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A perpetuación da especie é
dun dos instintos básicos que

nos quedan ós humanos como
membros do reino animal. Por con-
seguinte, sería de esperar que a
maternidade (e a paternidade) fose
un novo estadio natural que non nos
producise ningún tipo de desacougo
por estarmos preparadas para
afrontalo. Pero a nosa é unha época
en que o primario parece querer ser
desterrado do mapa conceptual da
vida. Somos moitas as que non tive-
mos no colo practicamente ningún
bebé antes de que o noso fillo nace-
se; a experiencia grupal ou tribal da
natalidade diluíuse. 

Este é un máis dos efectos de
vivir nun país envellecido. E entón
encontrámonos con que o feito de
ser nai -primeiriza, fundamental-
mente- é un foxo escuro cheo de
perigos e medos, porque nos domi-
na o descoñecemento. E o descoñe-
cemento é o campo perfecto para a
manipulación, para sermos manipu-
ladas. Isto xustifica que
Maternosofía, de Inma López Silva,
sexa benvindo á nosa biblioteca de
guías de auto-axuda, ou  de socorro. 

Dende o caso persoal dunha nai
que se está a facer durante a pre-
ñez, encontramos en Maternosofía
un texto que ten como principal
mérito a desmitificación da materni-
dade, a recolocación deste estadio
dentro da normalidade natural da
vida dun ser humano adulto, dunha
muller adulta. Cun profundo sentido
de humor, ridiculízanse os medos
impostos, as modas obrigadas; quí-
taselles ferro ós erros e avógase,

abertamente, polo feito de que ser
nai non significa deixar de seres ti.
Simplemente hai unha reformula-
ción, non unha deconstrución abso-
luta. 

Mais os inimigos son moitos.
Están os aspectos físicos inevita-
bles: transformación corporal, inco-
modidades polo embarazo e parto; e
están os cuestionamentos morais
que circulan ó redor da idea “que é
ser unha boa nai?”. Aleitar, usar
carriño de bebé, usar chupete, o
consumismo, a vida profesional, a
vida social... son decisións que van
afectar a nai e a criatura que está
para vir. Ela presenta unha fórmula
propia que é válida para un tipo de
muller concreto do noso tempo:
aquela que desexa ter unha vida
profesional e intelectual sen ter que
renunciar por iso a outra faceta per-
soal e familiar. Critica abertamente a
aqueles/as que censuran este tipo
humano como egoísta ou, directa-
mente, como mala nai. Pero esa
aposta non deixa de tamén nela pro-
ducirlle dúbidas máis ou menos con-
fesadas. Así encontramos en toda a
obra a voz narradora na busca dun
instinto maternal que supón inexis-
tente, pero que se evidencia dende
o mesmo momento en que deciden
ser a nai/pai dunha nova criatura.

O ton contestatario fronte á
imposición sexista de cal debe ser o
papel da muller, neste caso nai, é
refrescante. Para encontrar obras
parellas que funcionan como guía e,
ó tempo, como manual de relativiza-
ción do paso que se está a tomar
debemos acudir ó campo anglosa-

xón con títulos como Up the Duff:
The Real Guide to Pregnancy de
Kaz Cooke. No noso sistema este
tema foi moi pouco tratado, como
afirma Malós Cabrera no limiar do
libro que nos ocupa. Cuestionarmos
a razón disto ten o seu interese, xa
que semella que a maternidade (ou
paternidade) ten unha interpretación
oficial que non deixa espazos para
outras alternativas de visión a pesar
de que estoutras son as máis coinci-
dentes coa experiencia real da
maioría das nais e dos pais.

A única advertencia que se debe
facer a respecto deste texto é para
aquelas mulleres que aposten por
unha interpretación da maternidade
encadrada no que a voz narradora
denomina, dunha forma despectiva,
“as da teta fóra”. A defensa sen con-
cesión do aleitamento materno e do
contacto constante entre nai-filla/o,
alén de apostar pola comodidade na
roupa (levar “botas de treking”), é
unha escolla que nesta obra se
denuncia como unha nova onda que
impón condutas. Maternosofía é do
comezo ó final un texto subxectivo en
que se desenvolve unha perspectiva
absolutamente persoal dun dos actos
máis individuais: a consciencia de
estarte facendo nai. Por iso esta
caracterización é súa e asúmea
sabendo que non vai ser ben acepta-
da por todas. Mais é tamén neste
caso unha visión relativamente inxus-
ta, aínda que non inocente. Porque
se se aposta en toda a obra por vivir
a maternidade dunha forma libre, esa
carga contra unha filosofía concreta
non é coherente. 

U-lo instinto maternal?
Soraya Domínguez Portela Texto

CARA E CRUZ MATERNOSOFÍA, UN DIARIO DE EMBARAZADA

(segue na páx. 83)
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