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HISTORIAS DE MULLERES: PILAR
Comecei a estudar cando tiña 3 anos. Na
contra de ter unha escolarización ordinaria,
recibín clases na miña casa durante toda a
miña etapa como estudante xa que ningún
colexio me admitía (nin tan sequera as
monxas por caridade cristiana). Durante os
primeiros anos viña unha mestra ao meu
domicilio. Non foi ata cando tiven 8 anos
cando comezaron a tratarme nas mesmas
condicións que aos meus compañeiros
(comecei a facer exames e ser avaliada igual
que os demáis).
Cando rematei a miña escolarización primaria,
comecei a estudar BUP e COU no instituto
feminino. Fun admitida neste instituto
porque o director non me coñecía e pensou
que a miña discapacidade non ía supoñer un
impedimento para os meus estudos. Pero sí
que o era, non polo meu cerebro, senón polo
meu corpo. Pero boteille ovarios e seguín
adiante.
Durante esta etapa vivín momentos duros xa
que certos comentarios facíanme moito
dano. Lembro como un día mantiven unha
conversa coa mestra de historia na que ela

chegou a dicirme que non debía estar estudando alí xa que lle estaba sacando o posto a
alguén útil e que, mentres ela fose a miña
mestra, non ía aprobar a súa asignatura. De
feito tiven que marchar a outro instituto para
poder aprobar. Tamén lembro o momento no
que o meu pai quixo darlle un agradecemento
público ao director do instituto e este negouse
e argumentou que se meu pai facía iso, o
instituto ía encherse de “coxos”.
Fixen os exames de selectividade acadando
unha moi boa nota. Pero as circunstancias
familiares non me permitiron poder acceder á
universidade para cursar a carreira de psicoloxía (nese momento diagnosticáronlle ao meu
pai un hernia inguinal polo que non podía
levarme ao Cuvi). A única opción que me
quedaba era estudar na casa, pero non me
sentía con forzas para seguir.
Mais a miña historia non rematou aquí, seguín
loitando en Auxilia primeiro e logo en Apamp
onde escribo e pinto o que quero e o que
podo e seguirei suma e sigue, ainda que me
coma o coco o Alzheimer algún día.

