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?Presenten a Vic ?Mama
desobedient', d'Esther Vivas
L'acte, organitzat per Setembre, Muntanya de Llibres i Ara Llibres, es farà en
format de presentació-vermut, el dia 25 de gener | La psicòloga i sexòloga Elena
Crespi acompanyarà a l'autora a la presentació a l'Espai Canigó de la Muntanya de
Llibres | ?Mama desobedient' aporta una mirada feminista, ecologista i
anticapitalista de la maternitat

Setembre, la Muntanya de Llibres i Ara Llibres organitzen el proper 25 de gener la presentació a
Vic de Mama desobedient. Una mirada feminista a la maternitat (Ara llibres), de la periodista i
activista Esther Vivas. L'acte, que es farà a les 12 del migdia a l'Espai Canigó de la Muntanya de
Llibres, tindrà un format de presentació-vermut. A part de l'autora, hi participarà Elena Crespi,
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psicòlogia i sexòloga.
«Ser mare no és una tasca fàcil. Vivim en una societat hostil a la maternitat. No és senzill quedarte embarassada, tenir un part respectat, donar de mamar on i quan vulguis, compaginar la criança
i el mercat de treball. Tothom creu que pot jutjar-te. Sembla que hem d'escollir entre una
maternitat neoliberal supeditada al mercat o una maternitat patriarcal sacrificada». És a partir
d'aquesta premissa que Esther Vivas ha publicat Mama desobedient, un assaig que aporta una
mirada feminista, ecologista i anticapitalista de la maternitat, i on aborda temes com la lactància, la
infertilitat, l'embaràs, la pèrdua gestacional, la violència obstètrica o el negoci que hi ha al darrere
de l'alimentació infantil.
«L'experiència materna ve molt condicionada per una sèrie d'ideals que es transmeten a nivell
social. Històricament s'ha imposat un ideal de maternitat que parteix de la idea de la mare
abnegada, sacrificada, d'aquesta mare àngel de la llar, que és un model útil al sistema patriarcal.
I en les societats modernes, aquest ideal, a partir dels anys 80, va patir una intensificació
neoliberal i ara ja les mares, no només hem de ser les mares devotes de tota la vida, sinó que
també hem de ser les supermares o la mares màquina. Tan sacrificades com la mare de sempre,
però a la vegada amb un cos 10, una professional d'èxit, sempre disponible per al mercat de
treball. Un model de maternitat molt vinculat a la societat de consum i al sistema capitalista.
L'ideal de mare abnegada i l'ideal de supermare no tenen en compte l'experiència real de les
dones». És un fragment de l'entrevista que Setembre li va fer a Esther Vivas
(https://www.elsetembre.cat/noticia/779/esther/vivas/violencia/obstetrica/ultimes/fronteres/violenci
a/genere) amb motiu de la publicació del llibre, i en la qual desenvolupava el concepte de
maternitat desobedient, però també altres dels temes que s'aborden en el llibre.
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