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Dilluns passat, l’AVUI publicava que
330.000 catalanes usen la píndola
anticonceptiva. Un medicament que
va fer acte de presència a Europa

l’any 1964 però que no va ser legalitzat a
l’Estat espanyol fins al 1978. Es diu, doncs,
que la democràcia va portar la llibertat a les
dones, entre altres alliberaments.

L’APARICIÓ DE LA PÍNDOLA VA SER CELEBRADA per mol-
tes feministes com un pas decisiu cap a la lli-
bertat sexual de les dones, com un mitjà per
decidir si es vol tenir fills o no, quan i com es
vol ser mare. Un criteri que obviava el fet que
ja existia un mètode per al control de la mater-
nitat i, per tant, per assegurar la llibertat se-
xual femenina. El preservatiu ja es trobava a
l’abast de les dones com a garantia del seu dret
a decidir. L’únic inconvenient era, i és, que són
els homes els que l’han de fer servir. Vet aquí el
gran obstacle. Calia, i cal, que la dona es mos-
tri ferma a l’hora d’imposar-los-hi, i això sem-
pre costa. Només per aquest motiu, una subs-
tància que incideix en el cos de la dona ha estat
i és tan lloada. En aquest sentit, en lloc d’un
alliberament la píndola constitueix una sub-
missió més.

LAMENTO DISCREPAR DE LA VISIÓ FEMINISTA més co-
muna, però el fet d’empassar-se una píndola
amb efectes secundaris per tal d’eximir els
homes de posar-se un preservatiu i propiciar
que gaudeixin al seu gust no em sembla ni alli-
berador ni saludable per a les dones. Trenta
anys després de la seva implantació, es parla
que les conseqüències de la píndola s’han mi-
nimitzat gràcies a la reducció de la quantitat
d’hormones. Mentrestant, i durant anys, la
dona ha estat un conill d’Índies.

ARA, MALGRAT TOT, LA PÍNDOLA SEGUEIX actuant
sobre la hipòfisi per fer que no estimuli els ova-
ris i no es produeixin els estrògens i la proges-
terona naturals, i sobre el moc cervical per es-
pessir-lo i evitar el pas dels espermatozoides.

No sé com ho veuen vostès, homes i dones,
però falsejar el funcionament del cos no pot ser
innocu. I no ho és, perquè malgrat presumir
que actualment entre les usuàries només s’ob-
serva un lleu increment en la incidència de
trombosis i embòlies, no s’elimina aquest pe-
rill, i la que gemega, ja ha rebut.

FIXIN-SE QUE LA PÍNDOLA MASCULINA sovint sorgeix
a l’imaginari social i farmacèutic com una al-
ternativa, però el cert és que encara no s’ha fet
efectiva. Els motius poden ser diversos. La in-
hibició masculina respecte a deixar embaras-
sada o no la dona amb qui es mantenen relaci-
ons sexuals, la poca confiança femenina en re-
lació amb el compromís de la seva parella
quant a ingerir una pastilla diàriament, alta
estima de la salut per part dels homes, cosa
que demostra que en aquest assumpte són
més assenyats que no pas les dones.

DESPRÉS D’AQUESTES REFLEXIONS, val a considerar
que l’impuls que les administracions públiques
estan donant al fet que el preservatiu sigui uti-
litzat primordialment resulta lloable. Potser
als laboratoris farmacèutics no els convé que
el jovent s’acostumi a comptar amb el preser-
vatiu, però sí que convé a la salut de les noies,
que després seran dones adultes. L’augment
d’embarassos en menors d’edat ha conduït a
prendre mesures com ara la instal·lació de mà-
quines expenedores en universitats, centres
juvenils o a la xarxa de transports públics. No
es tracta de fomentar las relacions sexuals,
com algunes veus recriminen, sinó de propor-
cionar un mitjà per impedir embarassos no de-
sitjats o avortaments.

SERIA BO QUE NOIES I NOIS NO ES PRENGUESSIN les re-
lacions sexuals con un joc, que creguessin més
en l’amor que en el sexe, però la realitat és tos-
suda, i en aquest context de llibertat personal
cal donar-los l’oportunitat de practicar el sexe
sense riscos per a la salut... de les noies, com
sempre.

