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Prólogo 
 
 

Lactación, lactacións... A lactación da amiga, da irmá, da nai que remata 
de nacer... Falemos de lactancia, falemos de teta. Porque a teta hai que 
falala, hai que facela nosa, de todos e de todas, hai que facela vivida.  
  
É por isto que xurde esta iniciativa no noso grupo ALMA, e é tamén por 
isto que quixemos compilar todos os relatos presentados a concurso 
neste libriño. Porque imos falar da teta e dos bebés e das nais. 
Vintecinco relatos a concurso nos que as nais contan as súas lactacións, 
nos que tamén falan os bebés, os irmáns maiores, mesmo os sacaleites! 
  
Escoitade estas voces e falade tamén vós... Feliz lectura. 



 
 

 
Despois de apagar a luz, ás apalpadelas 
aproxímolle o meu peito nu guiada polo son 
da súa respiración. Reconfórtame ofrecerllo 
cando pola noite me deito na cama. É unha 
forma de dicirlle "xa estou aquí contigo, meu 
amor,". 

E sen espertar, case sen moverse, abre a súa 
boquiña, move a cabeza buscando a mamila 
e préndese dela. Non mama moito, só uns 
minutos, ás veces nin iso. Pero a min 
abóndame para entendelo. É a súa forma de 
dicir " seino mami, eu tamén estou aquí". 

 

 

 



 

 
 

ALGUNHAS DAS 

GAÑADORAS 

FALAN DA TETA
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Grazas, de corazón, por darnos voz ás nais. Temos moito que contar, moitísimo, nunha 
sociedade que nos agacha, que nos ignora, e na que deberiamos estar nun pedestal, xa 
que a crianza dos nosos fillos e fillas é unha tarefa na que somos insubstituíbeis. Até que 
sexamos conscientes disto, até que situemos o vínculo afectivo no lugar que merece... 
témome que non teremos un mundo mellor. 

BRANCO naceu coa miña filla Eva. Tras un parto do que me sentín vítima no canto de 
protagonista, seguido dunha separación de oito longos días, tivemos que loitar por 
(re)construír o noso vínculo, e nese camiño dei con moitas mulleres que seguían un 
proceso paralelo ao meu. A elas e, sobre todo, á miña nena, que me guiou nesta viaxe, 
dedico este premio. 

Susana Ferreiro Mediante,  

1º premio 1º Concurso de relatos sobre Lactación Materna “A Falar da Teta”  

 

 

Como por querer formar unha parte aínda máis arraigada deste colectivo, o día que unha 
amiga me dixo que había visto que se estaban a recoller relatos sobre lactación materna 
para facer con eles un compendio, sentinme fatal por saber que xa rematara o prazo e 
non podería participar. Por iso, cando souben deste concurso de relatos vin que se me 
formulaba unha segunda oportunidade de facer algo eu mesma e formar parte dun xeito 
máis activo de todo este mundo da crianza natural. 

Como en calquera concurso ao que unha se presenta, pois si sabía que se darían premios 
ás gañadoras, pero o saber que se outorgaría un obsequio conmemorativo ás finalistas 
creou unha imaxe na miña cabeza co pé de páxina: "Eu tamén estiven alí, eu formei parte 
activa diso". De ser unha das finalistas, sería o meu trofeo persoal por escoller este 
camiño, por percorrer o sendeiro que me trouxo aquí, por cada trago amargo, cada día de 
choro, cada tropezo, cada aprendizaxe, cada recompensa e cada metro camiñado. Sería 
unha palmadiña no ombro recompensando o "máster express" que levo facendo dende 
hai trinta e dous meses, dende a chegada da miña filla. 

Sen ánimo de mostrar ingratitude cara aos magníficos regalos que se daban no concurso, 
estes quedaron ensombrecidos cando lin que había unha posibilidade de realizar, máis 
tarde e con todos os relatos enviados, un libro. De novo, fun para min algo sumamente 
atractivo ao ser outra cousa máis que non desaparecería co tempo. Ese libro conseguiría 
dar a todo isto algo de eternidade... algo que permanecería no recordo e ao alcance do 
desfrute de todos, incluídos os nosos fillos, o día de mañá. Unha gran motivación. 

Cos meus pequenos na casa, non tiven todo o tempo que me tería gustado poder dedicar 
á composición da miña achega... pero tiña claro que, baixo ningunha circunstancia, 
querería quedar fóra deste evento e, cando Lucía me contactou para comunicarme que 
quedara finalista, pensei que ao final vai ter razón o meu marido en que cando realmente 
queres moito algo e enfocas os teus pensamentos cara a iso, ten máis posibilidades de 
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acontecer. Estar dentro de todo isto, rodearme da xente de ALMA, das mamás da teta, 
das presidentas doutras asociacións pro-lactancia... fíxome reafirmarme aínda máis e ver 
que este non é só o camiño polo que vou, senón o meu fin. 

Contar a todos a miña experiencia coa lactación podería servir como granito de area, 
primeiramente, para animar as mamás e, máis a longo prazo, como normalización do 
tándem nas familias con dous fillos de distintas idades... e a iso podería axudar eu! Por se 
isto non fose suficiente forza motora, o que realmente me removeu todo dentro, trouxo 
bágoas aos meus ollos e fixo sentir dor, así como rabia ou alegría, foi escoitar os relatos 
tan tan tan duros, eses relatos de heroicidade, de pesadelos (e algúns de auténtico 
sufrimento) das mamás. Cada historia de lactación é un mundo, pero todas as mamás son 
as que, consciente e voluntariamente, as fixeron posibles. Por este motivo creo que ante 
cada unha delas, por -dende a paz e o amor, en silencio dende as súas casas, dende os 
verdadeiros alicerces da terra- intentar cambiar o mundo, habería que quitar o sombreiro 

Agora teño a miña pequena medalla no meu estante. Para min, para sempre. Agora a 
miña seguinte grande ilusión será esperar por ese libro, para que quede, para sempre, 
entre os nosos recordos. Para que sexan os nosos fillos, o día de mañá, os que se 
estremezan coas nosas propias historias e que así, á súa vez, contribúa a que 
recuperemos a lactación materna, unha vez roubada da nosa sociedade. 

 

Cristina Villarino,  

Accésit 1º Concurso de relatos sobre Lactación Materna “A Falar da Teta” 



 

 
 

FALANDO DA 

TETA  

(RELATOS)
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Eu ben sei quén da e quén recibe 

Eva González Souto (Fóra de concurso) 
 

 

O meu fillo maior non quere deixar a teta. O pequeno tampouco, vale. Pero é que o 
maior ten case seis anos. Faise raro, mesmo a mín. Cando naceu e comezamos con isto 
de comerse a mamá, ningún dos dous pensou que duraría tanto. Ben, quizais el si que o 
tiña claro, porque era un bebé, e agora é un neno que ten decidido non deixalo. E xa 
sabedes que as nais consentidoras coma min pois rematan permitíndolle ó seu fillo este 
tipo de caprichos.  

Grazas, Xoel, Grazas por ensinarme case todo o que sei de lactación materna. (Digo case 
porque o resto seguen ensinándomo as nais cada día.)  

Grazas por guiarme, por empeñarte en comer cando eu xa pensaba que deberías estar 
saciado, ou que non era hora, ou que nese momento terías que estar a durmir...  

Grazas por desmontarme, por facerme desaprender, desdicirme, rectificar, ser humilde.  

Grazas por darme paz, por deixarme darcha eu a ti, grazas por quedar durmido nos meus 
brazos, por respectar os meus bicos doridos mamando so un pouquiño durante o 
embarazo de Teo, por deixarme saber o día exacto no que o leite cambiou de sabor, por 
aliviarme cando o teu irmán pequeno xa no podía comer máis, e ti aínda sen ter fame 
mamabas porque eu cho pedía...  

Grazas por ensinarme que non hai horarios, por deixarme “atravesar a noite cun bebé no 
colo”, por defender orgulloso a túa propia lactancia aquel día na escola...  

Grazas por facerme nai. 
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Arrolos de leite 
Eva Vanessa León Rubio 
 

 

Hóuboche unha vez un cativo cativiño, pequeno moi pequeniño que saíu do meu ventre 
cos olliños moi abertos. Fitábame moi esperto e escoitaba os seus primeiros cantos de 
berce, sentía as súas primeiras caricias, os seus primeiros olores e o calorciño da súa nai. 

Aínda que estaba deitada sobre unha fría cama de hospital, era a muller máis afortunada 
do mundo pois tiña a felicidade nos meus brazos, un cativo cativiño que pouco a pouco 
descubría o corpo da súa nai na procura do seu peito. 

Pasaron minutos, quizais para el un tempo moi longo ata que alcanzou a fonte do seu 
crecemento, da súa tranquilidade, do seu consolo, do seu alimento. 

O principio custoulle mamar, pasabamos horas e horas na procura dunha boa posición 
para un bo comezo da lactancia, pero ao meu neniño custáballe traballo, por ese motivo, 
no hospital decidiron darlle un suplemento, aínda que realmente todo o que el precisaba 
era á súa nai. 

Despois de moitos intentos falidos, ofrecéronme deixar a lactancia materna e optar por 
unha alimentación complementaria, pero o meu pequeno cos seus olliños dicíame que 
non desistira, que xuntos podiamos conseguilo. 

Xa no calor do fogar a soas, o meu neno e máis eu compartimos moitas horas de 
contacto, de mimos e de calor xunto coa nosa teta, e así establecemos un vínculo moi 
forte entre os dous. 

A lactancia consolidouse, o meu cativiño pedía teta sempre que o necesitaba, unha 
alimentación á demanda era o mellor para o seu crecemento. 

O meu pequerrecho tamén sabía que a teta da súa nai tiña millóns de funcións! 

Dáballe alimento cando o demandaba. 

Dáballe consolo cando o precisaba. 

Dáballe sosego cando saloucaba. 

Dáballe seguridade cando se inquietaba. 

Dáballe amor… 
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Pasaron os meses e o meu neniño aprendeu que non había alimento mellor que a teta da 
súa nai, non existía nada que a puidese igualar, aportáballe tanto ó seu pequeno universo 
que non precisaba de nada máis.  

Mamá tamén aprendeu moitas cousas. Aprendeu que dende o intre en que o meu cativo 
veu ó mundo, podía levalo moi preto de min, cerca do meu corazón utilizando o porteo 
como base importante do pel con pel e aproveitando este ancestral medio de transporte 
para que non lle faltase o calor da súa nai nin o consolo da súa teta. 

Os anos pasan e o meu pequeno segue a tomar teta: un pouquiño antes de durmir, un 
pouquiño despois das súas comidas, un pouquiño cando ten ganas de mimiños, un 
pouquiño cando precisa de min….  

Aínda que xa sabe dicir teta, el chámalle “nena” como alcume cariñoso, dálle biquiños de 
vez en cando e moitas caricias, sorrí cada vez que a ve e mesmo en ocasións aplaude de 
felicidade ó contacto coa súa tetiña. 

