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Parlo amb les nenes i els nens de les escoles i instituts on passo. És parlar-ne "a l'hora del pati", 

fent dibuixos a la sorra, de la vagina i els seus orificis ... Un d'ells, l'endemà, ens explica que 

amb la seva nova amiga ho han estat mirant junts, i sí, n'hi ha 3!

És parlar-ne en escoles lliures amb les famílies dels infants de l'espai de joc ... On la llibertat del 

joc infantil experimenta els seus cossos amb un plaer i una complicitat tan tendre i innocent com 

els primers records. Lliures de la por, la culpa i la vergonya, i igualment cuidats per la intimitat, la 

cura al propi cos i cap a l'altre i el respecte del desig autèntic.

És compartint amb nenes i nens que ja tenen curiositat pels canvis hormonals ... Quan 

espontàniament jugant amb un forat al llit elàstic, apareix la representació de l'úter, i es crea un 

espai de preguntes i respostes ... Sobre la sang menstrual, sobre el plaer, sobre l'erecció, 

l'esperma ...

És parlar-ne quan apareixen els tampons ecològics, que ja no faig servir, per fer experiments al 

laboratori de l'escoleta, i criden tant l'atenció de tots i totes que apareix un nou pretext per seguir 

parlant-ne.

Acompanyo a les dones que em trobo pel camí, sobretot, quan m'ho demanen. Compartint el 

camí em van dir: "acompanya'ns amb la teva presència i el tambor, volem celebrar la nostra 

entrada a la menopausa" ("més pausa") i així ho vam fer. En les roques rodones de Muxía, amb 

la posta del sol i la força de la mar gallega, ho vam celebrar juntes.

Ara comencen a arribar les mares, em demanen que les acompanyi a acompanyar a les seves 

filles, la menarquia, l'entrada a l'aventura del cos femení: cíclic, misteriós i senzillament el cos 

que ens acompanya cada dia. L'aventura es reinicia a cada moment.

A Mèxic recordo que alimentant la terra amb la nostra sang menstrual, deixa de ser necessari 

haver-ho de fer amb altres sangs, amb les sangs masculines de sacrifici i patiment, amb les 

sangs femenines d'abús i mort. Sento que ofrenar la terra amb la sang justa de la menstruació 

pot equilibrar la necessitat de bolcar altres sangs inconscients i cruels.

Recordo que retrobar-nos per sagnar, riure, volar i ser-nos salvatges és antic i poderós. Ha 

estat, és i serà en cercles, en aquelles coves de fang fresc i obscures, en cabanes, en ventres 

que ens neixen i ens moren. En silenci, en rotllana i en rialla, moltes i sonores, en cants, en 

resos, en amistat, en boscos, en art, en cercles i soles.

Recordo que ja està passant, més enllà de nosaltres, de mi, simplement l'aventura i la 

consciència del poder suau i preciós dels cicles femenins, simplement passa.
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