Eulàlia Solé Sociòloga i escriptora

Mètodesanticonceptius
“El fet d’empassar-se una
píndola amb efectes secundaris
per tal d’eximir els homes
de posar-se un preservatiu
i propiciar que gaudeixin
al seu gust no em sembla
ni alliberador ni saludable
per a les dones”

UntalAmbrosiCarrion

No és una expressió desde-
nyosa la del crític teatral de
l’AVUI informant sobre l’èxit
de La dama de Reus, en
excel·lent muntatge de
Ramon Simó a la Sala Peti-
ta del TNC. Ho interpreto

com un retret als que han
tardat tant a difondre l’obra
del poeta i dramaturg Am-
brosi Carrion, escrita l’any
1940, quan l’autor encetava
un exili que duraria 33
anys, sense considerar-se
vençut ni com a català ni
com a escriptor en la seva
llengua. És trist i alhora es-
timulant que la recuperació
de La dama de Reus a Bar-
celona hagi constituït “un
dels descobriments
d’aquest principi de tempo-
rada”, com escriu el cronis-

ta lamentant implícitament
que l’autor sigui un desco-
negut i celebrant que, mal-
grat això, omplís l’emble-
màtica sala del TNC sense
prèvia campanya de màr-
queting i escadussers elogis
de la crítica. Per a la meva
generació l’autor de La
dama de Reus no fou “un tal
Ambrosi Carrion” sinó un
dels promotors i dirigents
de l’Ateneu Popular, que im-
pulsà l’acció culturitzadora
entre els treballadors, amb
criteri independent de par-

tits i sindicats que aspira-
ven a instrumentalitzar-lo.
Ambrosi Carrion, des del
seu exili republicà, treba-
llant de conserge d’un edifi-
ci burgès a París, es guanyà
el respecte i l’estima de tots
per la seva coherència ate-
neista i el seu catalanisme
integrador i no integrista,
cultivant la seva vocació de
poeta i dramaturg, fent-ho
compatible amb els seus es-
crits a la revista Mai no mo-
rirem, editada a Angulema,
i presidint la Federació

d’Entitats Catalanes a
l’exili, que impulsà la conti-
nuïtat itinerant dels Jocs
Florals prohibits pel fran-
quisme a Catalunya. En
morir nonagenari, deixà
obra inèdita: La dama de
Reus i un llarg poema titu-
lat La companyia invisible,
metàfora de la mort immi-
nent que també qualificà de
“gran anivelladora”, adjec-
tiu inspirat per la sensibili-
tat llibertària que irradia la
vida i l’obra d’un tal Ambro-
si Carrion.

EN DIRECTE

Una
novel·la
de
Marciano

Josep M.
Fulquet

Ara fa tot just un any, i amb
el suport de la regió germa-
na del Llenguadoc-Rosselló
(Lengadòc-Rosselhon per
dir-ho a la manera occita-
na), va sortir al carrer una
novel·la breu –Le rocher
du Maure– de la fotògrafa,
avui narradora, d’expres-
sió francesa, Claudine
Marciano. De fet, més que
una novel·la en el sentit
convencional del terme,
Le rocher... és un recull de
fulls de dietari, escrits
d’una manera vivament
impressionista, en què el
punt de vista narratiu
s’expressa a través de l’ull
de la càmera per descriure
la seva experiència d’espe-
rit profundament meridio-
nal. Pel llibre desfila un se-
guit de personatges que
Marciano ha conegut i de
llocs que ha visitat, alguns
molt pròxims a nosaltres,
com Barcelona o Cada-
qués. Crida l’atenció el co-
neixement de Marciano
del món dels toros i el trac-
tament sovint hiperbòlic
que fa del país i de la gent
–“le légendaire esprit
créatif catalan...”, “exu-
bérant comme les cata-
lans...”–, tractament que
hauria subscrit el mateix
Francesc Pujols i que fa
pensar que la visió que de
nosaltres té l’autora se
sustenta més en el clixé ro-
màntic dels seus paisans
que en una visió ajustada
de la realitat. El periple de
Marciano per terres ibèri-
ques acaba molt al sud de
la Península, a la Isleta del
Moro, un racó de cap de
Gata “couronné de mouet-
tes posées en forme d’étoi-
le”, que dóna títol al llibre.
Com diu ella a l’epíleg, l’ob-
jectiu de la càmera “ja no
es limita a registrar, sinó
que ha après a mirar”. Un
llibre peculiar que espera
traductor, sens dubte.

Teresa
Pàmies

SALVADOR ANTON

Professor de la
Universitat
Ramon Llull
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