Xa levamos 32 meses de lactancia e o meu cativo cativiño segue pedindo Arrolos de 
Leite… 
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Branco 

Susana Ferreiro Mediante (1º Premio) 
 

 

A ignorancia é a noite da mente: mais unha noite sen lúa nin estrelas (Confucio) 

 

Era unha vez unha Xulieta que vivía nun cárcere branco. 

No meu descargo debo dicir que era un lugar ben limpo e organizado, mais Xulieta, que 
era nova na cidade, pasou alí a súa primeira semana... SOA. 

Porén, as gardiás lavábana, mudábanlle o cueiro... e facíano todo dun xeito moi 
eficiente... 

"Seguro que a min me caería das mans, aí está ben coidada", pensaba eu mentres 
imaxinaba tales escenas cotiás, ou mesmo as presenciaba a través do cristal... SOA. 

Ademais tiñan un amplo horario de visitas, dúas medias horas ao día. Nas mellores 
prisións do mundo só deixan entrar unha vez á semana... E eu tiña un pase especial para 
aleitala quince minutos cada tres horas, agás pola noite, que me recomendaban que non 
baixase... 

Malia esta razoable advertencia, eu, impulsada por unha especie de ardor nas entrañas, 
de desvarío indescriptíbel, ía ver á fermosa Xulieta e ofrecíalle os meus peitos inmensos, 
doridos e pétreos, que tanto a botaban de menos. 

Ao ser primeiriza, tiven a sorte de contar coa axuda das expertas gardiás: 

Que lle daban mamadeira de soro ou de fórmula de cando en vez. 

Que a pesaban antes e despois das tomas e me indicaban se eu cumpría ou non as 
cantidades que constaban nunha táboa infinitamente fotocopiada. 

Que, cando Xulieta non se enganchaba, me preparaban unha mamadeira que arrecendía 
a café con leite en cuestión de segundos (mesmo unha delas vertérame un bo chorro no 
bico, para así acochar o inmundo sabor do meu zume). 

Que, se ela choraba entre tomas, non me amolaban con semellante banalidade. 

Que me comparaban con outras visitantes que tiñan máis reservas de líquido, para que 
aprendese delas. 
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Que... 

   

Abro os ollos e vexo á florecente Xulieta, a piques de cumprir dous anos, que sorrí 
mentres mama dunha teta e acariña a mamila da outra... 
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Vida laboral e lactancia. Se se quere, 

pódese 
 Silvia Penedo Torres 

 

 

Son Silvia, o meu relato sobre lactancia materna é de fai uns anos xa que teño dous fillos 
adolescentes. Quero contárvolo para que a outras nais lles poida servir a miña 
experiencia. 

Darlles o peito aos meus fillos foi unha experiencia marabillosa e compartida coa miña 
parella, un momento en que o vínculo afiánzase en conxunto. Eu son matrona arxentina e 
cando daba o peito traballaba facendo gardas de 24 horas, lonxe da miña casiña polo que 
era moi difícil que me trouxeran ao bebé e non podía deixar a garda porque no paritorio 
o volume de partos que asistía medraba cada día mais. 

No meu país de orixe as baixas por maternidade son de menos de tres meses e nese 
momento non había hora de lactancia. Así que cando me incorporei a traballar mas 
arranxaba para sacarme leite como podía e lles dei aos meus fillos 8 meses de lactancia 
que considero lactancia prolongada pola miña situación laboral. Non tiven gretas nin 
mastite pero o mellor sacaleites que encontrei foron os meus bebés cando regresaba de 
cada garda e a axuda da miña mamá que aguantaba para non lles dar o biberón e que eu 
puidese darlles o peito e sentirme aliviada. 

A mensaxe mais importante deste relato é que cando se quere, pódese e se estamos 
convencidas de que a lactancia é o mellor alimento para o noso bebé non dubidemos en 
facer todo o posible para poder chegar a unha lactancia exitosa. 

http://tetaecolo.blogspot.com/2011/07/vida-laboral-y-lactancia-si-se-quiere.html
http://tetaecolo.blogspot.com/2011/07/vida-laboral-y-lactancia-si-se-quiere.html
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A teta, ese vínculo especial entre 

Xacobe e eu 
Patricia Montero Roca 
 

 

Nos inicios do meu embarazo decidimos darlle o peito ó noso futuro bebé. Miña nai 
conseguiu darme tres meses de teta porque “quedou sen leite” ou “non lle chegaba o 
leite” (xa non me lembro cal das dúas famosas frases lle dixeron). A miña sogra conseguiu 
seis meses de lactancia materna. As miñas compañeiras de traballo teñen experiencias de 
todo tipo, unha delas contábame que quixo darlle a teta á súa meniña e a súa nai dicíalle 
que non tiña leite, que non podía darlle o peito e grazas a unha asociación de apoio á 
lactancia materna conseguiu o seu obxectivo. Eu non sabía que existía todo iso e pensaba 
no difícil que sería. 

Cando estaba de poucas semanas recibín un paquete-agasallo moi especial, un libro dun 
tal Carlos González: “Un regalo para toda la vida”. Ós poucos días recibimos unha visita 
duns amigos que acababan de ser pais. Levaban ó seu bebé en fular e tomaba teta a 
demanda, nunca escoitara iso. Ensinámoslles o libro e recomendáronme lelo. Así empecei 
con aquela lectura que me fixo ver moitas cousas, aprender outras tantas e prepararnos 
para todo o que acontecería en breve. 

Acercábase o momento, o noso peque estaba encaixado e nós preparados para recibilo. 
Estaba segurísima das miñas capacidades para dar a luz e darlle a teta. O día que Xacobe 
naceu tiven unha cesárea, algo que nin imaxinara. Adeus ao contacto pel con pel, a 
mamar ao nacer, a estar os tres sós facendo niño. Aínda así ao saír do quirófano díxenlle 
á matrona que quería darlle o peito e que, por favor, non lle deran biberóns. Subíronme a 
planta, chegou a hora de comer e, tal e como nos dixeran, avisamos ás enfermeiras; 
colocaron a Xacobe deitado fronte a min, el fixo o demais. Foi moi doado. Os días 
seguintes o seu pai colocábao e volta á faena. Todo tería sido perfecto de non ser polos 
“dez minutiños en cada peito”. Eu sabía que non era así, o seu pai sabía que non era así, 
pero aínda así fixemos caso. 

Chegou a primeira visita ao pediatra. Xacobe perdera algo de peso (normal) pero non 
tiñamos referencias de se recuperaba ben porque non o pesaran ao saír do hospital. Así 
que receitáronme darlle teta moi frecuentemente (mínimo cada dúas horas) durante 
unha semana para ver coma evolucionaba e “nada de dez minutiños, ata que solte a teta 
e despois ofrécelle a outra”. Non descansabamos. Estabamos esgotados, mamaba máis 
dunha hora, entre eructar e cambio de cueiro, volta á teta. A recompensa dese pequeno 
esforzo chegou coa segunda visita ao pediatra, xa que recuperaba peso perfectamente; 
entón a pediatra díxonos “agora si, a demanda”. Así foi. Os avós preguntábanse como 
estaba comendo de novo se non pasaran as tres horas. 
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A Xacobe, “bico quente”, como o chama a miña avoa, gústalle estar na teta, gústalle 
durmirse na teta, calmarse na teta e encántanos velo feliz, buscando a teta, durmirse e 
separarse dela coa gota de leite caendo pola comisura dos beizos. Podemos pasar horas 
na habitación papá, mamá e Xacobe na teta. Calados, mirando a súa cara de satisfacción 
e felicidade. Ese si é o noso regalo para toda a vida. 

Pero é que alimentar a Xacobe non é o único fin de dar a teta. Como contan moitos libros 
e nunca entendera ata agora, é ese vínculo especial que se crea entre a nai e o bebé. Se o 
meu neno chora, síntese mal, está asustado ou canso reláxase coa súa nai, co seu olor e a 
súa teta. Si, crea unha forte dependencia entre os dous, na que o pai pode sentirse fóra 
dese vínculo pero o meu parecer (e non me equivoco) é que se sinte orgulloso e 
satisfeito; da súa muller por alimentar, criar e coidar ao seu bebé, e do seu bebé por 
querer e necesitar tanto á súa nai. 

E hoxe en día, coa lactancia establecida e oito meses despois, sigo levando os meus 
sustos e aprendo destes para poder axudar a outras persoas; ao igual que me axudan con 
dúbidas e consellos no grupo de crianza do que formo parte. 
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O fluír do amor 
Mª Jesús Ujeda Gómez 
 

 

Asistín ás miñas clases de preparación ó parto coa intención de estar informada para 
cando chegara ese momento tan importante... e perdín a clase de aleitamento! 

Eu dicía: “Se podo darlle o peito, dareillo e se non pois non pasa nada... biberón”.  

Cando a miña filla naceu, en canto a collín no colo e a puxen ó peito, se prendeu e 
empezou a mamar... e durmía... e mamaba... e durmía... e mamaba. Ela sabía o que había 
que facer. 

Un día vomitou un pouquiño e unha matrona díxome:  que bo costro tes! mira que cor! 
Foi un subidón, unha seguridade... sentín que todo ía ben. 

Tiña lido algún libro onde falaban algo de lactancia... cada toma cambiaba de postura: 
sentada, deitada, postura “de rugby”... e sen esquecer que apuntaba cada toma nunha 
libretiña... peito dereito 7 minutos 57 segundos... peito esquerdo 10 minutos 20 
segundos... Para que? Quen había preguntar? Que podía facer con esta información?... 
Evidentemente o meu lado instintivo estaba apagado nese momento.... e parece que o 
da miña parella tamén que me axudaba a levar a conta das tomas! Canto apoio e amor 
incondicional neses momentos tan bos e tan malos! 

Ós tres días… Horror!! Subiume o leite... Os meus peitos parecían dous balóns de fútbol... 
sentíame Yola Berrocal... Magoados, arrubiados, coa sensación de que ían estoupar e 
goteando leite, goteando todo o tempo... Invadíame unha gran tristura, sentíame soa, 
esgotada, descontrolada, humana... creo  que máis humana do que nunca me sentira, e 
asustada, moi asustada. Tiña medo, terror, e a miña pequena alí mamando e mamando. 

Ós poucos días, iso pasou... E empezaron as noites. Choros, choros e máis choros. E os 
peitos baleiros e medo outra vez... O meu leite non chega! Non valgo! Despois frases 
como: “A min pasoume, non valía o meu leite” que me facían chorar e chorar... Tamén 
unha man amiga, unha asesora de lactancia que me apoiou, doume confianza... e a 
partires de aí todo cambiou. Non máis medo, o meu leite chega e EU VALGO! SON NAI E 
CONFÍO EN MIN  E NA MIÑA FILLA! 

E naceu en min a Nai, fusioneime totalmente coa miña filla, entregueime á lactancia, ó 
contacto, ó amor e a partir de aí e durante dous anos vivín unha das experiencias máis 
marabillosas que me proporcionou a vida. O seu contacto, cando colle o pezón para 
mamar... Eses momentos de desesperación e esa calma ó empezar a mamar... Esas 
primeiras distraccións cando está na teta e non quere perderse nada… Eses lugares 
insólitos onde amamantar: piscina, parque, praia, coche, tren, avión... Esas noites 
enganchada ó peito, buscando o meu contacto... e eu o seu. 
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Grazas á lactancia establecín un vínculo coa miña filla que non vai desaparecer nunca... e 
sentín o amor fluíndo a través do leite, de min a ela e dela a min... 

É unha experiencia primitiva e natural pero á vez mística e de conexión espiritual. É unha 
experiencia Amorosa e Vital e hai que vivila para entendela en toda a súa totalidade. Eu 
nunca a tería entendido antes de ter á miña filla no meu colo e alimentándose do meu 
ser a través do meu peito e do leite que brota del. 

Cando volvín un pouco ó mundo real e comecei a traballar, saquei botes e botes de leite 
para poder darlle na miña ausencia. Pero nunca os tomou, non quería nada... 
autorregulábase e esperaba a que eu chegara, para alimentarse e para beber desa fonte 
inesgotable de amor. 

O tempo foi pasando e outros alimentos foron alimentando tamén a Noa, e 
progresivamente, foise reducindo a toma de leite. Ós dous anos e medio ela decidiu, un 
día, que xa rematara e para min foi un proceso tamén de separación. Sentín tristura, 
sentinme baleira... pero por outro lado sentín que tiña que aceptar que pasabamos a 
outro momento e que ela estaba preparada completamente para dar ese paso. E que eu 
tiña que estar alí ó seu carón apoiándoa… e que seguiamos o camiño da vida, xuntas da 
man. 
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Un ano despois do destete 

Patricia López Izquierdo 
 

 

Hoxe o meu fillo pequeno cumpre 6 anos e hoxe hai un ano que nos destetamos. 

Un longo camiño percorrido  que empezou aínda moito antes...se cadra xa cando que eu 
mesma fun aleitada pola miña nai, e mais aínda dende que lin os primeiros contos onde 
se falaba da teta e saían unhas fermosas ilustracións que así sen decatarme, 
posiblemente marcaron o meu camiño  para sempre. 

Podo dicir sen temor a trabucarme que a lactancia cambiou a miña vida. 

Lembro con nitidez a primeira toma do meu fillo maior, esa naturalidade coa que se 
prendeu ó peito e mamou sen máis, sen dor, sen incomodidades, tan sinxela e 
directamente, chegoume ó corazón. 

Logo, veu a súa irmá e con ela o meu mundo empezou a medrar de verdade; comecei a 
aprender mais sobre a lactancia e sobre crianza. Todo cobrou un novo sentido para 
min...unha nova vocación tomaba forma na miña mente e nas miñas entrañas... 

Cando o meu terceiro pequeno entrou na escena, xa tiña eu bastante claro que quería 
tratar con outras nais para axudalas no posible a vivir as súas lactancias tan ben como eu 
vivía as miñas.  

Aínda non sabía daquela canto mais me ían aprender a min esas outras nais, e canto 
sairía eu gañando nestas entrañables relacións entre iguais, tan variadas como o é a 
propia humanidade. 

O universo puxo no meu camiño a Bico de Leite, o meu benquerido grupo de lactancia, e 
xa nada tivo volta atrás. 

Paso horas e horas lendo sobre lactación, falando con nais, ás veces con pais ou 
profesionais, mirando incansable a pantalla do ordenador e absorbendo como unha 
esponxa toda a información posible sobre o aparentemente inacabable tema da teta... 

Que terá tanto que falar este asunto?  

Que será tan apaixonante no simple feito de que unha muller alimente a un neno? O 
normal. 

Non sei, se cadra hai cousas na vida tan interesantes; mais eu vexo nesto un compendio 
de todas as ciencias e as artes do mundo. 
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A lactancia é  un percorrido pola embrioloxía e a anatomía, a xestación e o nacemento, a 
neonatoloxía, a pediatría, a xinecoloxía, a endocrinoloxía, a psicoloxía, a socioloxía e a 
historia. 

A lactancia é unha función fisiolóxica, é un feito médico, é tamén un acto social, é unha 
maneira de relacionarse e mais é unha forma de autocoñecemento. 

Aleitar é nutrir o corpo mais é un acto de amor. A teta é a poesía e a ciencia a un tempo.  

Pouco mais se lle pode pedir … Ou non? 

Hai poucas semanas que me presentei a un exame de certificación internacional como 
consultora de lactancia...  Que vos parece? isto da teta tamén é unha profesión!  

Hoxe, que vai un ano da derradeira toma do meu último fillo, a lactancia para min segue 
sendo un camiño cheo de futuro... 

Porque dar a teta é só o principio do principio, pouco hai mais marabilloso que (como os 
bebés) ter aínda toda a vida por diante. 
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Eu aleitei ó meu fillo 
Amalia Tajes Lariño 
 

 

Eu aleitei ó meu fillo a pesar de que a tocóloga que me asistiu no parto practicou unha 
episiotomía desmesurada da que tardei meses en recuperarme, a pesar de que se me 
negou o dereito a poder aleitalo nos primeiros minutos de vida porque ó cortarlle o 
cordón umbilical xusto ó nacer o bebé entrou en parada e tiveron que levalo de urxencia, 
a pesar de que estivo 48 en observación de neonatos e as visitas nesa zona do hospital 
están restrinxidas a poucas horas ó día e durante ese tempo déronlle biberón de leite 
artificial e chupete, a pesar de toda a xente que dicía que o leite dos meus peitos 
pequenos non chegaría para cubri-las necesidades alimenticias do bebé, a pesar de toda 
a xente que dicía que non tiña suficiente leite xa que non podía ser normal que o neno 
quixese mamar tan a miúdo, a pesar dunha sociedade que non ve con bos ollos o coleito, 
pero que a min me permitiu aleitar de noite mesmo sen espertar, a pesar de ter que 
empezar a traballar cando o bebé só tiña 4 meses, a partires deste momento o bebé 
alimentouse do meu leite extraído o día anterior tomado en biberón polas mañás, e o 
resto do día mantiven a lactación a demanda, a pesar de toda a xente que me dicía a 
partires dos doce meses que xa era un neno moi maior para estar tomando teta e que 
logo non ía ser capaz de destetalo. Eu aleitei ó meu fillo “a pesar de”.  

Eu aleitei ó meu fillo grazas a unha matrona comprensible e paciente cuns pais 
primeirizos, que nos soubo aconsellar en todo o embarazo e que respectou as nosas 
decisións, que nos recomendou bos libros sobre lactación e coidado infantil que nos 
serviron de guía e que me deu tódolos coidados durante un puerperio difícil. 

Eu aleitei ó meu fillo grazas ó meu home, que se interesou sempre por coñecer máis 
sobre a lactación e o coidado infantil, que me apoiou e animou a estende-la lactación o 
máximo posible e que compartiu leito co noso fillo dende o primeiro día que chegou á 
nosa casa.  

Eu aleitei ó meu fillo grazas ás Asociacións de Apoio á Lactación ás que acudín pedindo 
consello nas miñas primeiras dúbidas no momento da subida do leite, e que organizan 
conferencias e charlas tan proveitosas.  

Eu aleitei ó meu fillo 6 meses exclusivos de leite materno e ata os 23 meses como 
complemento ó resto dos alimentos.  

A pesar dunhas cousas e grazas a outras, teño un boísimo recordo da lactación e teño un 
neno de 29 meses san e feliz. Se algún día teño outro fillo non teño ningunha dúbida de 
que o aleitarei tamén, e espero facelo por máis tempo que co primeiro. 

Espero que a miña experiencia anime a outras nais con dúbidas a aleita-los seus fillos.
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Cabalgamos 
Irma González Souto (3º Premio) 
 

 

O FALAR DO SACALEITE 
 

Chiiii-fuuu, chiiii-fuuu, podería ter sido calquera outro pequeno electrodoméstico, pero 
saín sacaleite. Non sei, aspirador, descodificador do TDT, algunha cousa así, pero non. 
Sacaleite, ou sexa experto en historias, raras e tristes ás veces, cheas de ansiedade case 
sempre. 

Esta última historia non foi especialmente triste, pero si longa, e moi cansada. Caín nas 
mans dunha nai que non me deixaba en paz nin un minuto. Coñecendo como coñezo o 
tema dixen: “xa está, dous meses así e listos”, pero non. A bebé está para cumprir dez 
meses e seguimos case tan a tope como ao comezo. 

Cheguei a esta casa despois dun ingreso hospitalario da bebé. Era moi bebé, de tres 
semanas nada máis, e antes de min houbo teta, sen grandes marabillas, mal collida, 
moito chorar, pero teta. Á volta do hospital eu parecía a única solución que esta nai 
estaba disposta a ter en conta, e o pai tamén o tiña claro. Eu estaba ás tetas cada dúas 
horas, por aquilo de non ter bastante leite, e tamén de madrugada, todo o tempo. Cando 
a bebé tiña tres meses e durmía toda a noite os papás espertábana para darlle máis leite, 
e de paso a nai sacaba leite, ou como di ela, “facía leite”. Pobre bebé, morta de sono, o 
que quería era durmir. 

Chiii-fuu, chiii-fuu, aquí sigo, nove meses despois, pleno verán, dándolle as tetas. A nai 
tentou moitas veces voltar a teta sen intermediarios, pero a bebé non era quen, nada que 
facer. Agora polo menos non estou todo o tempo na casa, vou moito por aí, case todos os 
días. Xa fixemos leite no zoo de Madrid, en distintas praias, medios de transporte, e ata 
no paseo marítimo de Cangas. É que ás veces non hai onde quentar o leite e hai que 
facelo e darllo á bebé sen máis. Chií-fuu, chiiii-fuuu, as xirafas madrileñas xa teñen visto 
de todo. 

O caso é que non debemos de estar a facelo tan mal, esta muller e máis eu, porque xa 
digo que con case dez meses e a nena non quere outra cousa que non sexa este leite no 
biberón. Non quere as froitas, as verduras, todas esas cousas que se supón tería que 
querer. Eu penso que tampouco hai querer a teta, o saborciño do deterxente tamén ten o 
seu aquel. 
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MAMÁ SABE 
 

Fóra, para fóra sen máis, ao frío, ao ruído, á soidade. Non sei onde estou, hai xente que 
non debería estar, moita luz, moito ruído, teño fame. Achéganme algo remotamente 
coñecido, quentiño, con isto saco a fame, pero non podo. Está aí, pero no podo, non dou, 
estou cansa, coa boca non podo, escórrese. Merda, xa non está. Estou cansa, teño sono, 
e frío, mamá está cerca, pero o que me ofrece non termina de resolver os meus 
problemas. 

Tiven que estar un tempo no horrible hospital para que as cousas empezaran a tomar 
forma. Agora como moito mellor, e como o que me ofrecía mamá pero en doado. Mamá 
está sempre comigo, e papá tamén. Como todo o que quero, xa non teño fame, 
tampouco frío, porque estou sempre moi tapada, de feito papá tápame de máis e 
éntrame sono. Cando me entra sono dórmenme, calquera dos dous, cada un ten un 
estilo. Cando me entra fame danme de comer, tamén calquera dos dous, con mamá 
como un pouco máis porque sei que lle gusta. Ás veces teño fame e eles pensan que é 
sono, e entón todo é unha lea pero logo por fin danse conta e danme o que toca. Ás 
veces, pola noite, espértanme para darme máis leite e eu o que quero é durmir. 

Agora é verán e fai xa varios meses que me queren dar máis cousas para comer, cunha 
culler. Non é que sexa que non me gusta o que me dan, pero prefiro o leite de aquí a 
Lima, que xa sei como vai e non quero máis leas desas de pasar fame e atragoarme, que 
tamén me pasa moito. O outro día mamá dixo que se tomo as cousas da culler, que son 
de cores raras, ela vaime dar leite igual, dixo que era só para probar, para variar. Ela non 
ten por costume enganarme, así que ao mellor un día destes probo algo, porque eu ben 
vexo que a ela lle gustaría, pero de verdade que eu estou ben co leite, branquiño e doce. 
E ademais eu non son de moito comer, e non teño présa por cambiar. 

Menos mal que mamá sabe destas cousas e de moitas outras, e ten aparellos para todo. 
Cando escoito chiiii-fuuu, chiii-fuuuu, fago palmas porque sei que mamá está preto. 

 

“CABALGAMOS” 

RELATO EN DÚAS PARTES 

CON TÍTULOS INDEPENDENTES 

E DE ORDE INTERCAMBIABLE
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Caracol 
Cristina Cubeiro Becerra (1º Premio) 

 

 

A S. 

“Daríache unha montaña de tempo a cambio dunha pequena dose das túas babas” 

 

 

Bebé viva, volcán violento. Busca, berra, vocifera. Vaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiii. 

Ben axiña balsa leve, suave, malva. Vooooooolveeeeeeeee.  

— Enróscate, caracol, que eu fago co meu corpo a túa casiña e en aros concéntricos 
tecemos a vida, vale? 

Espiral, remuíño de respiración. 

— Eu son ti e ti, espello rebelde, espello cóncavo e convexo, vés como unha astronauta do 
alén  e amárraste a este novo cordón umrbilical:  

 

Un beixo do bico do peito ao bico da boca.  

 

Roza cos dedos apenas quentes a pel sensíbel, branca. Abrázase. Bebe de vagar.  

— Envolta sobre o meu embigo abárcote como unha cobra.  O brazo aberto baixo o 
cabezal é o cabo que boto para que sorbas do universo. No centro da espiral, o xermolo.  
Arredor del, a planta vella a ceder a seiva.  Eu, berce. Ti, semente de primavera tenteando 
o ar no que medras. 

Revólvese. Danza miúda. Tras-trás.  

—  Acoplámonos perfectamente. Outra vez como cando eramos unha. Ves? Sen sentir a 
penas que te alimento e que te arrolo coas vísceras e cos latexos do corazón. 
Automaticamente e sen pensar. Forma parte dos actos reflexos. Tan preto estamos unha 
da outra aínda?  
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Sepárase, mira. 

— Véxote sempre desenfocada, grande. Adoro cando, nun toque de rebeldía, te soltas, 
alongas os dedos como medindo distancias e me sorrís con eses dentiños de estrea. Disme 
así: “Olla, solteime da nave nodriza e aventúrome”. Mais axiña has voltar rebozarte na 
calor que irradio... 

A nena é un caracol que moi timidamente vai saíndo da cuncha para ver o sol. Nun día 
asoma un milímetro de tentáculo. Nun mes deixa a pegada dun microgramo de baba. E a 
casa sempre é o punto de partida e de fin para cada expedición. Sen a cuncha, o caracol 
abrasaríase. Quedaría cego con tanto sol. A casa non ten portas nin paredes, non prende. 
Dentro sempre hai comida, sempre hai refuxio. Na cuncha deste caracol está o hospital 
que cura a Dor, a cociña de garda que sacia a Fame, o antídoto para a Tristura, o leito 
para o Sono,  a pel para a Soidade, o arnés para os Medos, a luz para as caídas, un fogar 
para cada regreso. 

— Enróscate, caracol. Reposta e descansa. O mundo é demasiado inmenso para o noso 
ritmo.
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A miña pequena esperanza 
María Martínez Barcala 
 

 

A esperanza é esa pluma que che fai cóxegas na alma, facendo repenicar os axóuxeres, 
que soan ata que se perde. E nunca debemos perdela, agora o sei. 

 

Querido fillo: 

Na escuridade do silencio, o teu lastimeiro laido resoou coma un eco entre as paredes do 
hospital. Xa estabas no mundo! 

A primeira vez todo é, case sempre, difícil. Ó comezo, agardando á subida do leite non 
sabía que facer. Coñecera moitos sentimentos, pero ninguén me instruíra para esa 
incapacidade de desexar con toda-las miñas forzas ter para darte, e non te poder dar. Ti 
espreitabas con aqueles ollos azuis que semellaban pregar:  

 -“dádeme leite, por compaixón, dádeme leite...”. -Nos meus enxoitos peitos, inda non 
había alimento. 

 Xa non tiña dor física, mais o teu padecemento reflectíase en min coma nun espello. A 
túa mágoa era a miña pena. Non che podía entregar máis porque non tiña máis que 
ofrecer. Dos dous pichos do chafariz do meu corpo saía só un lene fío insuficiente para os 
teus 4 kg. As enfermeiras repetían, coma ensinanza,  a mesma cantilena: - “canto máis 
chuche o rapaz, máis terás”. A Liga Do Leite, e mesmo Internet, dicían o mesmo, algo 
habería de verdade, vai que si? 

Que ías chuchar ti, meu anxo, nese deserto que eran os seos, nos que só un escaso oasis 
se albiscaba cada pouco? 

Coas horas achei, que quen leva razón, leva razón, e ao día seguinte a billa se desatou 
brotando sen control. 

A chegada a casa foi unha sucesión de troula e visitas, visitas e troula...  

O teu ser acaroábase á miña beira, enlazando os beizos co meu peito nunha sucesión de 
arremetidas linguais, e miles de pequenos bicos, seis roldas ó día!  Ás veces só con estar 
preto rosmabas coma un michiño, poñendo a faciana entre eles para acougar. Polas 
noites erguíame para te da-lo maná co que tiñas que existir. Namentres, podía percibi-la 
ledicia, a paz e o sosego de terte ó meu carón. Era a felicidade, esa chama que poucos 
chegan a prender, pero que unha vez prendida é difícil de esquecer, co seu vagaroso 
trousar de pequenas folerpas de ledicia. 
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Mais a felicidade é efémera, como parte da súa definición , senón non sería tal. Os fados 
xogan estrañas partidas. Naquela xornada tiraron os dados e... tocoume perde-la metade 
do sangue do meu corpo. Comecei a verter moito,tres litros dos menos de seis que ten o 
corpo, un chorro intenso, imparable, que me levou de volta ó hospital, e por riba, cunhas 
veas aínda febles. Foi unha baixada sen freos ó abismo: operación, ingreso, outra 
operación e reingreso na UCI. Preto dunha semana orfa de ti, sen esperanzas, 
aferrándome á vida co cabo dos dedos entre os que se me estaba a esvaecer...  

Na xeira seguinte, as novas da medicina craváronme outro coitelo. Non había xeito de 
dete-la hemorraxia, non tiñan opcións. Baralláronse algunhas: baldeirar, cauteriza-las 
veas, pecha-lo burato, pero nada funcionou, ía finar. Ó reloxo da miña existencia 
quedábanlle días, seica horas, as súas agullas non se detiñan nin para coller folgos, todo 
remataba paseniño, de vagar, sen descanso…  

Non podía deixar esta terra sen volver toca-lo ceo ó teu carón. A UCI non era o lugar máis 
axeitado para ti, e aínda menos o meu leito coma unha arañeira chea de cables, 
respiradoiro, vías, transfusións, redóns, perfusións...toda unha amálgama dos adiantos da 
medicina para alonga-lo sufrimento. Os médicos dicían que non, e eu teimaba e suplicaba 
que si. Que non, que si, que si, que non, que si... ó final os meus laios venceron a guerra, 
e ti viñeches a min... por derradeira vez antes do remate. 

 Un agre salouco saíu da miña alma cando te puxeron nos meus brazos. A enerxía fluía de 
ti, coma o leite dunha fervenza sen control na que se converteran os meus peitos. O 
líquido doce e quente, baixaba coma un río caudaloso polos meus montes, ata desaugar 
nas sabas. As miñas mamilas te chamaban a berros, nun aturuxo interminable.  

A matrona, asustouse, e foi busca-la coñecida pastilla para encora-la riada. E entón 
aconteceu... as bágoas voltan ás miñas meniñas con só lembralo, un exemplo 
inesquecible de ata onde pode chegar... a natureza  da humanidade? o amor dun fillo por 
unha nai? o instinto?... non o sei. 

Erguéche-las pálpebras dos cegos ollos, e trabáche-lo meu peito por riba do camisón do 
hospital. Mamaches con gran pracer despois de cinco días subsistindo co biberón. 
Rosmaches acaroado a min, coma antes de… ese foi o principio da fin daquel pesadelo .  

Polas noites víñaste aleitar directamente do meu corpo, e polo día sacaba o leite do meu 
interior para ti. Os pichos do chafariz volvían manar coma antes de que comezase todo. 
Só quería desfrutar do que quedaba... sen pensar no que se estaba a ir.  

Comecei a mellorar, cada aleitada deixaba pegadas de saúde en min. Retiráronme un a 
un cada atranco, cada fío dos que me suxeitaban á cama do hospital:  os entubados, as 
transfusións, as pastillas e ó fin as vías... mellorei tanto, que case deixei de perder 
sangue. 

Semanas mais tarde, co informe do alta, descubrín que a hemorraxia diminuíra por te 
aleitar. Esa lembranza quedará para sempre tatuada na miña alma . Xa ves, nunca se 
pode deixar de ter unha pequena esperanza. 
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“Así me entregaches o que eu te dera a ti,  
chuchada a chuchada, 

volvíchesme o agasallo de poder vivir”.  

  Túa pra sempre: MAMÁ





A falar da Teta. Relatos sobre lactación materna 

 

39 

Orgullo de nai 
Montserrat Espindola Huertas 
 

 

Teño tantas cousas boas que contar, que non sei por onde empezar, así que o farei polo 
principio. 

Veño dunha cidade, onde o normal é a lactación materna. Non sorprende a ninguén estar 
nun parque, esperando o autobús ou no mesmo metro entre parada e parada e ver unha 
nai aleitando ao seu bebé. Así que cando decidimos ter o noso fillo, o tiña moi claro: ía 
ser criado a teta. Eu xa tiña 38 anos, co cal ninguén intentou persuadirme co típico de 
que "é moi cansado, non tes tempo para ti, etc, etc, etc,". 

Os meus comezos non foron demasiado bos, todo o contrario. Cesárea, separación do 
bebé e unha escasa, moi escasa, axuda por parte do persoal sanitario. E, a miña nai, que 
había aleitado a seis fillos e a un sobriño, non podía estar preto de min. Foi a miña 
parella, a cal non tivera xamais a un neno nos brazos, o que con todo o seu amor de pai, 
mo puxo por primeira vez a mamar, como boamente puido e soubo. 

Nunca esquecerei a nosa primeira visita ao pediatra. "Este bebé ten freniño, fimose (é un 
neno), unha pequena malformación na parte inferior da perna esquerda....", imos, todo 
un cromo, púxomo a pan pedir. Saín chorando da consulta, con todas as miñas hormonas 
revolucionadas e unha terrible dor abdominal pola miña cicatriz de mais de 30 puntos. 
Non se molestou en explicarme nada máis, nin eu me atrevín a preguntalo, non fóra a 
dicirme que o tirase o neno ao lixo por defectuoso. Díxome que era normal ter unhas 
super gretas que parecía que ían sangrar en calquera momento, como xa o fixeran no 
hospital e que viña arrastrando dende entón. Pero non me dixo que o freniño sublingual 
do neno podía interferir na lactación. 

Por sorte, todo iso pasou e ben por ignorancia, ben por teimosía, seguín coa miña idea de 
aleitar. 

Despois descubrín que a teta non só era alimento. Que tiña sono... TETA, que se facía 
"pupa"... TETA, que estaba nervioso por visitas pesadas... TETA. Como me dicían "Ti todo 
o solucionas coa TETA". Pois si, vale para todo. 

E así foi como empezamos, e xa agora cos seus tres aniños a punto de cumprir, seguemos 
coa TETA. 

Non vos aburrirei con detalles desagradables de frases e reproches cara á miña actitude 
por seguir aleitando ao meu fillo cando xa come pizza e bocadillos de chourizo, pero por 
sorte, teño unhas costas moi anchas para botalo todo para elas. Ademais, os interesados, 
que somos o meu fillo e mais eu, estamos de acordo e sempre tivemos o apoio 
incondicional da miña parella, sen o cal non tería sido posible, xa que polo freniño, 
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pasabamos moitas horas colgados no peito, sen tempo para nada máis. Dende aquí, a 
miña pequena homenaxe para el e todos os que coma el, son o noso grande apoio, un 
piar fundamental para unha boa lactación. 

Só me queda contarvos unha pequena historia que me aconteceu hai uns meses. Por 
cuestións de saúde, aconselláronme someterme a un tratamento hormonal. O primeiro 
que lle preguntei ao xinecólogo, era se o tratamento era compatible coa lactación. 
Díxome que non o sabía (que raro verdade?), púxenme a chorar como unha nena e, 
cando a miña parella me preguntou que por que, díxenlle que non estaba preparada 
emocionalmente para destetar. Prefería non empezar o tratamento mentres mamase o 
meu fillo. 

Con este relato, creo que xa volo dixen todo, en especial o meu gozo cando o meu peque 
pídeme teta, xa que non é só el o que está tan a gusto no meu peito. Ademais, cando está 
na teta é unha das poucas veces que podo aproveitar para collelo no colo, xa que nunca 
lle gustou, e cada vez é mais independente. 

Todo se leva moito mellor con apoio e cariño, por iso son tan importantes todas esas nais 
que, dende os seus respectivos grupos de apoio á lactación, nos axudan coas nosas 
dúbidas. Eu acudín ao meu grazas á "nova pediatra" que se incorporou aos poucos da 
miña maternidade. Por sorte, ela é nai de dous fillos aleitados ata os dous anos, pro-
lactación materna e algo máis informada que a súa predecesora. Foi ela quen me animou 
a acudir a un grupo. Eu díxenlle que o coñecía, pero que polas miñas tetadas tan longas, 
non puidera asistir a ningunha reunión. Non rematara cunha e xa tiña que empezar coa 
seguinte mentres meu peque choraba a berro pelado e, como o grupo de apoio reuníase 
a 10 quilómetros, non me animaba a ir. 

Por todas estas cousas, fíxenme asesora en lactación materna. Ademais, serviume para 
poñer o meu gran de area para axudar a outras nais e transmitir todo iso que se sente 
cando tes o teu bebé no peito, rodeándocho coas súas maniñas e mirándote coa súa 
cariña. Pero iso, é outra historia. 

Como xa teredes lido, só falo de sentimentos. Preferín deixar os beneficios da lactación 
materna para quen o precise para convencerse de que é o mellor; eu non. 

Espero tervos entretido un anaco. 

Unha mamá moi orgullosa. 
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Ola mari 
Sabela Orgueira Viqueira 
 

 

24/8/2011 Cesuras, A Coruña 

 

Ola Mari: 

 

Canto me alegrei cando souben que agardas un neno. 

Tiña tantas ganas de verte, tantas cousas que contarte, pero por teléfono non puiden 
falar moito. 

Sei que o principio foi duro, imaxino que estarás aínda coa cabeza toleando. Tes que estar 
tranquila. É unha experiencia fermosa. 

 Estiven dándolle voltas e decidín enviarche este libro. É o mellor agasallo que vos podo 
facer. “Un Regalo para toda la Vida” de Carlos González. Regaloumo unha amiga cando 
estaba gravida e agora agardo que che sirva como me serviu a min e a Xavi. Neste libro 
podes atopar información veraz sobre a lactancia. É unha ferramenta que de seguro te 
vai a axudar. 

Eu busquei tamén consello nunha asociación  de apoio á lactancia materna. Alí atopei 
nais ben formadas que me axudaron a resolver dúbidas e a rexeitar falsas crenzas. Non 
hai moitos lugares onde poidas ir cun pequerrecho, pero alí atopei de feito un lugar onde 
era  plenamente aceptada xunto con Maio. Hai moito amor nesas xuntanzas. 

Ó final, o Maio naceu no Hospital do Salnés. Quixemos un parto o máis natural posible, e 
alí foi onde o conseguimos. Lembro case cada día aqueles intres doces, para sempre no 
meu corazón e na miña alma. Non teño palabras para explicar o que sentín cando vin a 
Maio por primeira vez. Ti poderás dicirme pronto o que se sinte cando teñas a nena nos 
brazos. 

Sei que Vicente será un apoio para ti. Tedes un traballo moi importante por diante.  

Sen axuda de Xavi  as cousas non terían sido tan fáciles para min, incluso na lactancia a 
súa presenza foi fundamental. Non se me esquece cando el bicaba os meus peitos 
mentres Maio mamaba como bendicindo o alimento que ia tomar o seu fillo.  
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Todo supuxo un cambio moi grande para os dous. Sempre escoitara iso de que “….te va a 
cambiar la vida…”, pero nunca pensei que o cambio fose unha revolución interna. A 
gravidez, o parto, o pequerrechiño afrontándome co meu propio nacemento, coa miña 
crianza. Non che negarei que pasei por momentos de tristeza e de moita soidade.  
Supoño que ti estando en Londres, tan lonxe da casa, tamén os vivirás, pero entendo 
agora que foi preciso porque a maternidade e a lactancia te afastan temporalmente do 
mundo tal e como o concibías, pero te achegan a túa propia esencia, os olores da 
infancia. Enfróntante coa verdade en maiúsculas, coa VIDA, e mantéñente apegada ao 
teu cachorro mentres mama, e cando pon a súa manciña no medio do peito e aí xusto 
nese intre… a unión, o pracer, a ledicia… o amor máis profundo…  

 

Moitos bicos e moita forza. 

e que como me dixo Checha o día do parto: 

“Mariquiña : Somos mulleres e Galegas”. 

Quérote: Sabela



A falar da Teta. Relatos sobre lactación materna 

 

43 

De-leite materno 
Sabine 
 

 

A cousa máis preciosa do mundo é o sorriso desdentado dun bebé despois de tomar o 
peito. É este sorriso coa pinga de leite nos beizos o que compensa todas as noites en vela. 
Teño dous fillos, un de seis anos e outra, recentemente nada. O meu primeiro fillo gozou 
do leite materno durante nove meses e eran uns meses que lembro con tenrura e amor e 
agora volvo ter esta experiencia única que tanto me enche de ledicia. A lactación para 
min é un dar e un recibir, un agasallo do ceo que crea un vínculo entre a nai e o bebé que 
un biberón é incapaz de dar. Un biberón alimenta, o peito - a parte de alimentar - entrega 
o amor, a protección e a calor humana que procede das profundidades do corazón 
materno. Dando o peito podo usar ambas mans para abrazar e aloumiñar ao meu bebé. 

A decisión pro lactación para min sempre implicou un alto grao de confianza na nosa nai 
natureza que equipou os peitos dunha muller con sabedoría para poder producir un leite 
que se vai adaptando ás necesidades do bebé. Lin que o 98 por cento das nais son 
capaces de dar o peito se se lles informa debidamente. Hoxe en día, por desgraza, a xente 
adoita confiar moito máis nas promesas falsas das casas produtoras de leite artificial para 
bebés que suxiren unha alimentación “case igual que o leite materno”, e é máis: como o 
biberón ten medidor, e no paquete pon que o bebé ten que inxerir certa cantidade diaria, 
a moitas nais, e tamén a moitos pais, dálles a sensación de poder controlar a situación. 
Por iso digo que fai falta confianza por parte da nai e información por parte de persoas 
especialistas na lactación para poder superar esa necesidade de control. Cando naceu o 
meu primeiro fillo aínda estabamos a vivir en Alemaña e fíxenme socia do Leite Liga deste 
país. Ao longo da lactación xurdiron dúbidas e problemas e todas mas souberon 
solucionar enviándome información detallada ao redor destes temas. Creo que sen a 
axuda do Leite Liga tería abandonado a lactación cando o meu fillo tiña seis meses, xa 
que entrou nunha “folga de lactación”, supostamente porque lle empezaron a saír os 
dentes. Dixéronme que era algo completamente normal, déronme uns consellos moi 
valiosos e animáronme a seguir insistindo. Tras uns días volveu a mamar como antes e 
puidemos seguir tres meses máis.  

A lactación ten moitísimas vantaxes, como, por exemplo, a protección que achega a 
lactación polos anticorpos maternos transmitidos polo leite materno, e - non o vou a 
negar – ten un aspecto moi práctico tamén, porque se pode dar o peito en (case) 
calquera lugar, sen ter que pensar en esterilizar biberóns. Simplemente trátase de 
“botarlle un par de tetas” e sacar as mesmas. Sen medo por posibles comentarios dos 
demais. Eu xa dei o peito no parque, en restaurantes, mesmo no avión... e até a data 
ninguén me dixo nada, ao contrario: a xente sorrime. Sobre todo no avión o peito 
axúdalle moito ao bebé para superar as dores de oídos que provoca o despegue e a 
aterraxe. E en canto a restaurantes, acórdome dunha anécdota moi divertida: Meu 
primeiro fillo tería uns 5 meses cando fomos en familia a Bonilla para gozar de chocolate 
con churros. Quixen aproveitar o tempo ata que nos servisen os churros para darlle de 
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mamar. Pero non quería. Rexeitoume a teta. E iso que demostraba fame. Ao final decidín 
comerme os churros e volver tentalo despois. Mentres comía, el observábame 
fixamente... E nada máis terminar, xa pediu teta. E comeu, moito... é que o moi pillabán 
quería tomar leite materno con sabor a chocolate con churros. :-)  

A miña filla recentemente nada tamén é larpeira e gústalle moito o leite da súa mamá. 
Tanto que a veces se pasa... ;-) A súa mirada ao succionar parécese moito á do meu 
primeiro fillo. É a mirada concentrada dunha profesional, é a miña supervisora de 
calidade de leite materno particular. Xa vos contarei... Gústame tanto poder acougala 
nuns segundos cando chora dándolle o peito. De feito, a palabra alemá para aleitar é 
“stillen” e significa tamén saciar, acougar e satisfacer, ou sexa que non só se refire á 
alimentación senón tamén a outros aspectos positivos da lactación, como o efecto 
relaxante que ten, tanto para a nai como para o bebé.  

Aleitar é gozar, é amar, é vida.  
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Intres 
Patricia Rodríguez Castrillón 
 

 

— … 

— Así non pode respirar ben, que lle tapas as ventas, tes que apartarlle a cara un pouco. 

— (É que non estou cómoda co brazo do sillón…) 

— Xa rematou? Iso non lle chega a nada. 

— (É que sempre mama así!) 

— Veña, veña, vouna ir espertando para que lle deas de mamar, que se non vaille dar un 
baixón de glicosa. 

—  (Un baixón de glicosa? Se mamou hai un pedazo e agora dorme coma unha torada! 
Déixanos descansar!) 

— É que con esas tetas... non tes leite, que se tiveras medraríanche máis…  

— (Pois eu penso que algo sae…) 

— Ves? Xa cha rexeita, iso é que lle vas ter que dar un biberón, porque así non engorda. 

— (Fomos á revisión e engordou uns gramos…) 

— Quedou con fame, mira que cara pon, pobre! 

— (Ao mellor é que está cagando!) 

— Tes que comer máis, non ves que se non non aleitas graxa? E iso é o que necesita para 
poder engordar axiña. 

— (É que xa como! Que non teño tres anos para que me anden controlando a dieta!) 

— O meu neno tamén facía así e tiven que parar de darlle e empezar co biberón. 

— (Xa , pero esta é a miña nena…) 

— Vouche apertar a teta para que lle vaia máis cantidade en cada chupada. 

— (E apertouma!!!) 
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— E logo? Pensas darlle ata que faga a comuñón? Ha! 

— (Dareille ata que ás dúas nos apeteza)   

— Terás que ir pensando en parar de darlle a teta, que pareces non sei que con ela aí 
colgada! Ademais, ao empezar a traballar, xa vai ser imposible. 

— (Terei que muxirme e xa veremos como nos imos amañando…)  

— … 

(…) 

Estou esgotada, vaime estourar a cabeza! Son tantas parénteses de silencio,  tanto o que 
estou calando por cortesía, que  teño a sensación de que cando empece a falar con 
franqueza (se é que reúno o valor e as forzas necesarias para facelo) van saír da miña 
boca cóbregas e sapos no canto de palabras. 

Que ganas tiña de que chegara este momento! Por fin soas, ti e máis eu; sen ninguén 
arredor facendo café, servindo galletiñas danesas, unhas cervexiñas, un refresco, algo de 
picar… Case non lembraba o que era estar en silencio…  

Agora si, creo que xa vai chegando  a hora… ponte cómoda, búscalle o xeito á postura; así 
está ben? Dóeche? Non sei se esas bágoas que che corren pola meixela son de dor, de 
pracer, de emoción… Non te entendo! Resulta frustrante terte tan preto de min e non 
poder falarche, óesme? 

Todo cambiou e é para sempre. Cada vez que o penso pónseme na gorxa ese nó que 
lembra o derradeiro día das vacacións de verán, cando había que volver á escola durante 
todo un curso que semellaba que non remataría nunca e aínda nin comezara. Sinto esa 
presión no peito, como cando se axita unha botella de gasosa, pero non se abre porque 
sairía todo o líquido a presión… Pero agora creo que xa case é a hora. 

Debes ter paciencia comigo, é a primeira vez que fago isto e non sei  como vai a cousa; 
non sei se o estou facendo ben ou mal e outra vez vexo as bágoas que agroman nos teus 
ollos. Síntome culpable e non sei que podo facer para que esteas mellor, é a 
desesperación e a impotencia o que me anubra a vista e non me deixa ver con claridade o 
que está pasando entre nós. Porque está pasando algo, iso seguro! Podo sentirte comigo 
e en min, o teu calor, o olor… mais non estou segura de se é algo bo ou malo, como é 
posible? Non me dá chegado a hora. 

Que imos facer? Como vai rematar todo isto? Ás veces sinto que as miñas forzas 
afrouxan, sinto a fraqueza no espírito e teño ganas de renderme e someterme aos 
consellos de cada persoa que ousa opinar, de xeito gratuíto, sobre algo tan sagrado coma 
o noso. Sinto que xa non podo máis, fáltame o aire e non me dou afastado desta 
atmosfera escura que ameaza a cada pouco con descargar sobre nós. Ata que miro para ti 
e todo remata. Chegou a hora. 
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Chegou a hora de deixarnos invadir por este sentimento que fai que esquezamos todo o 
que nos abafa; iso que só ti e mais eu recoñecemos e que mantemos en secreto para que 
nunca ninguén o poida  luxar mencionándoo. Agora é hora de evadirse, de ignorar que o 
teléfono está soando, que hai xente ao outro lado da porta timbrando, que están 
chegando mensaxes ao móbil… 

Eu acomódome, acomódate ti tamén. Se queres pecha os ollos e trata de esquecer todo 
aquilo que nalgún momento che ocupou a mente, céntrate só en deixarte levar. Respira 
ben fondo, nota como o peito se fai máis e máis grande enchéndose de Iso, como a alma 
se fai máis transparente, como todo desaparece e só quedamos nós. Desfruta deste 
momento, deste sentimento, porque é a hora de alimentarte, a hora de alimentarme. 
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Un inicio difícil e un final feliz 

Elisabet García Cortijo 
 

 

Vaia sorpresa, estou embarazada! Que alegría a noticia, miña nai, e agora a preparar todo 
para o nacemento. Empezas a ler e ler todo sobre o embarazo, mirar revistas,  visitar 
tendas de bebés. Empezas a comprar e comprar, que se cueiros, cochiño, berce ou 
miniberce, sabas, xabón, roupiña, máis roupiña…  

Paseime os 9 meses comprando e esperando a chegada do meu bebé. Ata que un día 
preguntáronme: E VASLLE DAR O PEITO? Pois non pensara en como ía alimentar ao meu 
bebé. Pero respondín: POIS SE PODO SI. 

Ninguén da miña familia, nin do meu ámbito dera de mamar, así que ninguén me podía 
aconsellar e pouco sabía sobre este tema. Pero non era un tema que me preocupase, 
debía de ser doado, cada 3 horas posto ás tetas e xa está, pensei eu. 

A matrona que tiven durante o embarazo non me informou nada sobre a lactación 
materna, deume un folleto para que mo lera na casa e xa está. Lino rapidamente pero ao 
cabo dos meses xa non me acordaba de nada. 

Pero eu seguía comprando cousiñas: uns biberóns, un esterilizador, un quentabiberóns, 
leite artificial… tiña que telo todo por se ao final non podía darlle de mamar. Por suposto 
non comprei nin sacaleites, nin suxeitadores de lactación, nin discos absorventes… iso nin 
pensei en compralo e ao final tivo que ir o meu marido correndo a comprar todo isto 
despois de parir.  

Por fin chegou o día do parto, un 24 de setembro do 2007, ás 17 horas naceu o meu 
pequeno. Un parto natural con epidural. Cando naceu ensináronmo e puxérono no seu 
berce ao meu lado. Alí quedou o pobriño unhas cantas horas, durmidiño, ata que nos 
subiron á habitación e por casualidade unha auxiliar preguntoume se xa mo puxera no 
peito. POIS NON, respondín. Que sabía eu ignorante de min se xa mo tiña que poñer co 
durmidiño que estaba. Dende ese momento comezou a nosa historia coa lactación. 

No hospital estivemos moi ben, moi tranquilos (por non ser pola miña nai que se pasou 
os dous días mirándome os peitos e dicíndome que ela non vía leite). Mamaba e 
durmíase. Cando cheguei a casa a cousa complicouse, empezou a mamar máis, saíronme 
gretas nas mamilas, pedíame máis e máis ¡ESTABA TODO O DÍA ENGANCHADO Á TETA! 
Isto non pode ser normal, pensei eu. Eu miraba o reloxo e víase que non pasaban nin 
dúas horas, estaba unha hora mamando e cando o deixaba no seu berce, empezaba a 
chorar e quería mamar. Cando saiamos a pasear e se poñía a chorar, pois correndo cara a 
casa a darlle de mamar (miúda vergonza tiña de sacarme a teta na rúa). Apoio que tiña, 
ningún. Ninguén sabía se era normal darlle tanta teta. Oía comentarios de todos os tipos: 
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que o meu leite non lle chegaba, que tiña que aguantar que se enchesen os meus peitos, 
que o meu leite era moi acuaso…, aínda que o meu fillo engordaba moi ben. Chamei a 
unha pediatra coñecida e díxome que non lle dera tanto de mamar, a súa teoría era 10 
minutos en cada teta e despois biberón. O primeiro biberón que lle din tomoullo, pero o 
segundo vomitoullo e despois quería: MÁIS TETA. Isto non era como eu pensaba, algo 
estaba a facer mal. 

A miña única solución, buscar por internet todo o que atopara sobre lactación materna. 
Ese mesmo día descubrín O MUNDO DA LACTACIÓN MATERNA. 

Lin e lin, non podía parar de ler, comprei libros sobre lactación materna e descubrín que 
existían grupos e asociacións de apoio á lactación materna. Deixei os biberóns, dinme 
conta que tiña que dar lactación a demanda, sen mirar o reloxo, foi duro o primeiro mes, 
estaba moi cansa porque o meu fillo mamaba moito, pero foron pasando os días e todo 
mellorou. Ao tempo que crecía mamaba máis rápido, alongaba as súas tomas eu 
descansaba máis. Os meses foron pasando. Comecei ir a un grupo de apoio á lactación na 
miña cidade. Pasamos por dificultades pero solucionáronse pronto. 

E así estivemos tres anos e medio de lactación ata que me volvín quedar embarazada. O 
meu fillo que xa só tomaba peito para durmir deixou un día de mamar porque dicía que o 
meu leite xa non lle gustaba. 

Tres anos e medio de lactación, o que parecía que non ía durar nin un mes, ao final case 
fago un record.  

Estes 3 anos recórdoos moi bonitos, descubrín que aleitar non é só alimentar, é darlle 
cariño, amor, menciña, e máis cousas que só as nais que alimentamos sabemos. O peor 
destes tres anos non foron os primeiros meses que foron esgotadores, senón que foron 
os últimos dous anos por culpa dos comentarios que moita xente che fai: “PERO AÍNDA 
LLE DAS PEITO?” E moi orgullosa estou de darlle peito. 

Tivemos un destete natural, sen presións, nada traumático, o meu fillo quíxoo así. E agora 
como non me ven darlle o peito, xa ninguén me pregunta, pero cando vexo a algunha nai 
darlle peito ao seu bebé, sempre digo orgullosa: EU DINLLE PEITO AO MEU FILLO MÁIS DE 
TRES ANOS. 

Por desgraza, o irmán que esperaba non chegou, pero estou segura que nun futuro non 
moi afastado empezaremos de novo con outra HISTORIA DE LACTACIÓN MATERNA. 
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A túa pel 
Pilar Martínez Riveiro 
 

 

Cando a os 44 anos dixéronme que estaba preñada, e, pouco a pouco foime medrando a 
barriga despois de case 19 anos, non me decatei do que todo isto significaba. 

Despois de nove meses, con moitos ardores e un pouquiño mais coidada que cando os 
teus irmáns, chegou o día de coñecerte persoalmente Lucas, foi o 10 de febreiro. O noso 
xoguete chegou  nun quirófano verde, cheo de esperanza, e te fixeches de rogar  para a 
túa nai, que foi a ultima en te ver, tras nove horas pos-cesárea. 

No mesmo intre que te vin “miñoquiña”, te encaixaches na miña teta dereita chorando a 
rabiar, mais ao momento colliches a mamila e comezaches a tirar. Case nin me diste 
tempo a verte e comprobar se viñas “enteiriño”, só puiden deleitarme este intre no teu 
lado dereito.Eras tan feitiño!! Peladiño, con todos os dedos das mans e dos pes, e esas 
perniñas larguiruchas, todo pelexo. Con unha cara moi feitiña non te parecías a ninguén, 
aínda que a túa avoa dicía que eras igual que o seu fillo e seguro que alguén tamén diría 
que eras cuspidiño a mamá. Mais que non che mintan meu fillo, ti eras único e 
irrepetible. Tiñas moito xenio e empurrabas contra a teta, tiña medo de que te fixeses 
unha marca na túa branquiña cabeza. Os teus irmáns tamén tomaron teta mais eu xa non 
lembraba o marabilloso que era ver esa mirada de amor, ese abrazo de complicidade e 
esa relación dende entón tan intensa. 

Tamén naciches co teu tempo e esa mesma noite estabas en Facebook saudando a todos 
e namorándoos na rede. Esa noite durmiches cos teus pais e dende ese dia non volvemos 
a saber o que é durmir de corrido.  

Teu pai participou dende o primeiro dia na túa alimentación así como os teus irmáns e 
temos unhas fotos moi tenras de momentos que quedaron nas nosas retinas para 
sempre. Ás veces tamén os collías a eles para ver se tiñan comida. Eras tan impaciente 
que ata lles quitaches os pelos do peito ao teu pai e ao teu avó e tiveron que rasuralos.  

Sempre vés con nós a tódolos sitios: a compra, a piscina, de viaxe, a festa… e aínda así 
estásenos a pasar o tempo de camiño, xa tes seis meses e parece que foi onte cando 
naciches, pero non lembramos a vida sen ti. 

Agora que pouco a pouco vaste despedindo da teta segue sendo especial cada chupada, e 
aínda que intento gravar cada xesto, cada intre… sei que me esquecerei de moitos 
detalles, de sorrisos, de miradas, mais nunca poderei esquecer a suavidade da túa pel ao 
carón da miña, facéndome esquecer cada engurra cos teus aloumiños. 

Un bico da túa nai. 
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A teta cambiouno todo 
Cristina Villarino Costa (Accésit) 
 

 

A teta cambiouno todo. Miña nai sempre soubo que ela quería darma e, coas súas 
dúbidas e inseguridades, recordo que ma ofreceu por primeira vez naquel frío e metálico 
paritorio dun deshumanizado hospital calquera. Aquela marabillosa vivencia roubada 
polo persoal do hospital traduciuse en sangue que brotaba daquela ferida física e 
psicolóxica, e que conservou un só fío como toma de terra coa maternidade, o que foi a 
continuación do meu cordón: a teta de mamá. Eu seguía dependendo completamente 
dela e notei que iso lle axudaba a comprender e soportar que o seu embarazo tocara a 
súa fin e xa nunca volvería levarme tan preto dela nin sentirme no seu ventre, aínda que 
ela seguiu sentindo o seu “membro pantasma” durante meses. 

Foi sumamente curioso como ese, aparentemente fraco, fío foi engordando ate 
abranguernos, ó principio, ás dúas. Ela asegura, cando sae o tema, que unha cousa levou 
á seguinte de xeito inevitable. Cando fala coa xente escóitoa contar que grazas á súa 
matrona deu cun tal “San Carlos González”, que con el aquelas dúbidas e inquietudes 
daqueles primeiros días desapareceron como por arte de maxia e que, de súpeto, o 
mundo virou cento oitenta graos e xa nada permaneceu patas para arriba nunca máis. 
Sempre menciona como as barreiras arquitectónicas levárona ó seu primeiro portabebés 
ergonómico e como nesa mesma tenda entendeu como podía continuar a súa sempre 
constante misión de preserva-lo mundo para min e para toda a demais xente grazas ós 
cueiros de tela. Co tempo, non sei nin en qué momento, decateime de que o berce no 
que unha vez durmira fora parar ó cuarto dos trastes que non usabamos. Non sei se ese 
santo tivo algo que ver nisto tamén. 

Así pasabámo-los días e, a medida que eu medraba,  miña nai adicaba a diario un 
tempiño a ler esas cousas súas que ás veces lle arrincaban sorrisos, ás veces bágoas e, 
curiosamente, nalgunha ocasión ambas emocións ó mesmo tempo. Lía historias para non 
durmir doutros bebés que toparan con xente que fixera privalos da súa teta! A dicir 
verdade, eu non logro imaxinar algo así, seguro que esaxeraba ou se referiría a outra 
cousa. Como se apañaban os bebés e os seus pais sen emprega-las tetas? Era gracioso 
que, canto máis lía sobre casos que ela chamaba “aleitamentos fracasados” máis a miúdo 
sacaba esa cara de heroína ó mirarme mentres me daba teta. Daba a impresión de que 
eses pequenos artigos fosen a súa poción diaria de forza, de  volta á realidade, de 
perspectiva e mesmo de poder. Percibín tamén que aumentaba a súa seguridade en si 
mesma cada vez que facía calar á xente tralos comentarios que facían cando lle pedía 
teta a mamá e que eu nunca conseguín entender. 

Unha cousa é certa: mamá foi mudando. Por motivos que descoñezo deixou de ver a 
aqueles cos que antes desfrutaba e pasaba tempo e comezou a relacionarse con outro 
tipo de xente. Comezou a ler sobre a “importancia do nacemento”, “partos 
humanizados”, “crianza con apego” e outras desas cousas que, para min non eran senón 
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a desviación da atención de mamá e consecuencia de ese “efecto cadea” inevitable do 
que falaba antes.  

Eu vivía moi contenta coa miña racionciña de peito sempre que quería ate que un día 
notei que mamá xa non parecía ter tanto leite. Lembro asombrarme, separarme e 
golpear lixeiramente a teta para soluciona-lo problema e non conseguir moito. Aí 
comecei a pensar que mamá perdera  o tempo lendo aqueles libros e que incluso chegara 
a idealizar o do aleitamento. Ela cría sabelo todo… pero non era verdade: o leite si se 
retiraba só. Xamais entendín por que o facía, pero eu decatábame en cada toma de que a 
cara de mamá e a súa actitude xa non eran as mesmas que antes. Comecei a sentir que 
ela xa non o desfrutaba e non alcanzaba a entender que lle facía eu para que ela se 
sentise así. Malia iso, cando a xente lle formulaba a idea de poñerlle punto e final, ela o 
descartaba!  Por se todo isto non fose suficiente e me molestase dabondo, tiven que lidar 
tamén con iso que se estaba a interpoñer entre nós e que facía que cada día vise a mamá 
un pouquiño máis lonxe de min. Aínda así, con esa cara de dor e sen tanto leite coma 
antes, consolábame ver que mamá me quería igual no seu peito e me seguía a durmir coa 
súa calor e a empregalo como analxésico cada vez que me magoaba. Meus pais 
tampouco eran moi dados a darme menciña algunha, así que todos de acordo e felices. 
Aínda que, se me paro a recordar, lembro tamén que o problema se solucionou un 
pouquiño máis tarde e, sen saber moi ben de onde viña… o leite voltou!  

Tras varias viaxes a un lugar que meus pais chamaban “hospital” e que estaba ben lonxe, 
un día fomos e, sen entender moi ben como, aquel ser imaxinario ó que, ata entón, 
chamáramos “irmanciño” estaba deitado ó carón de mamá nunha cama. Foi moi raro 
velos alí. Non daba creto nin tampouco entendía daquela moi ben todo o que a súa 
chegada ía significar na miña vida. Non sei explicar exactamente  que pasou pola miña 
cabeza nin o meu corazón a partir de ese entón e coa súa presenza, pero lembro que esta 
chegada non encheu, precisamente, de ledicia a miña vida.  Sentíame mal cos meus pais, 
comigo mesma, coa vida en xeral e, con vintetantos meses nada máis, non tiña nin idea 
do que me acontecía nin de como expresarme, controlalo ou contarllo ós meus pais. 
Observaba ó meu irmán e, agora máis que nunca, impactábanme esas historias horribles 
das que falaba miña nai de bebés sen tetas. Como se apañarían seus pais para averigua-lo 
que necesitaba ou quería o bebé día e noite? Miña nai, lle pasase o que lle pasase ó 
irmanciño, usaba a súa teta-multiusos. E meu pai tamén: lle pasase o que lle pasase, 
usaba a teta-multiusos de mamá. 

As cousas comezaron a trocar para min cando papá o meteu na miña bañeira, pasámo-lo 
rato xuntos e eu fun quen de lavalo! Aquel portabebés que mamá mercara ós meus seis 
mesiños de vida converteuse en catro diferentes, “segundo as necesidades e nosas 
etapas”, di ela. A min tranquilízame saber que o de ir aí colgado non é privilexio do recén 
chegado, divírteme ir colgadiña coma el interactuando xuntos e facendo carreiras nos 
portabebés. Pero, se tivese que falar do mellor dos portabebés é que mamá pode darlle a 
teta mentres está a face-las súas compras no súper ou nos centros comerciais e así logo 
temos tempo para ir ós xogos! Teño que admitir que ese pequeno ser que rodeaban de 
coidados e amor comezou a caerme mellor cando mamá me ofreceu teta cando estaba a 
tomala el. Eses olliños tan preto de min mirábanme e facían rir. Logo, ademais de 
mirarme, o meu irmanciño comezou a facer sons graciosos mentres tomaba teta e agora 
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tamén xoga co meu cabelo. A día de hoxe, a miña frase para mamá é a miúdo: “Quero 
teta…co meu irmán” e, ó escoitar isto, unha luz parece ilumina-la súa cara. 

