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La lluita de les dones pels propis desitjos

Les relacions mare-filla són l'eix central entorn del qual es desenvolupa

la trama de Las mujeres de verdad tienen curv a s, que descriu els pro-

blemes amb què es troba Ana, una noia d'origen mexicà, a l'hora d'en-

carar el seu futur. Un cop acabada l'educació secundària, la pro t a g o n i s-

ta té la intenció d'anar a la universitat, fet que topa amb l'oposició fami-

l i a r, especialment de la seva mare, per a la qual la màxima aspiració

d'una dona ha de ser casar-se i formar una família. Però Ana no com-

pleix ni de bon tros les expectatives maternes, no només per voler estu-

d i a r, sinó perquè el seu cos no és l'adequat per “caçar” un home. El

conflicte està serv i t .

Les pressions de la mare perquè s'aprimi són constants però la noia té

al cap altres coses i no li dóna cap importància al fet d'estar grassa. De

fet, ella se sent a gust amb el seu cos, que no li impedeix fer res del que

fan les joves de la seva edat, com per exemple sortir amb un noi. Si la

relació fracassa és de nou per pressions que venen de l'exterior, perq u è

saben que tard o d'hora el noi es veurà condicionat a tenir una nòvia

més en sintonia amb els cànons de bellesa si no vol ser ridiculitzat pels

a m i c s .

És en el plantejament d'aquest pols entre la voluntat individual i els con-

dicionants exteriors on resideix un dels mèrits principals del film, per-
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què, tot i que permet veure què significa la pre s s i ó

de l'entorn i el desgast que provoca, la felicitat indi-

vidual és possible si ens acceptem tal com som i

ens centrem a lluitar per les coses que re a l m e n t

i m p o rten. En aquest sentit el títol del film ja és tota

una declaració de principis. Primer, per ser una afir-

mació en positiu, i, segon, per anomenar el cos de

les dones com a punt de partida de la història, i uns

cossos que el cinema i els mitjans de comunicació

audiovisual han condemnat a la invisibilitat, perq u è

no es corresponen amb els cànons hegemònics.

Invisibilitat que també hi és pel que fa a l'experièn-

cia de les immigrades, que només solen aparèixer

als mitjans de comunicació per re f e r i r-s'hi d'una

manera victimista, contribuint a la perpetuació de

d e t e rminats prejudicis i estere o t i p u s1.  

La posada en escena sorprèn precisament perq u è

és un fet totalment inaudit que personatges amb

aquestes característiques parlin per si mateixos,

omplin la pantalla amb la seva força, com és el cas

d'Ana i de la resta de personatges femenins. Però

tot i el to optimista del film, que deixa clara la força

de voluntat d'Ana i el poder que té sobre la seva

pròpia vida, Patricia Cardoso no eludeix cap conflic-

te falsejant la realitat social en què s'inscriuen els

personatges, expressats a través dels fre q ü e n t s

re t rets que la mare fa a la filla, que no es comport a

com una “senyoreta”, que no està per casar-se ni

per apre n d re a ser una mestressa de casa. La re a l i t-

zadora es re f e reix a aquesta pressió, però pro p o s a

s u p e r a r-la portant les coses cap a allò que és verita-

blement important per a la noia, com lluitar per anar

a la universitat i tenir altres oportunitats i no acarn i s-

s a r-se en una batalla contra el propi cos. El perso-

natge d'Ana no és una adolescent acomplexada i

insegura, que viu el cos com una presó, com la que

podríem esperar en pel·lícules que tracten aquest

tema, i és en aquest fet on rau la principal aport a c i ó

de la realitzadora, amb una clara intenció crítica

envers la imposició de valors i els estereotipus alie-

nants, que s'acaben convertint en un llast que

impedeix la plena realització. 

D'aquesta manera el personatge d'Ana s'acaba eri-

gint com un símbol de la llibertat femenina quan

descobrim que, a més de la desimboltura i l'aplom

que té per perseguir i satisfer els seus desigs, també

té la capacitat per influir de forma positiva en els

a l t res personatges femenins. Perquè la seva lluita

contra les pressions de l'entorn no es re s t r i n g e i x

només a ella mateixa i al seu cos, sinó que ho és

contra totes les formes d'explotació de les dones,

inclosa la que sovint té lloc d'una manera subtil dins

la família, exercida per les pròpies mares en deter-

minats contextos socioculturals, quan intenten

t r a n s m e t re a les seves filles els valors en què van

ser educades, sense tenir en compte els canvis pro-

duïts a la societat. Aquesta actitud queda clara en

les nombroses i còmiques situacions en què la noia

no accedeix a comport a r-se com la mare li exigeix,

deixant de menjar dolços, caminant amb altivesa,

vestint d'una altra manera... 

L ' a l t re context en què Ana es rebel·larà és el taller

de confecció de la seva germana. Obligada per la

m a re a tre b a l l a r-hi, Ana va descobrint en aquest

obrador les condicions de treball inhumanes de les

immigrades i la precarietat econòmica, que contras-

ta amb el fet que fan vestits que es vendran en boti-

gues de luxe i que viuen en un dels països més rics

del món; però també surten a la llum altres aspec-

tes com la sobre c à rrega que els suposen les obliga-

cions familiars, l'angoixa que suposa viure en situa-

ció d'il·legalitat o la baixa autoestima per la visió

negativa que tenen del seu cos. És en aquest espai

característic de l'economia submergida, i que sim-

bolitza tota l'opressió d'aquestes dones, on es pro-

duirà un acte d'alliberament col·lectiu memorable,

com és la seqüència en què, seguint l'exemple

d'Ana, totes es despullen i es posen a treballar al

ritme de la música. Es tracta d'una situació amb

una càrrega política evident per l'al·legat que fa a

favor de la diversitat de les dones i de la seva visibi-

lització a diferents nivells, perquè es tracta d'immi-

grades, de mà d'obra explotada i de dones amb un

físic no estàndard. 

Las mujeres de verdad tienen curvas

1. En cinema hi ha algunes excepcions, entre les quals destaquen els films Flores de otro mundo (Icíar Bollaín, 1999), que aporta infor-

mació sobre les immigrades llatinoamericanes a Espanya, u Pan i Rosas (Ken Loach, 2000), que tracta sobre les condicions d’explota-

ció de la mà d’obra femenina immigrada als Estats Units.
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El conflicte entre tradició i
modernitat

L'única que no participa en aquest acte d'allibera-

ment és la mare de la protagonista, presonera del

pes de la tradició. A través d'ella podem entendre el

paper transmissor i de pont de les dones del seu

origen i generació, immigrades, explotades i habi-

tants dels barris d'hispans d'EUA. Dones, la vida de

les quals ha consistit a treballar dins i fora de la llar,

a mantenir els costums i valors heretats dels pares i

a educar els seus fills i filles d'acord amb ells.

Resulta re p resentativa la seqüència en què la mare

exposa els coneixements que té l'obligació de trans-

m e t re a la filla: cuinar, cosir, fer content el marit,

coneixements que valora com els realment impor-

tants per a una dona. Contràriament al paper passiu

que tenen els protagonistes masculins en aquest

sentit, és la mare la que té tota la re s p o n s a b i l i t a t

d'educar les filles perquè puguin desenvolupar- s e

en un entorn social que, així com cada cop és

menys similar al del que van emigrar, també es pro-

posa com el més funcional perquè segueix essent,

per a moltes dones, l'únic que es coneix en aquest

m i c rocosmos que són els barris d'immigrants. 

El conflicte entre la mare i la filla, entre tradició i

m o d e rnitat, també posa al descobert les diferències

e n t re les primeres generacions d'immigrants, que no

podien triar el seu destí, aquí exemplificades per la

m a re però també per la germana d'Ana, que no van

tenir cap altra opció que treballar per la superv i v è n-

cia de la família. En contrast, Ana re p resenta una

generació que ha pogut anar a l'escola i a la qual se

li obren noves possibilitats. Però al mateix temps es

tracta d'una generació que està en un territori inde-

finit, a cavall entre la cultura dels pares i la seva,

que és la dels Estats Units del segle XXI. Marxant a

estudiar fora, Ana s'allibera en part d'aquesta situa-

ció dual, entre el que li exigeixen a casa i el que li

o f e reix la societat. Però es una decisió traumàtica

per a la mare, que no està preparada per acceptar

la llibertat de la seva filla. Per això la relació entre

les dues protagonistes no pot acabar en happy end,

com acostuma a passar en molts films que abord e n

les relacions intergeneracionals. Perquè potser es

tracta d'un conflicte irresoluble entre elles, pel fet de

p e rtànyer a universos culturals molt diferents i per-

què cap de les dues es vol sotmetre als desigs de

l'altra. De nou, la pel·lícula sorprèn pel seu compro-

mís amb la realitat, que passa per no defugir el

dolor i la incomprensió que hi pot haver dins l'en-

t o rn familiar, que es converteix molt sovint en una

p resó per als més joves. La impossibilitat de les

dues protagonistes de re c o n c i l i a r-se, que veiem

reflectida quan Anna no es pot acomiadar de la

seva mare, és una mostra de la voluntat de la re a l i t-

zadora de no fer cap concessió que pugui trair la

seva voluntat crítica.

La impossibilitat del happy end

La forma en què el film aborda els conflictes entre

els diferents personatges és un dels seus principals

mèrits, perquè mostra amb eficàcia que no tots es

poden re s o l d re fàcilment. En el cas de la re l a c i ó

e n t re la mare i la filla, les diferències són molt pro-

fundes i difícilment salvables. El fet que se separin

sense acomiadar-se es planteja, doncs, com el

desenllaç més coherent amb la situació que viuen,

en contrast amb el recurs del final feliç, molt sovint

utilitzat en pel·lícules que aborden problemes sem-

blants. Aquest plantejament és una mostra de la

voluntat de la realitzadora de no fer cap concessió

que pugui trair la seva voluntat crítica. 

La seqüència del comiat impossible entre la mare i

la filla queda re p resentat amb dos espais contigus

però incomunicats, que el muntatge s’encarre g a

d’emfasitzar amb una alternança entre un espai i

l ’ a l t re. Mentre la filla truca a la porta de l’habitació

de la mare per acomiadar-se, se’ns mostra el silenci

de la mare, observant els moviments per dintre de

l’habitació però sense re s p o n d re a la noia. Quan

aquesta ja se’n va per no perd re l’avió, sembla que

la mare sortirà de l’habitació i es crea una expectati-

va que no es complirà. La seva mare la contemplarà

des de la finestra.

Aquesta escena del comiat trenca el ritme de les

seqüències en què s’inclou. Aquesta dilatació apa-

rent del temps, amb un clar efecte psicològic, con-

densa tots els conflictes entre la mare i la filla sense

d o n a r-nos una gratificació, amb un final feliç, com

Las mujeres de verdad tienen curvas



4

la indústria acostuma a tancar les històries familiars

c o n f l i c t i v e s .

Una altra situació en què es posa de manifest

aquesta voluntat la veiem en la relació que inicia

Ana amb Jimmy, un company de classe; tampoc té

el desenllaç que es podria esperar. Perquè la fita de

la protagonista no és trobar un noi que la pugui

acceptar “tot i el seu físic”, i la relació no té motius

per continuar si condiciona la seva llibertat. El film

sorprèn amb el trencament de la parella perquè en

una situació com aquesta s’hauria pogut decantar

per un desenllaç més convencional, que convertís el

fet de ser acceptada en una qüestió central. Però,

com deixa molt clar la pel·lícula, ni el cos ni agradar

als altres no és el que més preocupi la noia, sinó la

consecució dels seus propis desitjos.

Proposta d'activitats

• Fer una reflexió sobre les diferents formes d'opres-

sió de les dones a partir de les situacions descrites

al film en el context de la immigració femenina als

Estats Units. 

• Valorar el procés de lluita de la protagonista contra

la pressió de l'entorn per encaixar en els cànons

pel que fa a l'aspecte físic, explicitant la crítica que

fa la realitzadora a aquest imperatiu.

• Analitzar les característiques dels personatges

femenins del film tot comparant-les amb les que

solen aparèixer en altres pel·lícules, fent al·lusió als

arquetipus femenins generats pels diferents gène-

res cinematogràfics i a la seva pervivència en els

mitjans de comunicació audiovisual en general.

• Valorar el procés de canvi que experimenten les

companyes de feina d'Ana, analitzant a partir de

quins esdeveniments es produeix i quines conse-

qüències té per a la vida de cadascuna.

Las mujeres de verdad tienen curvas


