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diario de embarazada con
insolente descrición de como se vai
arruinando a súa beleza física,
unido ás molestias ocasionadas
pola reacción dun corpo cando ten
algo estraño dentro. 

Reaccionan os corpos de distin-
ta maneira, constato. A miña nai
vomitaba todo menos as laranxas.
Como non saín con pel e cor de
laranxa, podemos desbotar o dito,
“Do que se come se cría”. Eu tiña,
como Inma, unha fame desaforada.
Para ben estar debía ter o estómago
sempre cheo. Baleirábase de conta-
do, polo que dicía como boutade
que tiña dentro unha piraña. Inma
está vendo un ou unha bebé todo o
tempo, e como non sabe se será filla
ou fillo, o compañeiro, e ela actuan-
do como filóloga, chámanlle fillo/a.
Eu coincidía máis con Mary
Wollstonecraft, que pouco antes de
parir, envíalle unha nota ao marido
dicíndolle:  Sen dúbida hoxe verei o
animaliño. Pídoche que me envíes o
xornal. Co que, ademais de confir-
mar a ignorancia sobre o que ten no
útero, demostra que non perde a
curiosidade sobre a sociedade e a
historia nin no momento de parir.

Certo é que Inma logo soubo que
tiña unha criatura no ventre a través
dun scaner, técnica que non existía
no meu tempo, e menos no de Mary
W., e pouco  despois a informaron de
que non sería deforme, polo scree-
ning xenético, máis actual aínda.
Antes, as embarazadas pasabamos
nove meses sen saber se era femia

ou macho, que era o de menos, e
sen saber se sería persoa ou unha
deformidade da natureza. Porque de
natureza se trata, algo que debe rom-
per e superar o mundo moderno.

Esta nai que escribe Maternosofía
non deixa ni quere deixar de ser ela,
un ser racional, e non acepta con
agrado que lle fochiquen no corpo
aínda que sexa polo ben da criatura.

Volvendo aos síntomas: ade-
mais da fame, proíalle todo o corpo;
eu suaba a mares e pasaba as noi-
tes cambiando as sabas. Disto
dedúcese o que Inma chama a sen-
sación de debilidade polo feito de

ser muller. A iso súmase a forte sen-
sación de dependencia do corpo
que aparece de súpeto cando tes un
ser medrando dentro.

O gran sentido do humor
Rebélase a autora á concepción
social do xénero da muller embara-
zada, da ser natural que definiu  Aris-
tóteles e seguiron definindo Rousse-
au e a maioría dos Ilustrados, agás o
querido Condorcet, un naturalismo
que nega o principio da individuación,
que é o civilizado, o culto e creativo. 

Sabe o enraizado que está o
Patriarcado e que a causa fundamen-
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tal, xa o dixera Kate Millet, é o hábito
de apoiarse na natureza.  Teñen as
mulleres tan asumido o naturalismo
que o reclaman como resultado
dunha ontoloxía. Pregúntome a diario
se serei capaz de querer a miña filla
de xeito incondicional, practicamente
irracional e deixándome a min
mesma a un lado sendo como eu son
e dedicándome ao que me dedico...

Un dos valores deste libro é o
gran sentido do humor. Comenta os
despistes aludindo a que “se levas
dentro unha nena, contra todo
prognóstico e lóxica, os despistes
identifícanse. Relata, e consegue
que nos riamos, as consecuencias
de tales circunstancias e busca
aclaracións científicas. Lin algo
sobre que o cerebro das embaraza-
das encolle…Preocupada como
estaba polo asunto, descubrín que
o equipo de investigación en neuro-
ciencia cognitiva da Universidade
Autónoma de Barcelona, elaborou
un traballo titulado “Cambios cere-
brales y hormonales relacionados
con el embarazo, onde estudan as
devanditas modificacións de carác-
ter hormonal que afectan especifi-
camente ao hipocampo cerebral.
Por que? Para que?...

Hai libros de ciencia para
madres. Considero máis interesantes
os libros de ciencia para humanas,
como Aún no somos humanos,de
Eudald Carbonell e Robert Sala, un
alegato a favor da racionalidade e a
socialización do progreso científico.
Sinalan os autores que nas mulleres
segue quedando unha rémora esen-

cial: a xestación e o parto, marcando
unha desigualdade ante o mundo
laboral e a proxección persoal. O
mundo moderno, na súa carreira de
romper coa natureza, supera esa
dinámica e propón estruturas novas.
(...) Condición sine qua non para con-
seguir unha total modernización e
humanización, é a posibilidade de
desenvolver, primeiro e socializar,
despois, as técnicas de fertilización e
xestación extrauterina. 

O libro que comento é do ano
2002. Xa antes, no 1995, guiada por
outros científicos ou o propio
Carbonell, que colaborou na FdPs,
tratando o tema, publiquei o ensaio
Parir o pensamento, ou como di
Nicole Brossard, na súa obra
L’Amer, “Matei o ventre e escribo.”
Digo eu que a ciencia no futuro
substituirá o útero e isto suporá
unha auténtica liberación. Somos
animais en vías de humanización, e
convén, como di Ardrey, “conside-
rarmos á natureza como socias e
non como escravas.” O que propoño
nese ensaio é saírse de madre.

Entre a racionalidade
e o narcisismo
Chega Inma ao 5º mes de embara-
zo dicindo: E do instinto maternal
nin rastro.  Porque sabe que se trata
dun mito que pretende facer natural
o cultural, que rodea o feito de idea-
lismo, que propaga unha muller nar-
cisizada para aceptar a vana ilusión
de madre creadora, dividindo a
sociedade en homes e nais. A reli-
xión e a psicanálise exaltan este

mito, este amor natural, creando un
sentimento de culpa, a quen non o
sente, como de madre desnaturali-
zada. Non é agradable falar disto,
pero non está tan afastado no tempo
o infanticidio como método de con-
trol da natalidade, e da nai como
executante principal.