Cando ás veces estou a saltar na cama e meus pais teñen esa cara de medo o meu irmán 
é o único na casa que me mira e ri e isto faime sentir ben, maior e poderosa. Agora xa me 
cae bastante mellor e algo me di que nos levaremos ben no futuro. Paréceme que xa 
entendo por que mamá non quixo deixar de darme peito antes da chegada do meu 
irmán: para que ámbolos dous recibiramos toda a calor, o cariño, a calma do mundo e 
atopáramo-lo noso punto de unión. A teta é o mellor do mundo. A teta cambiouno todo. 
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Cartas para Navia 

Carmela Galego 
 

 

Miro o teu embigo. É pequerrecho e redondiño. O embigo é a primeira cicatriz do ser 
humano, un recordatorio. Cando estabas na barriga alimentábaste por ese buratiño. 
Gustábame terte na barriga. Ás veces durmías, ás veces voabas e andabas empurrando 
coa cabeza. Un día empurraches tanto que naciches.  Querías pescudar o que había fora. 
Non che importou o frío de xaneiro. Xa sabías facer moitas cousas, cousas que 
aprenderas ti soíña ó longo de nove meses.  

Unha das cousas que tiñas practicado foi como chuperretear, igual ti non o sabías, ou 
igual si, pero así te ías enganchar á teta. Eu tamén me prepara para esa importante 
tarefa. Lera moitos libros e revistas e falara con amigas. Aínda que me esforzaba moito 
para facelo ben o meu corpo paseniñamente e sen ningún esforzo ía facilitando as 
cousas. Ó principio foi menos divertido: tiña que andar con coidado, calquera roce de 
nada molestábame moito, pero aquilo pasou. Un día, ó saír da ducha vin un pouquechiño, 
un case nada de líquido na teta. Púxenme moi contenta, sabía que aquilo era para ti. Xa 
estabas pronta para nacer! 

Toda a familia estaba como tola por coñecerte, querían que saíras! Eu non tiña ningunha 
présa. Fomos facer unha foto para que che visen a cariña, a ver se así acougaban. Cando 
saíches pousáronche na miña barriga, pero esta vez por fóra. Recoñecín aquela 
foto...claro, éra-la mesma! Que incrible e que normal era todo! Eu chorei, tamén chorou 
Papá, ti non chorabas, facías burbullas e os teus olliños estaban algo incómodos con tanta 
luz. Leváronte por un pouco a un curruncho, foi moi pouquiño tempo, pero non che 
gustou: aí choraches ti! Trouxéronche deseguida ó carón da miña teta, da teta pequena, a 
teta que che cura tódalas agonías. 

A min angustiábame algo non ser quen de te aleitar, pero ti parecías dicir: non te 
preocupes mamá, déixame a min, que eu sei! E vós as dúas entendéstesvos. 

A teta grande, a que tanto lle amolaba a Mamá cando era mociña, custáballe un pouco 
máis e á final púxose pachucha. Tivémola que levar ó hospital e alí quedamos os tres: a 
nena, papá e mamá. Coidáchesme moito, igual que eu coidei da miña avoíña cando 
enfermou. Non querías marchar do meu carón e como me dabas os teus biquiños 
sorriseiros non conseguía estar triste. A verdade é que á teta grande custáballe un 
montón entenderse naquel sitio e comezaron a insistirche que chuparas dun biberón, 
pero ti case preferías que non... e a tetiña pequena, tan pequena como fora sempre, 
esforzouse para darche todo o que precisabas. Grazas á túa paciencia e a que atopamos 
uns magos que estaban cerca do Castelo do Santo Antón, a teta grande curou. Que 
bonito era ir ata alí paseando contigo e con papá, ás veces viña a tía ou o avó. A Dársena 
arrecendía a primavera mareira e soleada. 
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 Agora tamén fai sol, un sol de verán, estás aquí durmidiña ó meu carón. Vai moita calor, 
seguro que dentro de pouco empezarás a remexer, terás sede ou fame, ou simplemente 
quererás saber que a túa nai segue gardándote, pendente de ti. Non vas abri-los olliños 
porque aínda tes sono e durmirás un pedazo máis. Buscarás cos beizos,  cun aceno que 
me fai lembrar os xatiños do tío do meu pai.   

Ves! xa está, un pouco de teta milagreira e xa volves durmir, todo o que precisamos para 
pasar unha boa noite está nesta cama, sen máis complicación. É máis sinxelo do que 
algúns dixeran. Algúns tamén osman: “E, ata cando?” Eu pregúntolles con anticipada 
soidade se acaso poderei contar toda a vida cun anaquiño da miña pel que che calme os 
momentos difíciles. Prefiro ve-lo lonxe... e pensar que a teta, como o amor, é eterna 
mentres dura. 
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Uma e a teta 
Inés Carballo Varela 
 

 

Uma, de 21 meses, ten cita hoxe no pediatra. Chegamos cedo e o ambiente está 
tranquilo, non hai xente. Matamos o tempo xogando e pescudando os carteis da sala de 
espera... ata que a Uma chámalle a atención un e o sinala. É a foto dunha muller 
aleitando a un bebé... supoño que lle chamará a atención porque non é habitual ver fotos 
de bebés ó peito. O cartaz chama tamén a miña atención e leo a información: “A falar da 
teta” concurso de relatos sobre lactación materna.  

Ó chegar á casa lembro o cartel e penso que escribiría eu se fixese un relato sobre a miña 
experiencia dándolle o peito a Uma, e un montón de lembranzas chegan á miña cabeza. 
Lembro as inevitables e ás veces indiscretas preguntas durante o embarazo: o parto, con 
ou sen epidural? xa tes a bolsa lista? mercaches xa todo? vaslle dar o peito?... e era esta 
última pregunta a que me resultaba particularmente estraña. Non contaba con moita 
información sobre o tema pero, tampouco considerara outra opción. Quizá o feito de 
levarme nove e dezaseis anos coas miñas irmáns e ver o seu aleitamento dun xeito 
natural e sen tabús influía no meu xeito de velo... aínda así non lle din demasiadas voltas 
ó tema, e tomei por premisa no embarazo decidir as cousas ó seu tempo, e ese momento 
aínda estaba por chegar... e chegou. Chegou o momento do parto, eu estaba tan cansa 
que apenas acertaba a darlle a benvida á pequena que tiña nos brazos... pero unha 
agradable e profesional matrona situouna ó carón do meu peito cando aínda non 
sairamos do paritorio. E alí estaba eu, perdida entre tanto aparato médico, esgotada tras 
horas de parto,... e cun bebé recén nado que comezaba a move-la súa pequena cabeza 
coa boca aberta, buscando algo que topara cos seus beizos... e atopou o meu peito. Non 
me decato en que momento se me encheron os ollos de lágrimas, pero aínda que a 
emoción non me deixaba ver con claridade, non podía afastar a mirada daquel intre.  

Sinto non poder explicar o que sentín nese momento pero alégrome de non poder 
esquecelo. Aínda así, lembro esa sensación de estar perdida, de non saber cal é o 
seguinte paso, e de pronto ela, cuns minutos de vida e a seguridade que outorga o 
instinto. Ela, aferrada ó meu peito, entrando nos meus ollos para non saír nunca máis.  

A medida que avanzaban os días o vínculo entre Uma e máis eu facíase máis forte, 
mamaba continuamente e eu non ficaba cansa de ollala mentres o facía... por moito que 
se repetise esa situación seguíame a parecer algo incrible, máxico,... O aleitamento 
sempre me resultou algo tenro e emotivo pero agora era moito máis que iso... estábase a 
converter na forma de expresión dos meus sentimentos cara a ela, nunha linguaxe 
silenciosa que non precisaba interpretacións. Lucas, o seu pai, gustaba de compartir eses 
momentos cunha ollada cómplice. 

Máis tarde chegou o momento de comezar a traballar, retomar as clases no instituto de 
FP Tomás Barros onde exerzo de docente. Pensei que quizá isto podería dificultar a 
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continuación do aleitamento de Uma como viña sendo ata agora, a demanda, pero a 
directora do centro non só respectou a miña decisión de seguir aleitando senón que a 
apoiou e animou. Así que sentíndome unha muller realmente afortunada puiden cumprir 
coas miñas obrigas laborais con Uma como invitada de excepción, e o alumnado ía 
acostumándose a ollar, entre lección e lección, a un bebé na clase que, ás veces durmía e 
ás veces mamaba. Así todo resultou máis doado do que pode parecer nun principio e 
ámbalas dúas seguíamos a gozar do aleitamento dentro e fóra do meu horario laboral... é 
aínda continuamos. Aínda que cabe dicir que a xulgar polo resto, non somos as únicas. O 
alumnado está encantado coa “nova compañeira de clase” que pasa a formar parte do 
día a día escolar e, ó remate do curso non falta cada ano alguén que comenta como o 
grupo pasa da sorpresa inicial do aleitamento durante a clase no principio de curso, a 
adoitalo como algo natural que incluso confesan, han botar de menos. Tamén o resto dos 
meus compañeiros e compañeiras ven chegar a Uma cada mañá como unha máis e 
incluso bromean con que xa ten o título de FP correspondente gañado.  

Hoxe en día Uma e máis eu continuamos o aleitamento gozando del cada día. É unha 
sensación única cando os seus ollos grandes crúzanse cos meus e ás veces, xogamos a 
pechámolos con forza... primeiro eu, logo ela... e así vai pasando o tempo entre sorrisos 
que ela me regala, que eu gardo nas miñas lembranzas e no meu corazón. Cando se 
magoa, o peito é o seu consolo; cando ten sono, é a mulida almofada na que deixa 
descansar os seus ollos; cando escoita algún ruído que a asusta, é o lugar onde non existe 
o “perigo”... para ela é tanto... e para min o é todo. 
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Lembranzas da lactación: luces nas 

tebras 
Mª Victoria Trigas Verdini 
 

 

Animada polo Grupo de Apoio á Lactación Materna de Os Rosais, atópome aquí, outra 
vez no medio da noite, decidida a achegar o meu graniño de area aos ánimos colectivos 
co que poida lembrar da miña experiencia de lactación co meu fillo.   

Con estrañeza, hai xa sete anos de todo isto, áchome revivindo unha morea de 
sensacións. Verdadeiramente cáusame estrañeza, pois, dun tempo a esta parte, a miña 
memoria parece ter marchado de vacacións. Din que é por ter moitas cousas na cabeza. 
Que é unha doenza de nais hiper-ocupadas. Así e todo, parece que certas cousas non as 
esquecemos e apetéceme pensar que son as importantes de verdade. Aquelas que 
forman parte de nós con mais dereito e naturalidade. Quizais por estar cinguidas de 
sentimentos poderosos que xorden de moi dentro.  

Lembro de xeito especial as tomas nocturnas. