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Isabel Vidal Font, doula i pedagoga

S i hi ha un feminisme que
avui està en voga és el de
la igualtat radical. La bí-
blia del progre dictamina

que entre dones i homes no no-
més no hi ha (d'haver) desigual-
tats, sinó que no hi ha (d'haver)
diferències. I d'aquesta manera
s'erigeix el model de dona compe-
titiva, supermare i superwoman,
que s'ha d'oblidar del seu ritme
biològic natural, morir-se de mal
de tot uns quants dies al mes i pa-
rir durant la mitja hora de
l'esmorzar, per reincorporar-se a
la feina tot seguit, com si res no
hagués passat (hi ha una ministra
que diuen que ha estat mare fa
poc, però ningú no ha notat ben
res; esperem que ella, com a mí-
nim, se n'hagi adonat).

Enmig d'aquest deliri de la
igualtat desigual, però, hi conti-
nua havent qui reivindica una
igualtat de gèneres que no negui
el reconeixement de les diferèn-
cies. Les doules, com la Isabel Vi-
dal Font (Girona, 1973), fan seva
aquesta filosofia.

Però què és una doula? En
grec, aquesta paraula volia dir es-
clava, però que ningú no
s'espanti! La Isabel Vidal no pro-
pugna res semblant a l'esclavitud
sinó una vivència natural, no trau-
màtica, de la maternitat. Una
doula no és sinó una mare que
acompanya altres futures mares
durant tot el procés de benvingu-
da d'una nova vida, és a dir,

abans, durant i després del part.
La Isabel Vidal és llicenciada en
Pedagogia i una mare amb forma-
ció teòrica i experiència pràctica
(té un petit regiment, en forma
de família nombrosa, sota les se-
ves ales). Ofereix a futures mares
la seva experiència i coneixe-
ments, vint-i-quatre hores al dia,
set dies la setmana, intentant re-
crear d'aquesta manera el suport
que les dones es donaven entre
elles temps enrere. La Isabel Vi-
dal acompanya en parts domès-
tics, a casa, les mares que ho vo-
len i col·labora amb un equip de
llevadores, ja que les doules no
fan intervencions mèdiques. Tot
i això, respecta qualsevol opció
de part i de criança. L'objectiu no
és imposar res sinó contribuir a
aconseguir que l'arribada dels
nous membres de la família tin-
gui lloc sota el signe de l'amor, i
no sota el del desconcert.

Un dels principals reptes de
les doules en el nostre país és la
seva acceptació professional. Al-
tres països com els Estats Units
(potser degut al fet de tenir una
cultura assistencial molt menys
marcada) s'han adonat fa temps
dels avantatges que representa
organitzar-se civilment i compar-
tir l'experiència entre mares, de
forma horitzontal. En el nostre
país, però, són poques encara les
mares que s'escapen del “circuit”

tradicional i que recorren a
l'experiència de les doules dispo-
sades a acompanyar-les.

La Isabel Vidal és una persona
respectuosa i atenta envers les
opinions dels altres. Això no obs-
tant, té conviccions fortes i és
una conversadora apassionada.
S'expressa amb rotunditat,
s'indigna, combat, i finalment re-
sol qualsevol conflicte verbal
amb un somriure amplíssim que
desarma el més armat. Això, pro-
bablement, també forma part de
l'ancestral saviesa femenina que
les doules propaguen.
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Com a doula, Isabel
Vidal acompanya en
els parts domèstics
i ajuda altres mares
a viure la maternitat

Una mare al servei
de les mares


