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V ai para dous anos que lin por
vez primeira  How To Be a

Woman, da columnista británica
Caitlin Moran. E fíxeno con sospeita,
mesmo con prexuízos, sen estar moi
convencida de que a lectura fose para
min. Porque xa daquela o libro, que fai
unha defensa sen fisuras do feminis-
mo como xeito de estar no mundo, se
convertera en éxito de vendas. E
unha non está acostumada a que iso
aconteza, especialmente nun contex-
to occidental poscapitalista e neolibe-
ral no que o concepto mesmo de femi-
nismo está demonizado.

Non tardei en superar o reparo ini-
cial. A contracapa anunciaba un libro
“part memoir, part rant”, e  niso non
defrauda.  Na parte autobiográfica,
nutríndose da vella proclama feminis-
ta de que “o persoal é político”, a auto-
ra narra as súas vivencias desde o día
do seu 13 aniversario na pequena
casa de protección oficial dun barrio
obreiro das Midlands, até os seus 37
do presente. O enfoque diacrónico do

libro permítelle a Moran empatizar
cunha variedade de lectoras. A medi-
da que a narración avanza, os actos
de rebeldía fornecen modelos alterna-
tivos para as máis novas, mentres
que ás xeracións dos trinta e tantos
fainos ver que, salvando diferenzas
culturais, todas pasamos polo
mesmo; só que ela cóntao.

E na parte da prédica, entre his-
triónica e retranqueira, albíscase xa de
lonxe a vontade por rachar o muro
simbólico do academicismo e da serie-
dade para presentar un feminismo de
rúa, un feminismo de día a día que nos
faga cuestionar e desnaturalizar
aspectos das nosas vidas que segui-
mos aceptando como intrínsicos do
que é “ser muller”. Necesitadxs como
estamos de facer avanzar as causas
xustas, a estratexia vale. E vale moito,
por canto achega un discurso feminis-
ta minimamente rigoroso e atractivo a
un público lector que, doutro xeito, non
accedería a el. Consciente de ter nas
súas mans unha oportunidade de

ouro, aínda o interpela: “What do you
think feminism is, ladies? What part of
‘liberation of women’ is not for you?”

A modo de manifesto feminista
divertido e desenfadado, con abondo-
so uso de slang, coloquialismos e refe-
rencias culturais da sociedade británi-
ca dos 80 e 90, Moran critica a coni-
vencia do patriarcado e o capitalismo
que converte ás occidentais en consu-
midoras compulsivas e irreflexivas dos
obxectos máis absurdos. Denuncia as
bestialidades que facemos cos/nos
nosos corpos, gastando a paga sema-
nal adolescente en depilacións á bra-
sileira por se acaso toca sexo cun des-
coñecido o sábado á noite, ou parte do
salario adulto en quitar un cacho de cu
e pór máis tetas e botox. Revela o per-
verso da moda, que nos empurra á
incomodidade e insegurade, sexa
mediante zapatos de talóns inimaxiná-
beis, suxeitadores que crean chagas
con tal de facernos os peitos máis
avultados, ou bragas minúsculas que
impiden camiñar con xeito. Fala da
pornografía e non esquece a materni-
dade: narra a odisea de tres días
de espanto para parir a primoxénita, e
como desde unha marabillosa expe-
riencia de nai dúas fillas lle di ao cigo-
to ‘non nacido’ que xermola dentro
súa: “I can’t have you”. E aborta.

O valor do libro, xa que logo, non
está no que conta (en realidade, nada
novo) senón en como o conta, a quen
llo conta e quen a escoita. Constitúe
un excelente e moi oportuno alegato
en contra do sexismo do día a día ao
que cómpre facer fronte cun feminis-
mo de rúa. //
Caitlin Moran, 2011. How To Be a Woman.
Londres, Ebury Press.
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