casa, i els meus germans
estaven ficats amb l'esquerra, a la CNT i, llavors jo tenia
conflictes a l'hora d'explicar les coses allà, jo deia que.. . les
meves companyes hi havia moltes diferències, a casa meva tampoc
hi havia TV, sempre es parlava de la película del dia anterior,
jo no tenia moltes amigues i el meu germà em va dir de canviar
d'escola i la meva mare no volia i vaig fugir de casa un parell
de dies. El meu germà em va matricular a una altra escola i
llavors al cap d'una setmana vaig decidir de tornar a casa
I COM HO VAS DECIDIR DE MARXAR DE CASA?
-Pel meu germà, perquè jo no m'enterava de res. i jo, finsi tot,
tenia por perquè la meva mare deia que una escola normal "ni
hablar", que no ho veia clar i jo en el fons tenia por perquè la
tteva mare- era important.
PERÒ TOT I AIXÒ HO VAS FER?
-Si ho vaig fer perquè el meu germà en va agafar i "vale et
Matriculo aqui!".
I ELS TEUS GERMANS SON MES GRANS?
-Si
1 T'HI PORTAVES MOLT BÉ?
"Si amb els germans,si.
I AMB LA GERMANA?



-La meya germana és bastant gran, ens portem 14 anys, i llavors
clar ella està amb una altra història;estava casada, amb fills.
Els meus germans són amb qui m'he fet més i, como que els meus
pares no s'han portat bé, doncs hi ha hagut bastant pinya entre
nosaltres.
EREN MOLT TRADICIONALS ELS TEUS PARES?
-Si, sobretot la meva mare; el meu pare no tant.
I TU, AMB QUI ET PORTAVES MILLOR?
-Jo he nascut amb la meva mare
ESTAN SEPARATS ELS TEUS PARES?
-SÍ
QUAN ES VAN SEPARAR?
_Quan jo tenia 15 anys i em vaig quedar a viure amb la meva mare.
HO VAS DECIDIR TU?
-No. Em va tocar. El meu pare s'en va anar amb una altra senyora
i llavors clar, jo em vaig quedar amb la meva ̂ mare que estava
molt fotuda.
TREBALLAVA LA TEVA MARE?
_No
LA MAJORIA DE VEGADES ELS CASOS DE SEPARACIÓ SON EN CONDICIONS
D'INFERIORITAT PER LA DONA, PERQUÈ ES LA QUE S'HA D'ESPAVILAR.
SUPOSO QUE ES VA POSAR A TREBALLAR?
-El meu pare li va passar peles i va començar a treballar però,
després ho va deixar, estava molt malamente. Ara ja esta bé.
NO S'HA TORNAT A CASAR ELLA?
-No
D'AQUESTA ÈPOCA, ABANS D'ARRIBAR A ARA, HI HA ALGUNA ALTRA COSA,
COSES QUE TU TROBIS IMPORTANTS:RELACIONS AMB LA TEVA MARE, COM
A DONA, RELACIÓ AMB ELS TEUS GERMANS, CANVI DE MENTALITAT, NO SE,
ALGO IMPORTANT PER A TU?
-Jo sempre he trobat a faltar que els meus pares s'entenguessin
i sempre he tingut que passar-me d'una postura o una altra. De
petita sempre havia fet costat al pare, pensava que la meva mare
era la dolenta. I quan es van separar, jo sempre estava amb la
meva mare molt tivant, fins que fa tres o quatre anys em vaig
començar a donar compte de la història que havia portat ella.
I PER QUE CONSIDERAVES QUE LA TEVA MARE ERA LA DOLENTA?
_Perque la meva mare era una persona amb una caràcter molt fort,
molt radical i llavors diu les coses tal i com les pensa i,
llavors,doncs clar, a vegades es una mica bèstia.
LA VEUS FREDA?
_Si. Més que freda és molt dura, però amb el temps t'adones que
no és una dona frívola sinó al revés, s'ho ha passat molt
malamente i que la seva resposta era...
EL QUE DIUEN ELS PSICOANALISTES QUE LES DONES ENS IDENTIFIQUEM
AMB LA MARE. EL PARE VEIEM QUE ES ALGO DIFERENT A NOSALTES I ENS
IDENTIFIQUEM AMB UN MODEL QUE ESTA INFRAVALORAT. EL QUE FA LES
COSES IMPORTANTS A CASA, QUI PREN DECISIONS ES D'ALGUNA MANERA
L'HOME. LA DONA ES ALGO AMB EL QUE ENS IDENTIFIQUEM PERÒ NO ES
ALGO QUE ESTIGUI MOLT VALORAT I QUE ENS PUGUI DONAR MOLTES
ALTERNATIVES i, LLAVORS, HI HA UN CONFLICTE.T'OBLIGUEN A
IDENTIFICAR-TE AMB ALGO QUE ESTA AMB UN STATUS INFERIOR. EL CANVI
°E LES MONGES AL COL.LEGI MIXT, COM VA SER?
7̂ n un principi el tios em feien por. Era molt tímida. Desprès
ja no, s'en va passar.Ara ja normal.
ET CONSIDERES UÑA DONA TRADICIONAL?
Jlome si. A lo millor no, perquè ara des de fa quatre anys o així
"e tingut la casualitat d'estar treballant sempre amb homes, però

.



m'agradaria ser una dona tradicional, o sigui, hi ha una sèrie
de coses que penso m'agradaria saber i penso...j o pensó que el
paper de la dona ara es igualar-se a 1'homes:que treballi,porti
pel.les i que s'espabili, tal i como s'ha espabilat 1'home.Però,
clar, s'estant perdent una sèrie de coses quefins ara estaven
molt clares com ara el fet de cosir, cuinar,totes aquestes coses
i,jo em trobo que hi ha cops que t'has decosir alguna cosa i ho
fas molt malament, estàs acostumada a que la teva mare t'ho faci.
IGUAL QUE UN HOME HO HAURIES DE SABER O MES?
-No, potser més perquè estic acostumada, que aquesta feina la
facin les dones, trobaria molt bé que un noi sàpigues
cosir,cuina, però pensar amb mi penso que ho hauria de saber fer
i em trobo amb això.
VOLIA DIR SI PENSES QUE HO HAURÀS DE SABER FER MES QUE UN HOME?
Penso que si perquè en definitiva, si tens fill o una història
d'aquestes, ho tens que saber perquè encara que el tió sàpigues
cosir no pot estar amb ei;; quan acaba de currar I EN EL CAS
DE QUE TU TAMBÉ TREBALLIS?
Clar, llavors ja es més d'igualtats
A TU T'AGRADEN AQUESTES COSES?
Si a mi m1 agradaria algun dia tenir fills i fer les meves
coses,però també dedicar-me a això, que el tiu sigui el que
treballa.
LO DE TREBALLAR PER TU, NO HO CONSIDERES IMPRESCINDIBLE?
-No
ET PLANTEGES LA FEINA COM UNA OPCIÓ DE PEL.LES?
_SÍ
LA MUSICA TAMBÉ?
-La música no . Bé, jo tinc l'opció de dir "em tanco aqui i jo
no necesito cap feina perquè el meu món ja el tinc bé.
PENSES QUE TOT EL QUE ET POT TOCAR PEL FET DE SER DONÀ, SI TENS
FILLS POT IMPEDIR DEDICAR-TE A LA MUSICA?
-Si, suposo que si,que arribarà un moment que hem d'optar per una
cosa o l'altra, ja que si et surt una feina d'anar a tocar fora
i tens fills i estar amb això.
I COM T'HO PLANTEGES, O T'HO HAS PLANTEJAT?
-Clar, jo penso que el dia que vulgui tenir fills ho tindré tan
clar que estarà per damunt de qualsevol història i...hi ha coses
més importants que la professió.
PER TU, QUE SIGNIFICA SER DONA?
-Com ser home. T'ha tocat ser dona i assumí el paper el més
d'acord amb la teva forma de pensar. No significa, no sé...tot
això que hi ha. La cultura del sexe, les dones tenen que estar
bones, ben vestides etc...no m'agrada i quan fas una actuació,
els tios sempre estan...tens que sortir a ballar, fer el "no sé
que": això em molesta bastant i, suposo que jo estic amb la
música perquè m'agrada, no perquè vulgui fer...vull ser igual que
un home que fa la seva feina i tot això m'ho he trobat. Una
vegada buscava treball amb una orquestra i el tió em va dir "tu
eres una mujer", a les sales de festa només agafen dones per
cantar, no volen dones músic...
QUE VAS SENTIR EN AQUELL MOMENT?
"Em va fer molta ràbia...que no hi havia dret perquè penso que
som tan intel·ligents o més que els tios i no pot ser que per un
fet així
1 EN ALGUN CAS MES T'HAS TROBAT SITUACIONS D'AQUEST TIPUS, QUE
Es VALORAVA MES EL FET DE SER DONA QUE EL QUE T'AGRADES o EL QUE
^LGUESSIS FER?



-Si, bastants vegades m'hi he trobat. Sobretot. . .he treballat més
amb homes que amb dones i llevors sempre preguntes i coses que
et les fan perquè ets una tia. Potser són preguntes que
reprewsenten una tontería però tu et quedes que dius, que li
contestes ara? . Preguntes com: tu estàs casada?, el teu novio és
ric?, etc. Sempre pensant amb qui estàs etc, però mai per tu
mateixa, per dir-te tu funciones i punt. Sempre m'he trobat
situacions d'aquestes.
SI PERQUÈ LA DONA PER DEFINICIÓ SEMPRE HA D'ESTAR ENGANXADA A
ALGUNA COSA O A ALGÚ?
_Clar
ET CONSIDERES IGUAL EN ALGUN _ASPECTE O DIFERENT A UN HOME?
-En segons quines coses igual: en l'aspecte professional,
d'arribar a fer algo. Hi ha dones tan intel·ligent o més que
molts homes. En aquest aspecte veig igual una dona que un home.
En altres aspectes ho veig diferent.
COM PER EXEMPLE . . . ?
-Les relacions humanes. Les dones ens ho passem tot més cap
endins. Els tios ho treuen tot fora i són més... diuen el que
pensen. Les dones ens ho rumiem, pensem. Ho ha més històries. . .jo
m'he trobat treballant amb dones que sempre hi ha una segona
intenció, costa molt trobar gent que. . .
ELS TEUS MILLORS AMICS SON HOMES O DONES O T ' ES INDIFERENT?
-Homes
PER QUE?. COM ES LA RELACIÓ D'UN HOME I UNA DONA?
-Jo, per exemple tinc una noia que és molt amiga meva però hi ha
una sèrie de punts, que no t'hi pots ficar. En canvi amb un home
no hi ha res que no puguis dir. . .
A QUE ET REFEREIXES AMB AQUESTS PUNTS?
-Clar, estic parlant de coses molt personals. . .jo tinc dos amics,
els millors amics: un noi que és homosexual i una noia i, 1
lavors, amb aquest no parles de moltes coses, de sexe. . .més que
amb la noia.
ES CURIOS PERQUÉ HI HA LA TRADICIÓ QUE LES DONES ENTRE ELLES
PARLEN MES DE LA RELACIÓ, ETC QUE, ENTRE ELS HOMES AQUESTS TEMES
NO ES TOQUEN GAIRE. . .AMB HOMES PARLES SEMPRE MES DE COSES
PRACTIQUES, ETC.
-Si, jo parlo més... Clar la meva amiga és un cas bastant
especial. Ella no ha estat mai amb un tió i és una dona molt
independent, va al seu rotllo, treballa, viu sola i ho té molt
clar.
PASSA DELS TÍOS, TAMBE?
-No ho sé. Mai em parlat d'això.
SI NO ES TRACTA AQUEST TEMA, DEU DE SER PER ALGUNA COSA EN
CONCRET?
-Suposo que si
QUE ES DE LA TEVA EDAT MES O MENYS?
-Si
PREFEREIXES ELS AMICS QUE LES AMIGUES?
-Home j ¡ , del que conec em quedo amb els amics que tinc. El que
Passa és que de sobte coneixes una noia... i de puta mare.
PERÒ AMB PRINCIPI, NO TENS UNA PREFERÈNCIA...?

CREUS QUE ET VEUEN ELS ALTRES A TU?
"Home, molt tranquil·la, molt dolça, molt així.. .Es la imatge més
a fora que és veu... El que passa és que ho tinc bastant amagat
Però tinc bastan mala llet, etc, però no ho sembla...
^ MAJORIA DE TRANQUILS. . .A MI TAMBÉ M'HO DIUEN... ES LA