Inma debátese entre a racionali-
dade e o narcisismo.  Se me apuran,
ela é a que se apura, a parte fácil do
manexo como usuaria do modelo
feminino que será a miña filla Sofía
é a de animal. Está escrito!  Sabe
que do feto, aínda que as probas lle
aseguran que non ten malforma-
cións xenéticas, descoñece todo,
ignora que formarán eses xenes,
sobre os que non ten poder de deci-
sión, medran á marxe da súa vonta-
de. A parte difícil é a da xestión da
personalidade.  Non quero desani-
mala pero a personalidade de Sofía
seguirá sendo animal maioritaria-
mente, porque dependerá dos
xenes. As experiencias ao respecto
son evidentes.  

Cae, Inma, hoxe en día é case
imposible non caer, na lectura deses
libros dedicados aos instintos. Unha
amiga déixalle o libro Bésame
mucho, de Carlos González. Pablo,
o seu compañeiro avísalle: “Que
non che laven o coco”. E, de feito
prodúcelle cabreo, indignación,
impotencia e mágoa por todas as
vítimas duns…libros que…proliferan
como cogumelos. …Nos tempos
previos a quedar preñada adoitaba
ler a filósofas feministas coma
Elisabeth Badinter que veñen dicin-
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do que a interdependencia natural
entre nai e bebé é o grande estorbo
para a independencia das mulleres. 

Inma López Silva queda indigna-
da contra a tendencia neonaturalista
que converte as nais en escravas da
maternidade. Isto será perigoso. As
da Seita da Teta Fóra pedirán por
isto a miña cabeza en bandeixa de
latón….e proporán o meu confina-
mento e lapidación incluso.
Asegúrolle que estarei con ela en
todo o proceso, ademais de felicita-
la polo nome tan curto e adecuado.

O autor do libro que le asegura
que os berces e biberóns son pro-
pios de quen deixan de amar os
bebés. Onde si os aman, razoa a
autora, é nos lugares que nutren os
seus exemplos: tribos africanas
onde as mulleres percorren ducias
de quilómetros cos nenos famentos
e sedentos ao lombo na procura da
auga; aldeas de Bolivia onde só
contan cun cuarto para durmir a
familia enteira; e,…as bosquimás,
modelo de conduta. Amén. Vamos
que non sei por que os pediatras nos
mandan andar con tanto ollos coa
hixiene dos bebés e a leria esa do
sistema inmunolóxico. Unha boa
educación é a que segue os instintos
naturais da bebé (o da é meu). Todo
o seu benestar futuro depende de
que non a deixe chorar na infancia. 

Hai dúas ausencias clamorosas
no libro do Gurú Maior: os índices
de mortalidade infantil, nas socieda-
des que serven de exemplo, e que
non se emprega nunca a palabra
“dependencia”, acuñada polo femi-
nismo social a través dun pensa-

mento filosófico e sociolóxico bas-
tante máis currado ca os best-
sellers de autoaxuda dun pediatra
que adora as crianzas (é meu en
lugar de nenos) sen socializar.  

O humor, insisto, abonda por
todo o libro. Quites moi divertidos
cando pensan nos nomes para a
filloa; cando polos despistes o mari-
do, Pablo, entra nun contenedor,
cando se dá masaxes no periné, en
plan porno, cunha crema especial

para fortalecer os músculos…e non
nota diferenza. “Onde estea a quími-
ca,  que se quiten eses sucedáneos
para hippies, que teñen un fin place-
bo”. Os pés inchados, que lle acor-
dan as pernas das mulleres que
pinta Seoane, inspirado nas mulle-
res preñadas. E incharíanlle os pés
á Pardo Bazán? Como foi dar a
Dona Emilia para exemplificar as
eivas do embarazo?  

Non penso parir con dor! Voilà.
Nin parir na casa. Non teño o máis

mínimo interese en vivir esa expe-
riencia se podo evitala. Esperaba
que pedises unha cesárea. O final,
querida Inma, confeso que me
decepcionaches. Mesmo así, com-
parar o teu parto co meu é pasar
dunha confesión amena e amable
a un relato de terror. Pero sen ir tan
lonxe, a ciencia, pero tamén o
feminismo, fixeron enormes cam-
bios. O neonaturalismo e a Seita
das Tetas Fóra están botando por
terra moito do conseguido. En moi-
tos aspectos. 

Parabéns Inma. Es feliz, e o
manifestas, amando a Sofía, tamén
feliz. Mais quédache un enorme
traballo. Manter á túa Sofía sen
Emilio, afastada de Rousseau, será
un duro compromiso. Porque non te
chegará con educala. Unha con-
ciencia aillada non pode manter a
autoconciencia, dixo Hegel. Certo.
Só liberamos as nosas fillas se con-
tribuímos a conseguir un mundo
máis libre e xusto onde se poidan
desenvolver.

Ese traballo polo universal só ten
lugar fóra da familia. Unicamente a
Inma López Silva escritora poderá
parir o pensamento e traballar polo
universal para deixarlle a Sofía un
mundo mellor.

Nota: Este texto leuno a súa autora, a
escritora e ensaísta María Xosé Queizán
na pasada Feira do Libro de Vigo, no
acto de presentación da última obra da
tamén escritora Inma López Silva,
Maternosofía (Galaxia, 2014). Por razóns
de espacio suprimíronse algunhas das
citas textuais que recollía do libro). 
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