Hi
havia
una vegada...
Que no t’enganyin els contes!

Ens poden enganyar els contes? Sí, perquè ens
ofereixen una imatge distorsionada de qui som i
de què podem fer les dones i els homes.
Tots recordem princeses belles, submises i dolces
com la Blancaneus, la Ventafocs o la Bella Dorment. Avui, però, hem començat a crear noves
heroïnes com la Mulan, la Frozen i l’Ariel. Dones
intrèpides i valentes capaces d’inventar-se un nou
destí més enllà del tradicionalment assignat a
les dones. Afortunadament ja no hi ha una sola
manera de què un conte acabi bé, l’únic final feliç
ja no és casar-se amb el príncep.
Així que, en aquestes pàgines, ni un sol conte
acaba com sempre: les ratetes no són presumides
i deixen l’escombra per un bon llibre; les Ventafocs
funden una ONG; la Madrastra i la Blancaneus
es fan bones amigues; les Belles Dorments no
necessiten petons per despertar-se; les princeses
del pèsol no volen ser tan fines; les Caputxetes
Vermelles se saben defensar dels llops; i les
granotes es converteixen en prínceps egocèntrics
que són rebutjats per les princeses!. I aquest canvi

també repercuteix en els homes, que no s’han de
limitar als papers de sempre; condemnats a ser
valents i no plorar mai dels mais!. Per tant, les
Bèsties ballen i s’emocionen i els prínceps poden
cuinar a les mil meravelles!
Així, aquests contes, reformulats, ens expliquen
que la bellesa no és l’atribut femení més important; que les dones no competim entre nosaltres
ni ens fem la traveta; que cap dona desperta a la
vida a través de l’amor; que les dones no som dèbils...i que els homes han de ser sempre els forts.
I aquest canvi serà possible si totes i tots fem
una societat més inclusiva. La literatura és un
bon punt de partida perquè parla de l’ésser
humà, d’allò que és capaç de fer i viure. Per això,
us proposem contes creats per l’Anna Cabeza,
per sentir les històries de sempre com no les heu
llegit mai. Amb un nou i necessari protagonisme
femení i masculí lluny dels papers passius i actius
de sempre.
Bona lectura, serà bona de veritat, la millor possible si està lliure de rols de gènere i d’estereotips.

“Hi havia una vegada... una rateta molt presumida
que escombrava l’escaleta i que es va trobar una
monedeta...”
“...però en comptes de pensar en un llacet per a la
cueta, va anar de dret a la llibreria. Quan el ruc,
l’ànec, el gos, el gall i el gat van passar per davant
de casa seva, la van veure tan engrescada amb
la lectura que no van gosar fer soroll. Només van
preguntar pel títol del llibre, que era: La rateta que
va engegar l’escombra a pastar fang”.

“Quan van sonar les dotze de la nit, la Ventafocs va
saber que la màgia de la fada padrina s’acabaria i
que el seu vestit es convertiria en parracs, la carrossa
en carbassa i els cavalls en ratolins...”
“...però en comptes de marxar corrents, la Ventafocs
es va plantar al mig del saló de ball del reialme i va
retreure al príncep que hagués convocat un càsting
per escollir esposa. Ah, i també va denunciar els
maltractes als quals l’havien sotmès la madrastra i
les germanastres. Després, junt amb la fada padrina,
va fundar una oenagé per a l’emancipació de les
dones anomenada No Ventis Focs”.

“La Madrastra estava tan engelosida de la bellesa de
la Blancaneu, que va enverinar una poma i va
anar cap a casa dels set nans del bosc...”
“...però, quan era a mig camí, va recapacitar i
va dir que prou. Tenir el títol de la més bella del
regne era molt pesat! Aleshores va llençar la poma
al contenidor de residus tòxics i va tornar cap a
palau per trinxar el mirallet encantat que li havia
fet la vida impossible. Va abandonar la dieta per
aprimar-se i va deixar que les arrugues fessin camí
pel seu cos. I es va fer amiga de la Blancaneu, que
estava farta de tenyir-se de morena i d’haver-se de
maquillar per semblar blanca com la neu”.

“La Bella Dorment feia cent anys que dormia quan
va arribar al castell un príncep vingut de terres
enllà...”
“...mentre el príncep pujava les escales, li va venir
un esternut. La Bella Dorment es va despertar de
cop! Quan ell s’hi va acostar per fer-li un petó, ella
va dir que ni parlar-ne, que després de tant de temps
l’últim que volia era que li encomanessin un refredat!
I, a més, no necessitava petons per despertar-se del
son. Això sí, va dir al príncep que, si no li feia res, li
explicaria tot el que havia somniat al llarg de cent
anys. I aleshores, el que es va adormir va ser ell”.

“Diuen que hi havia un príncep que es volia casar
amb una princesa de veritat i que va posar a prova
una de les candidates col·locant un pèsol sota vint
matalassos i vint flassades. Si això li impedia dormir
bé, senyal que era la dona indicada, ben fina i
femenina...”
“...però, quan l’endemà va anar a preguntar a la
noia si havia dormit bé, ella li va dir: “Sí, i tant!
Però, i tu? No has notat el maó que et vaig posar sota
el matalàs?”. El príncep, que havia dormit com un
tronc, es va adonar que si hi havia algú ridícul i
maniàtic en aquesta història era ell mateix. I des
d’aleshores, cada dia s’encarrega de fer el menjar i
només fa servir els pèsols per a l’estofat”.

“Quan la Caputxeta Vermella anava caminant pel
bosc amb la seva cistelleta de pastissos, es va trobar el
Llop Ferotge. Aquest li va dir que li indicaria el camí
més curt per arribar a casa l’àvia...”
“...però la Caputxeta, que disposava d’una aplicació
de mòbil que li permetia calcular les distàncies, no
va fer cas al Llop i va arribar abans que ell a casa de
l’àvia. Així, quan el Llop va aparèixer, la nena i
l’àvia l’esperaven, ben armades amb un trabuc. El
Llop se’n va anar amb la cua entre les cames i fentse la pregunta que s’han plantejat moltes generacions
sobre el conte de la Caputxeta Vermella: «Per què no
la vaig atacar quan la vaig trobar al bosc?»”.

“Un dia, el príncep va sentir Rapunzel cantant dalt
de la torre i es va enamorar de la seva veu. Com que
a la torre no hi havia porta ni escales, Rapunzel va
deixar caure les seves trenes perquè ell pogués arribar
fins on era ella. Potser ell podria salvar-la de les
grapes de la bruixa...”
“...però el príncep era pocatraça, poruc de mena,
patia de vertigen, tenia palpitacions i era bastant
hipocondríac. Per acabar-ho d’arreglar, una de les
trenes de Rapunzel va impactar contra el seu cap i li
va fer un bon trau. Després que l’ambulància el recollís,
Rapunzel es va tallar les trenes, les va fer servir com a
cordes i va baixar de la torre fent ràpel. Corren rumors
que prepara una expedició a l’Everest...”.

“A una princesa li va caure una pilota d’or a
l’estany i una granota es va oferir a ajudar-la a
recuperar-la... a canvi d’un petó. Ella ho va haver de
rumiar una mica, però, al cap i a la fi, una pilota
d’or és una pilota d’or...”
“Després del muà, es va sentir un plop: la granota
s’havia convertit en un formós príncep! Llàstima
que, quan aquest va obrir la boca, va resultar ser tan
fanfarró, pompós, egocèntric i poc interessant que
la princesa va esbufegar, va recollir la pilota d’or,
el va deixar allí palplantat i se’n va tornar a casa.
Mai més tornaria a fer cas de les proposicions d’un
amfibi...”.

“El pare de la Bella va robar una rosa del jardí d’un
castell misteriós. Aleshores va aparèixer la Bèstia,
que va amenaçar de matar-lo. Aterrit, l’home va
demanar clemència i li va oferir la filla Bella a
canvi de la seva vida...”
“...però la Bella va dir que ni parlar-ne, que si la
Bèstia volia companyia, que s’apuntés a un curs
de ball. El pare de la Bella es va haver de quedar al
castell com a hostatge i, segons diuen, es va arribar
a fer amic de la Bèstia. Tant van congeniar, que tots
dos van aprendre a ballar el vals enmig d’un gran
saló, presidit per un llum d’aranya”.

“Quan Vassilissa es va veure obligada a deixar la
família per anar a viure amb l’ogressa Baba Yaga,
va témer el pitjor. Baba Yaga tenia fama de cruel,
perversa i despietada. Vella, escarransida i arrugada,
espantava a tothom amb la seva cama de fusta...”
“...però va ser fantàstic! Vassilissa i Baba Yaga es van
fer la mar d’amigues. Van compartir pocions, remeis,
encanteris, amulets, herbes, rituals, talismans i
conjurs. Es van apuntar a la xarxa antirumors
de Sabadell i van decidir obrir una franquícia
d’acadèmies de bruixeria”.

“Una noia molt bonica va dir al seu pare que mai
es casaria amb un home lleig. El pare va respondre
que el físic no és el més important. Mentre tenien
aquesta conversa, una serp els va sentir i es va
transformar en un home molt bell...”
“La noia se’n va enamorar immediatament i s’hi va
casar. Però de seguida es va adonar que aquell adonis
era, en realitat, un rèptil llefiscós. Va demanar
ajuda als seus pares, que primer es pensaven que
tot era mentida. Però un dia, amagats darrere d’un
arbre, van constatar que era ben cert allò de la serp.
S’hi van enfrontar, van recuperar la filla i tots
junts van tornar al poble. I així va ser com la filla
es va adonar que equivocar-se és humà... i que la
bellesa externa no té sentit sense humanitat!”.

“I van ser feliços i van menjar anissos...”
“...durant un temps. Després, la princesa va confessar
al príncep que ja se li havien acabat les ganes
de saltironar pel palau fent cara de felicitat, i el
príncep va confessar a la princesa que els anissos
no li havien agradat mai. Després d’aclarir les coses,
tots dos es van fer un bon fart de riure i, pel que
diuen les rondalles, van acordar que el millor era
deixar de fer comèdia i que cadascú fos fidel a la seva
manera de ser... I aquest conte s’ha acabat i si no és
mentida és veritat”.

I aquest conte s’ha acabat...

i si no és mentida és veritat !
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