IMATGE...ELS QUE DESEQUIDA SALTEN AMB UN MINUT SE'LS HI PASSA.
UNA COSA ES LA IMATGE I L'ALTRA. . .ALGUNA COSA MES RESPECTE AL FET
DE SER DONA... S'ES D'UNA MANERA O D'UNA ALTRA, A PART DEL
CARÀCTER DE TRANQUIL·LITAT ETC.?
-No,, l'únic que m'he trobat és això. Treballava en una escola
que l'havien montat cinc t ios i jo i, llavors a les reunions
sempre amb les conyes típiques i tu, llavors sempre et sens
desplaçada pel fet de ser dona, que suposo que si ets d'una altra
manera, també ho pots assumir i ( ) metete los çoj ones",etc. Jo
que sé.
TU EN AQUESTS MOMENTS QUE PENSES?
-Que són un altre món...que jo estic aqui...no si
ALGUNA VEGADA HAS PENSAT EN SER UN HOME?
_SÍ
I T'AGRADARIA?
-SI,si que m'agradaria
I PER QUE T'AGRADARIA?
-Per això que t'estava dient...que sempre estant amb conyes
d'aquestes...es fiquen molt...diguem ells estan a fora del seu
cos...¡los cojones! i no tenen cap mena de vergonya sobre rotllos
d'aquests... I m'agradaria o be que les dones es desprenguessin
d'aquesta manera o sinó sentir aquesta sensació de...
PARLAR TRANQUIL·LAMENT D'AQUESTS TEMES?
-Si
I, HO HAS PROVAT ALGUNA VEGADA O NO, AIXÒ?
-No, la veritat és que no.
EN ALGUN SENTIT ET CONSIDERES DIFERENT D'ALTRES DONES?
-Clar, si, em considero diferent, però en el sentit de persona
més que de dona...Si diferent perquè tothom fa coses diferents
i, tothom...però no...o sigui.... no ho sé, és que tampoc tinc
plantejada quina és la( ) de dona, de dona ( ). No si em
considero diferent d'una altra dona però em sembla que és més pel
fet d'individu.
COM T'AGRADA QUE ET TRACTI UNA DONA, PER EXEMPLE?
-Home, sobretot respecte, penso que és el que més m'importa i que
l'altra persona sigui ella, en definitiva. Que no et trobis com
de vegades amb aquelles repassades de dalt a bais, de com va
vestida o, mira que porta al clip així, mira que guapa que és
etc...rotllos d'aquest tipus
QUAN CONEIXES DONES QUE VAN...NO SE, SUPERPINTADES...NO SE, PERÒ
UN ESTEREOTIPUS AMB SABATES DE TALO, ETC, SUPERFEMENINES, T'HI
SINS A PROP?,T'HI SENTS LLUNY?, PENSES ALGO?,NO PENSES?
-Depèn
DE QUE DEPÈN?
-De la persona. A mi em sembla molt bé una noia que vagi...
O AL REVÉS, UNA NOIA SUPER-MASCULINA. tENS ALGUNA PREFERÈNCIA?,
ET SENS MES APROP D'UNES QUE D'ALTRES?
-Jo penso que la persona que no es preocupa d'aquestes coses,
doncs, penso que, s'ha de preocupar de coses més interiors, penso
que, d'entrada, em quedo amb la persona que es despreocupa més.
Però, desprès, si et trobes una noia que va amb talons,
supermaca...Si va amb talons perquè li agrada hi ha sobre és una
tia que es preocupa de la seva vida, no té moltes històries rares
amb el seu coco, doncs ho accepto. Ara bé, la que va amb talons,
super-sexi, per guanyar-se amb els tios amb aquests sentit, de
Sexe, dona tal...em fa una mica de ràbia perquè penso que juguen
amb un paper que és molt fàcil. Totes les dones ens podríem
Passar en aquest paper i seria molt fàcil.



m'he trobat amb

I ELS HOMES, COM T'AGRADA QUE ET TRACTIN?
-Suposo que d'una forma molt tradicional. Doncs allò,que un dia
et convidin a sopar, bé si, que a casa facin una mica la feina,
que la feina grossa la partes tu, això ho tinc bastant assumit
però bé, que t'ajudin i això, que et convidin al cine, a sopar;
coses d'aquestes.
I T'AGRADA QUE UNA DONA ET CONVIDI AL CINE O A SOPAR?
-Si
IGUAL O HO TROBES ESTRANY?
-No,no ho trobo estrany
MENYS FREQÜENT?
-Si, menys freqüent si. Les vegades que
situacions d'aquestes, que una dona et convidi al cine o tal ha
estat perquè desprès volien rotllo.
O SIGUI QUE ES EL MATEIX CAS. BE NO. SE SUPOSA QUE EL FET QUE ET
CONVIDIN À SOPAR O AL CINE HI HA UNA HISTORIA D'ATRACCIÓ, QUE EL
MES FREQÜENT ES ALTRE HOME I DONA PERÒ BE, SI T'HA PASSAT AMB UNA
DONA ES EL MATEIX
-Però així per ( )...si algú et convida a sopar o el convides
tu, jo ho tinc molt clar que m'ho puc passar molt bé però, en un
moment que amb un home t'ho passes millor, però amb segons quines
coses t'ho pots passar molt bé i fins i tot millor amb una dona
que amb un home.
0 SIGUI, AQUESTES COSES DE LES QUE PARLES QUAN HI HA LA HISTORIA
DE L'ATRACCIÓ T'HO POTS PASSAR MILLOR AMB UN HOME PERÒ, SI ES UNA
HISTORIA, NO SE...,DE COMENTAR UNA PEL·LÍCULA, ANAR A VEURE ALGO
QUE INTERESSA A TOTS DOS, POT SER EL MATEIX AMB UN HOME QUE AMB
UNA DONA?
-Clar. . . o fins i tot un dia que tens ganes de marxa i estàs amb
un tió que no te ganes d'anar a ballar. . . jo que sé. . .t'agafes una
amiga i ei n anem a ballar i te n'hi vas, em semblaria de puta
mare.
1 LA NOIA QUE T'AGRADA....NO LA DESCRIURIES DE CAP MANERA?
-Físicamente no, no la descriuria de cap manera. L'únic
que...diguéssim...de coco...tingui les coses clares, perquè jo
sóc una persona molt dubtosa, sempre estic dubtant i, veig que
hi ha bastantes dones que són així.Llavors m'agraden les dones
que es pensen les coses i, que quan prenen una determinació ja
està aqui.
SI...AIXÒ ES UNA DE LES DIFERENCIES QUE ES DIU QUE HI HA ENTRE
HOMES I DONES, QUE LES DONES, JA SIGUI PER LA QÜESTIÓ DE LA
SENSIBILITAT ETC, NO SOM TAN PRAGMÀTIQUES, LA QUAL COSA FA DONAR
MES TOMBS A LES COSES, DUBTES MES A PRENDRE DECISIONS I AMB ELS
HOMES, COM QUE ACOSTUMEN A SER MES PRAGMÀTICS NO PASSA TANT.
~Si i penso que això és important per una dona, el fet de tenir
les coses més clares.
I PER QUE PENSES QUE NO TENIM LES COSES CLARES?
"No ho se... Per exemple moltes dones que no treballen, estan a
°asa i que pensen que el fet d'anar a treballar esta molt bé
Perquè tens relacions amb la gent. Jo penso que si, però hi ha
^'altres coses que estan molt bé per altra banda. Pots tenir una
intimitat molt forta i tota una sèrie de coses i,...la persona
ê està treballant tot el dia i: "quina merda, no puc fer la

casa, el nen etc..."
* VEGADES ES QÜESTIÓ D'ECONOMIA, JA QUE CADA COP ES MES DIFÍCIL
^IURE AMB UN SOU NOMÉS.
*si el que passa és... Trobes moltes parelles que paguen a la
^ardería, canguro...Si la dona no treballés s'estalviarien la



guarderia etc.
NORMALMENT SURT MES RENTABLE. SI T'AGRADA SORTIR DE CASA, GUANYES
MES... EL QUE DIU LA GENT ES QUE ELS HI COMPENSA PEL FET DE SORTIR
I QUE ALGUNA COSA ELS HI QUEDA
J3i, bé, no ho sé.
COM T'AGRADEN ELS HOMES FÍSICAMENT I PSICOLÒGICAMENT?
-Amb els homes em fixo bastant en el físic i m'agraden alts,
prims,guapos... el típic. I desprès que siguin macos i que
estiguin disposats a portar una vida, de companys i que et
tractin com una persona. Que no vagin només al seu rotllo i que
tu estiguis al darrera.
0 SIGUI QUE ELS HOMES TAMBÉ T'AGRADEN QUE SIGUIN ELS QUE
MANEN...,ES A DIR, T'AGRADA QUE ET TRACTIN COM UNA DONA...?
-No, clar. M'agrada que tinguin la seva història però, a part,
que tinguin una altra història que és la teva amb ell.
ALS TEUS ("CERCLES D'AMISTATS ES MARQUEN MOLT PAPERS DIFERENTS
ENTRE HOMES I DONES...?
-Jo trobo que quan estem amb gent, amb el meu company, estem
parlant els homes per una banda i les dones per l'altra.
1 ET SENTS AGUST?
-Si
I ELS TEMES DE CONVERSA ACOSTUMEN A SER DIFERENTS?
-Si
EN QUIN SENTIT?
-Home, els tios, sempre estan parlant en conya, i les ties sempre
parlem de coses més sèries..., de la feina, etc...
ELLS NO PARLEN DE LA FEINA?
_SI parlen de la feina també, però molt en conya
ELS AMICS QUE TENS SON DE TOTA LA VIDA?
-Si
I SON RELACIONS QUE HAN ANAT EVOLUCIONANT TAL I COM TU ET
PENSAVES?. ENTENS EL PROCÉS DE LES TEVES RELACIONS O HI HA COPS
QUE NO HO ENTENS?
-Si, de vegades em trobo amb coses que no entenc però tant amb
tios com amb ties.
COM ENTENS LA SEXUALITAT?.SI TE MOLT VALOR PER A TU, SI ENTENS
LA SEXUALITAT COM A RELACIONS SEXUALS O PENSES QUE ES UN CONCEPTE
MOLT MES AMPLI, QUE HI ENTREN MOLTES MES COSES?
-Per mi és una qüestió molt important. Es una qüestió que sempre
ha estat tabú.
I ARA, HO ES?
-Sembla que les coses van canviant. A les escoles els hi van
parlant d'aquestes coses etc. Per mi és qüestió molt o més
important. He tingut molts amics d'aquells que dius:"Quin tió més
laco" i, pel que fos no has anat al llit amb ell i, desprès t'ho
penses i dius."quina tontería".Igual és pel color de la pell o,
per qualsevol tontería...que no acabes de sentir l'atracció
física.
EL COLOR DE LA PELL ET REFEREIXES...?
-Jo visc a casa amb el meu company i amb una amic. Amb aquest som
'"oït amics des de fa temps. Aquest amic un dia volia rotllo i es
Va passar tres mesos...Es un tió que m'agrada molt com a persona
Però, físicamente, el trobo molt maco, molt bé, però no podria
*°ar al llit amb ell.
1 CREUS QUE ES PEL COLOR DE LA PELL?
"Penso que podria ser...Home és un tió molt pelut i, deu ser que
®1 meu concepte és un altre, que no tingui pèls, potser és una
tontería d'aquestes.

^



ES EL QUÈ FA QUE ALGÚ T'ATREGUI O NO?
-Clar
ESTAS PARLANT LA SEXUALITAT COM A RELACIONS SEXUALS. HI HA GENT
QUE PARLA DE SEXUALITAT AMB EL SENTIT DE... QUE HI HA MOLTRES
ALTRES COSES, QUE NO POTS SEPARAR AFECTE DE LA SEXUALITAT. PENSES
QUE ES POT SEPARAR L1AFECTE DE LA SEXUALITAT?
-Jo des de el meu punt de vista...el que m'he trobat sempre ha
estat molt lligat.
PERO, PENSES QUE ES POT SEPARAR?
-Penso que si , però, jo mo m'hi he trobat
SOBRE LA QÜESTIÓ DE L'HETEROSEXUALITAT, LESBIANISME.... TU, ET
DEFINIRIES D'ALGUNA MANERA?
-Bé, a mi només m'agraden els homes
I LA QÜESTIÓ DE L'HOMOSEXUALITAT, LESBIANISME...L1ENTENS?
-Si,si ho entenc. Però ho entenc...No se si és una moda però es
veu cada vegada més i, llavors m'ho crec si crec en la persona.
PERÒ ABANS HAS DIT QUE T'HAN FET PROPOSICIONS DONES, QUE HAS
FET?,QUE HAS PENSAT?
-Bé, he reaccionat com si fos un home. Les coses clares fins al
punt de...jo tinc una relació amb tu, que estic molt bé però tu,
vols arribar a un punt on jo no vull i llavors, tal i com esta,
però normalment sempre s'ha tallat.
NO ET QUEDES MES SORPRESA AMB EL CAS QUE SIGUI UNA DONA?
Si. La vegada que em va passar em vaig quedar bastant sorpresa.
ET VAS MOLESTAR?.ET VAS SENTIR ESTRANYA?
-Si, em vaig trobar estranya.Vaig passar dues setmanes
telefonant-la, intentant ser més carinyosa...però es va tallar.
LI VAS PODER FER ENTENDRE?
-Si, la trucava, però passava de tot
ENTENS QUE A ALGÚ LI AGRADIN LES DONES PERQUÈ, SI NO PAS PERQUÈ
HAGI TINGUT PROBLEMES AMB ELS HOMES. HI HA GENT QUE DIU QUE LES
LESBIANES HO SON PERQUÈ HAN TINGUT MALES EXPERIÈNCIES AMB ELS
HOMES.
_Pots trobar amb una dona...tant o més que amb un home. Jo no
m'enrollarla amb una dona però de vegades trobes ties que molt
bé. . .
POTS DIR QUE T'ATRAU UNA DONA?
-Si
LLAVORS, PER QUE PENSES QUE NO T'HI POTS ENROLLAR?
-Perquè som del mateix sexe i llavors no...
I NO ET CREA CONFLICTES PENSAR AIXÒ?. DE LA MATEIXA MANERA QUE
T'ATREU UN HOME, T'ATREU UNA DONA, PER QUE EN UN CAS POTS TENIR
UNA RELACIÓ I EN L'ALTRA NO?
-Perquè això ja va com l'instint animal...
O SIGUI, SENS D'UNA MANERA DIFERENT?
-Si, una cosa és l'esperit. Tu pots trobar-te amb una dona que
té un atractiu molt fort per tu però que no deixa de ser algo
intocable, des de el meu punt de vista. Si et trobes un tió que
et passa el mateix sens la necesitat que et protegeixi.
ES MES MÍSTIC PER UNA DONA?
-Si
No HI HAS PENSAT...O SIGUI, QUAN ET PENSES AIXÒ, NO ET CREA
CONFLICTES?.VEUS CLARISSIM QUE ES AIXÍ I PUNT.
-Si
Hl HA GENT QUE HO SENT D'UNA MANERA PERÒ RACIONALMENT HO
EL. LABORA D'UNA ALTRA. SI JO ACCEPTO QUE LES RELACIONS SON ENTRE
DOS PERSONES I NO ES TANT IMPORTANT EL SER HOME O DONA, PER QUE
QUAN EM TROBO AMB UNA DONA EM VEIG FRENADA ENCARA QUE M'ATREGUI?

^



SI TINGUESSIN UNA FILLA LESBIANA?
-Si esta bé i li va bé trobo que esta molt bé. Sempre li pot
ensenyar coses.Sempre que estàs amb una persona és perquè rebs
coses...Suposo que no m'importaria.
LA QÜESTIÓ DE LA PARELLA, COM L'ENTENS TU?.NO ESTÀS CASADA PERÒ
TENS COMPANY. NO ESTÀS CASADA PER PRINCIPI...BE, QUE PENSES SOBRE
CASAR-TE O NO CASAR-TE?
-Penso que això de casar-se és com firmar un contracte, llavors,
per fer-ho has de tenir molt clar.
( )
-Quan em decideixi a tenir fills, etc...coses més fortes, suposo
que llavors si. Però has d'anar amb molt de compte. Això de
casar-se també pot ser una tonteria perquè sempre et pots
descasar. Seria una cosa molt important per mi.
I QUAN ET POSES A VIURE AMB ALGÚ, FIRMES UN CONTRACTE ONO?.HI HA
GENT QUE DIU QUE NO HI HA CAP DIFERENCIA, PEL FET D'ESTAR CASAT
0 NO I N'HI HA QUE DIUEN QUE ES MOLT DIFERENT?
-Jo penso que si, que és diferent, amb el sentit que al firmar
un contracte de casament sembla que tens més dret sobre aquesta
persona i, llavors moltes vegades històries que tens tu les
descarregues sobre aquesta altra persona. D'altra manera si no
et portes bé l'altra dona sempre s'en pot anar.
EL QUE PASSA ES QUE AIXÒ SEMBLA QUE TAMPOC HA DE CANVIAR
TANT.ENCARA QUE T'HAGIS CASAT L'ALTRA PERSONA TAMBÉ S'EN POT
ANAR.
-Si, però. . .Si tu et cases amb un tió ell ho te tot ( ) i sempre
m'agrada guardar aquesta carta.
1 AL REVÉS NO ES?. SI ALGÚ ES CASA AMB TU JA HO TENS TOT D'ELL
0 HO VEUS DIFERENT?
-Clar, ho veig diferent
EN QUIN SENTIT?
-Clar, si em caso potser si que em passaria, de pensar que
aquesta persona és meva però, és una cosa que sempre haig
d'intentar evitar, a viure amb algú que no sigui algo possessiu.
LA POSSESSIÓ ES MES DE L1ALTRE CAP A TU, QUE DE TU CAP A ELL?
-No, seria igual. De fet ho tindriem millor si ens casem.
A NIVELL DE RECONEIXEMENT SOCIAL?
-Si
DEPÈN DEL CONTEX. JO TAMPOC ESTIC CASADA PERÒ QUAN VENEN ELS
VEÏNS I, PREGUNTEN PEL MARIT, JO NO ELS HI DIC RES, PERÒ... TAMPOC
SOC MILITANT EN AQUEST SENTIT PERÒ, LA GENT QUE ET CONEIX MES
TAMPOC LI IMPORTA SI HAS PASSAT PEL TRÀMIT O NO...
-Si, suposo que això esta canviant molt i cada vegada és menys
important.
TU ET SENS QUE ALGÚ ET RETREU LA QÜESTIÓ D'ESTAR O NO CASADA?
~La meva mare volia que ens caséssim i a mi m'era indiferent.
Però el meu company no es volia casar
1 PER QUE NO ES VOLIA CASAR ELL?
-No ho sé,pensaria que no és important. El fet de que esta
canviant és nota molt. A nivell de feina, per exemple. La gent
et pregunta si estàs casat i dius que no però vius amb algú...i
la gent no et posa mala cara.
LA QÜESTIÓ DE LA FIDELITAT ES IMPORTANT PER TU?
~SÍ, molt
1 SI TU ET TROBES ALGUN MENTRE CONVIVIU AMB LA TEVA PARELLA
ACTUAL, ALGÚ QUE T'ATREU?, QUE PENSES?, ET CREA CONTRADICCIONS?
-Si, suposo que em crea contradiccions però ho poses tot a dintre



d'una balança i mires que pesa més. Si l'atractiu d'aquesta
persona o tot I1altre.
PERÒ PENSES QUE SON INCOMPATIBLES LES DUES COSES?
-Si, segur que si. Jo pel que he vist, sempre les parelles
obertes acaben malament. Quan passa una cosa d'aquestes és perquè
la parella no està prou consolidada. Per mi és molt important
tenir la confiança amb una persona que sé que no està amb una
altra.
I AMB EL CAS QUE ET PLANTEGESSIN QUE HI HA UNA RELACIÓ AMB UNA
ALTRA PERSONA PERÒ, QUE LA RELACIÓ AMB TU NO HA CANVIAT GENS, QUE
PENSARIES?
-Això és molt utòpic. No m'ho crec i tampoc ho acceptaria.
SI ET PASSES A TU, HO PLANTEJARIES?
-Si, deixaria les coses molt clares, intentaria que l'altra
persona ho veies i, llavors,...no podria estar amb dues persones
a la vegada.
T'AGRADARIA TENIR FILLS?
-SÍ
PENSES QUE CANVIARIA ALGO AMB TU PEL FET DE TENIR FILLS?
-Suposo que si, que el fet de tenir fills és una història molt
forta.
COM T'HO IMAGINES?.CANVIARIEN LES TEVES PRIORITATS?
-El dia que decideixi tenir fills m'ho plantejaré tot de cara a
ells. Intentaré fer-ho el millor possible i tot el que he viscut
transmetreu. Estar la major part del temps amb ells, etc...
LA HISTORIA DELS CANGURS...?
_No¡j j.Això ha de veure amb el que tu has viscut. A casa meva,
els meus pares sempre han estat barallats i mai hem tingut una
història de familia. I sempre vàrem estar criats amb la senyora
de fer feines... M'agradaria ensenyar-los-hi tot el que sé,fins
i tot m'he plantejat el fet de si portar-los a l'escola o no.
Intentar fer el màxim per a ells tot i que saps que es faran
grans i arribarà un dia que diran adéu.
HO VEURIES COM UNA CARGA, PEL FET D'HAVER DE DEIXAR COSES...MENYS
TEMPS A LA MUSICA?
-Suposo que t'has de desprendre de tu. Has de preocupar-te d'unes
coses que ja no ets tu.El dia que ho decideixi ho tindré molt
clar, tot i que hi haurà moments que em cansarà.El dia que m'ho
plantegi de veritat serà perquè ho vull fer així.
PENSES QUE AFECTA IGUAL O DIFERENT TENIR FILLS A UN HOME O A UNA
DONA?
-Diferent
AMB QUIN SENTIT?
-Amb el sentit que el fill el tens tu
PASSAT L'EMBARAÇ, CONTINUA LA COSA?
-Suposo que al principi és teu, fins que no té un any o dos. El
principi, penso que tot el paper el fa la dona.
PER QUE? PENSES QUE ES QÜESTIÓ D'INSTINT?
-Si
NO ^ CREUS QUE ENS HAGIN EDUCAT PER FER AQUEST PAPER?
"Si, hi ha una part d'educació però l'instint compta molt.
SI NO ENS HAGUESSIN EDUCAT TAMBÉ HO FARÍEM?
-Si
QUIN PENSES QUE HA DE SER EL ROL DEL COMPANY?. SI ES UNA
COMPANYA...UN FILL ENTRE LESBIANES. AQUEST CAS TRENCARIA UNA MICA
L'ESQUEMA, NO?
"Llavors ja seria un paper de dos, ja que les dos són dones. Jo
suposo que seria conflictiu ja que l'instint maternal esta molt



arrelat.
CREUS QUE TOTES LES DONES EL TENEN?
-No, potser no. Hi ha dones que són molt més inconscients, molt
més...per les que això no és tan important. També depèn del
context, del moment en el que tens el fill. si ve de rebot o ve
perquè tu vols.
I SOBRE ELS FILLS, ALGUNA COSA MES QUE VULGUIS COMENTAR, QUE TU
CONSIDERIS IMPORTANT?
-No, l'únic que faré és intentar educar-los el millor possible
QUINES SON LES PARTS QUE CONSIDERES IMPORTANTS PER EDUCAR UN
FILL?
-Sobretot la seva personalitat, la seva identitat com a persona.
No diferenciar gaire una nena d'un nen. . .que jugui amb tot el que
tingui a la mà.
TU, QUAN PENSES A TENIR UN FILL, PENSES QUE SERÀ TEU?
-Si...El que passa és que jo no vull tenir un fill solamente meu,
m'entens?
0 SIGUI, EL VOLS TENIR AMB PARELLA?
-Si
PER QUE? PER TU O PEL FILL O PER LES DUES COSES?
-Per les dues coses
PENSES QUE LES DOS SON IGUAL D'IMPORTANTS O UNA MES QUE L'ALTRA?
-Jo penso que és important per un nen tenir tot, un pare i una
mare, perquè diguéssim que són el soport...
1 SI TE DUES DONES COM A PARES, A VEGADES UNA MATEIXA PERSONA POR
JUGAR DIFERENTS ROLS...?
Si té dues mares.... jo crec que crea contradiccions perquè no
és lo normal, i qualsevol cosa que no sigui normal et crea
contradiccions, que no sé si estan bé o malament, suposo que per
una banda et fan pensar més, però per l'altra crec que et donen
molta més inseguretat, em semble ehl.. perquè jo em vaig trobar
per exemple, el meu pare estaba amb una altra senyora i jo clar
de moment ( ) ho vaig tenir que acceptar molt bé. . . , i en
principi pensava bé que té aquesta senyora que no tingui la meva
mare, perquè si el meu pare s'ha anat amb ella deu ser per algo
no?..., i em va crear moltíssimes contradiccions..,
I AQUESTES CONTRADICCIONS NO T'HAN SERVIT DESPRÈS?
No, per algunes coses m'han servit perquè tens que donar-li molt
a la testa, però per altres et veus molt insegura, no?, què és
el bo?, què és el dolent?, no tens seguretats..
JA QUE PARLEM DELS FILLS, SI ET QUEDESSIS EMBARAÇADA PER
ACCIDENT, EN UNA SITUACIÓN MOLT POC ADIENT, PER EXEMPLE, PENSES
QUE UTILITZARIES L'AVORTAMENT?
No, sí que l'acceptaria, perquè si estàs en una situació que no
vols tenir un fill, tenir-lo em sembla molt bèstia de cara a ell,
perquè això es transmet, però jo el que intentaria es evitar-ho
perquè ser que això de l'avortament a mi em crearia problemes
psicològics, clar si em trobo amb una situació que veig que és
impossible, abans d'això avorto i punt, però...
1 DE LA QÜESTIÓ DE LES NTR O L'ADOPCIÓ, PER EXEMPLE, DESITGES
TENIR UN FILL, I NO ACONSEGUEIXES QUEDAR-TE EMBARAÇADA, QUE CREUS
QUE FARIES?
Home, preferiria adoptar...
pER QUE?
Perquè penso que hi ha nens que igual necessiten uns pares, i
abans de posar-me amb maquinetes que et fan... no sé sembla com

mica sintètic, doncs abans d'això intentaria localitzar un
que necessiti uns pares no?.., crec que un fill encara que



no hagi.nascut de tu sempre el pots fer teu, si l'agafes des de
petit i l'eduques...
PARLEM UNA MICA DE LA FEINA, EL TREBALL. DINS DEL TEU PROJECTE
PERSONAL, PENSES QUE TREBALLARÀS SEMPRE O NO?
Et refereixes a un treball que guanyes diners?
SI
umm... no, o sigui no m'importa, no sé amb que em trobaré....
I LA QÜESTIÓ DE LA MUSICA, COM TE LA PLANTEGES?
O sigui per mi la música és lo més important en la meva vida,
no?..
MES QUE LES RELACIONS PERSONALS?
Sí, més que les relacions perquè és una cosa que a mi no m'ha
fallat mai, i en canvi les relacions sí, aleshores jo faré música
tota la vida, hasta que em mori...
QUE VOLS DIR QUAN DIUS FER MUSICA?
L'estudi, a mi m'agrada estudiar, l'estudi individual
independentment de si guanyes diners o no....
O SIGUI LA MUSICA NO L'ENTENS COM A TREBALL, I TU NECESSITES
TREBALLAR PERÒ LO PRIMER QUE PENSES ES TREBALLAR AMB LA MUSICÀ
0 NO?
No m'ho plantejo així, treballaria de qualsevol cosa, sí que
buscaria algo de música però perquè és el que tinc més fàcil de
treballar perquè és el que he fet, ara jo considero que treballar
és una merda, de qualsevol cosa, tant de música com de lo que
fos, aleshores si amb el treball que fas és de música i et
compensa a nivell de peles doncs vale però si trobes una altra
feina, i et compensa per les peles, doncs m'és igual...
ALESHORES REPRESENTA QUE TENS QUE TROBAR TEMPS PER LA MUSICA, PER
LA FEINA I PER LA TEVA VIDA MES PRIVADA, SI TENS FILLS O NO..,
QUANTES COSES, NO?, O PENSES QUE POTS PRESCINDIR D'ALGUNA
D'AQUESTES, PER EXEMPLE, DE LA FEINA?
...home això depèn no?, però penso que si estic amb un company,
ell es pot cuidar més per això de guanyar les peles per menjar
cada dia, i aleshores doncs jo 'pondré mi granito de arena1

diguéssim no?.
1 LA QÜESTIÓ QUE LA FEINA ES UNA MERDA. NO L'APLIQUES AL TIÓ?
Sí, que l'aplico, clar depèn si ell està molt amargat amb la
feina que està, i a mi no em suposa molt problema treballar,
doncs ho faria jo, ara si pel tió no és massa problema doncs que
ho faci ell.. .
TU PARTEIXES DE LA BASE QUE A TU ET SUPOSA UN PROBLEMA I AMB ELL
DEPÈN.
Sí.
0 SIGUI QUE CREUS QUE, ENCARA QUE NO TOTALMENT, L'HOME ES ALGO
MES RESPONSABLE QUE TU DE TREBALLAR?
Si, si tens fills i tot això sí, penso que ell ha de tenir més
responsabilitat que tu perquè tu tens la feina dels nens
diguéssim..
1 SI NO TENS FILLS?
Doncs aleshores és una qüestió igualitària...
ESTEM PARLANT DE TREBALLAR, PER EXEMPLE, CREUS QUE UNA DONA EN
UN LLOC DE PODER DETERMINAT ES COMPORTARÀ DE MANERA SEMBLANT A
COM HO FARIA UN HOME EN AQUELL LLOC O NO? O QUAN SENTS QUE LA
°ONA ACTUALMENT ESTA ACCEDIENT A CERTS LLOCS QUE ABANS ERA
INCONCEBIBLE QUE HI PODES ACCEDIR, QUE PENSES? QUE JA ERA HORA,
QUE. . .

penso que sí que per una banda està bé, perquè diguéssim que
era hora no?, ( ) que trobar-te els típics machitos que



pensen que la dona només serveix per estar a casa y tal, i que
ja és hora que surtin senyores que tinguin papers importants al
país que no tenen perquè fer la historia els homes, i que el
progrés va cap a qui no?, que cada cop és més problemàtic doncs
fer el que abans era una feina horrorosa, no, com planxar,
rentar, ara les rentadores ho fan, els menjars congelats..,
etc.., o sigui que està tot.., perquè funcioni d'aquesta manera,
el que passa es que veig que hi ha molt rollo del triomf no?, del
què significa que una persona triomfi, doncs significa que
socialment estigui molt reconeguda no?, i el rollo aquest i aquí
és on jo no...
CREUS QUE LA DONA ESTA CAIENT EN AQUESTA DINÀMICA?
Sí, que s'està igualant amb l'home, i agafant coses també
negatives, molta competitivitat, i és això que hi ha coses que
estan bé però n'hi ha que jo no les veig tan importants...
I QUINA ES L'ACTITUD CORRECTA SEGONS TU, O QUE S'HA DE FER PERQUÈ
D'ALHUNA MANERA PUGUEM ESCOLLIR DE LA MATEIXA MANERA QUE VOLEM
FER DE LA NOSTRA VIDA?
Doncs una mica que cadascú faci el que vulgui, o sigui que la
persona que vol arribar a un lloc...., el que passa que el que
no accepto és que una dona que ha arribar a un cert nivell
socialment es cregui més important que una persona que està a
casa, una mestressa de casa, tradicional, que es dedica a fer la
feina de la casa, no ho veig millor, no...
I PENSES QUE L'ACTITUD DE LA DONA ES DIFERENT QUE LA DE L'HOME
DAVANT LES SITUACIONS EN GENERAL, O NO?
Home en segons quins aspectes sí, per exemple la qüestió de la
medicina, el ginecòleg, o aquestes coses, suposo que si vas al
ginecòleg i et trobes una dona està millor no?, que si et trobes
a un tió que li tens que explicar allí jo que sé, doncs no sé,
en segons quines coses ho trobo molt bé...
A COPS ES DIU PER EXEMPLE QUE HI HA DIFERENTS VALORS, QUE L'HOME
ES MES RACIONAL, QUE LA DONA ES MES SENSIBLE, MES NO SE QUE, LA
QÜESTIÓ ES QUE QUAN ES PARTEIX D'AQUÍ ES DIU QUE SI LES DONES
TENEN ACCÉS A SEGONS QUINS LLOCS LES COSES CANVIARIEN, QUE
PENSES?
Home, jo crec que nho farà millor perquè, per exemple una dona
que es planteja ser advocat, ha de deixar tota una feina que té
a casa, i es planteja ser advocat perquè li agrada la seva
professió aleshores quan estigui al seu despatx doncs suposo que
ho intentarà fer és el millor possible i si hi va un tió allà a
demanar feina el que no farà és 'si vens amb mi al llit, ens ho
farem i tindràs feina no?1 coses que els tios sí que ho han fet,
suposo que una dona no ho farà això, crec que quan una dona
arriba a un lloc de responsabilitat d'aquests com que ha tingut
que lluitar bastant doncs ho farà bé, inclòs millor que un
home.. .
EL CAS DE LA TATCHER NO N'ES REPRESENTATIU!
CREUS QUE HI HA TREBALLS MES ADIENTS PER HOMES QUE PER DONES?
Home sí, un treball de pintor o obrer, treballs així que
requereixen força física.., la resta no, de mestre o qualsevol
altra cosa no...
HI HA PERSONES QUE OPINEN QUE LA FORÇA ES UNA QÜESTIÓ D'EXERCICI
1 QUE NO ES BIOLÒGIC?
Home depèn, també de la qüestió de les races, a la índia diuen

els homes són fluixets però aquí sembla al revés....
EXEMPLE A GAL.LICIA LES DONES TREBALLEN MOLT DURAMENT?

lo millor és una tontería això que he dit no sé...



A veure..
al mercat

PENSES .QUE LA DONA ESTA DISCRIMINADA?
...en segons quins aspectes sí...
QUINS?

bé no sé, ara dic una tonteria, a vegades t 'en vas
a comprar i veus tios joves que compren dones la

verdulera, la senyora que està allà li agafa abans al tió, li fa
més gracia i dius ostia! ( riure ) . .
SI ALGUNS UTILITZEN L'EXCUSA QUE TENEN PRESSA...
I desprès per exemple, jo treballava en un lloc que donava
classes a gent gran i tot eren tios, un treballava a la
telefònica, l'altre tal.., aleshores tu els hi explicaves coses
però ells pensen que ells ja ho saben tot, lúnic que els hi pots
explicar és si això sona més maco o més lleig, coses estètiques,
però la resta ja ho saben. .. suposo que també és algo personal
perquè també t'has trobat tios que no... però sí podríem dir
que... o per exemple etfan preguntes una mica extranyes, o et
posen en situacions que deseguida amb quina situació personal
estàs. . .
I TU CONTESTES?
Clar jo contesto..., jo la veritat es que sóc bastant comedida,
m'ho empasso tot. .
ENCARA QUE PENSIS QUE ESTA BE QUE LA DONA ES QUEDI A CASA PENSES
QUE NO HA DE SER PER IMPOSICIÓ SINÓ QUE HO TE QUE ESCOLLIR?
Sí, però això ja fa temps que està canviant, ara penso que hi ha
un boom cap a l'altra banda, sí que trobes moltes dones que no
saben cosir, que no saben cuinar, que no.., i bueno ho respecto,
tenen una altra feina però penso que es tan important com arribar
a ser. . no sé. . .
T'ANAVA A PREGUNTAR SI ET CONSIDERES FEMINISTA PERÒ PEL QUE DIUS
EM SEMBLA QUE NO CONEIXES MASSA EL FEMINISME NO?
Sí, no sé massa de que va això del feminisme, no ho he conegut..
I ENCARA QUE SIGUI PEL DAMUNT QUINA IMATGE EN TENS, O QUE PENSES
QUE VOLEN, O QUE FAN?
Home, penso que estan concienciant tot el problema de la dona i
això em sembla molt bé, perquè si no hagués estat per un sèrie
de dones que s'han posat d'acord per fer una sèrie de coses doncs
encara estaríem igual, i amb aquest sentit ho veig bé, ara mai
m'he posat amb històries de feministes, conferències...
I T'AGRADARIA CONEIXER-HO?
Sí, no m'importaria conèixer més coses, però no sé ben bé el que
fan, el que passa que veig, clar molt per sobre perquè no tinc
ni idea, però veig per l'altra banda que hi ha l'intenció
d'imitar el que fa l'home, que sembla que el que fa l'home ha
estat bé fins ara no?, aleshores suposo que no tenim perquè
imitar el que fan els homes...
I PODRIA SER UNA LLUITAR DE PODER ENTRE HOMES I DONES, PER
EXEMPLE?
Potser sí, potser sí, no ho sé. ...
HAS DIT QUE PENSES QUE LA SITUACIÓ DE LA DONA ESTA CANVIANT. EN
QUIN SENTIT HO VEUS?
En el sentit que cada vegada hi ha més llibres escrits per dones,
te n "enteres més dels problemes de les dones, o d'històries i
això està bé. . .
1 AQUEST CANVI DE LES PRACTIQUES DIGUÉSSIM DE LA DONA PENSES QUE
D'ALGUNA MANERA COMPORTA UN CANVI DE LA SEVA IDENTITTAT?
Penso que la seva identitat s'està reafirmant. . . , que està prenen

conciencia de la seva persona com a individu, que fins ara
trobaves en families que l'home tranquil·lament pegava i ara



tenen més recursos, i s'han espavilat, han agafat una mica més
de conciencia com persona...
AQUESTA NOVA "DONA", PER DIR-HO D'ALGUNA MANERA COM TE
L'IMAGINES?
Doncs ara quan he dit això m'he imaginat una dona que viu sola,
que és independent, diguem que no necessita de ningú per
viure....
VOLS DIR ECONÒMICAMENT?
0 i • * • •

1 AFECTIVAMENT?
Doncs afectivament també no? t'ho trobes...però per mi és com
molt frívol, com que falta algo, però si la persona està bé doncs
mira!, clar, per l'altra banda veig que esta bé, que una persona
que és independent...també hi ha una sèrie d'històries amb les
que no ha de pensar, que no té problemes, o sigui per l'altra
banda també ho veig bé... però també em sembla una postura molt
fàcil, no em poso amb ningú perquè prou problemes, soc una dona
emancipada, un dia em lligo aquest, l'altre un altre., no sé...
0 SIGUI PER TU LA DONA EMANCIPADA, HO ES A NIVELL ECONÒMIC,
AFECTIU I SEXUAL, IMPLICARIA ELS TRES NIVELLS?
-Si
TU QUE PENSES QUE S'HAURIA DE FER PERQUÈ LA DONA DEIXI D'ESTAR
DISCRIMINADA, PERSONALMENT, QUAN TU T'HI TROBES....?
-Per una banda hauriem de concienciar a molts homes del fet que
som persones com ells i, que segons quines coses, no està bé dir-
ies. Com allò que passes pel carrer "mira que tia más buena"etc.
Aquests tipus de coses a mi no m'agraden. Ells haurien de tenir
més conciencia del que som i per altra banda, també les
dones...doncs concienciar-se més del... seu cap...donar-se compte
que no només tenim el físic sinó que hi ha coses més importants.
Amb tot això suposo que les coses anirien millor.
PENSES QUE EL PAPER DE LA DONA ES SEDUIR?
-Home, no hauria de ser el paper de seduir. Molts cops es juga
amb això i es l'arma més forta que té la dona.
L'ARMA PER QUE?
Per dominar als altres...
1 ELIMINARIES AQUEST PAPER?
(riures) sí, suposo que sí...
ES IMPORTANT PER TU SER DONA?
-No
O SIGUI, DINS EL TEU AUTOCONCEPTE, QUE HI POT HAVER MOLTES COSES,
AQUEST FET O CARACTERÍSTICA, DE SER DONA ES IMPORTANT O NO?
-Per mi és important perquè m'ha tocat ser dona
PERÒ T'HA TOCAT COM...
-M'ha tocat com em podia tocar ser home. No, no és massa
important. I tot l'aspecte aquest de la seducció, em sembla
que...es juga molt amb això. Per una banda és l'arma que tenim,
però per una altra banda la gent que volem lluitar contra això
ho té més difícil perquè...no ho sé..., per exemple, si tu vols
Una feina i t'ho has currat però no vas de seductora, sinó ho
tens claríssim que la teva seducció és per al tió que viu amb
tu...que vols t'acceptin com persona, i al costat et trobes una
tia que el que vol és la feina i s'ho ( ) així i es posa
superguapa. . . i li donen la feina a ella pel seu paper de
seductora. Això em sembla horrorós. Mentre hi hagi gent així és
fa difícil...suposo lluitar contra això...
EL FET DE SER DONA... HI HA ALGO QUE IMPLIQUI A MES A MES DEL
PISIC I QUE SI NO HO TINGUÉSSIM NO SERIEN DONES, A PART DEL


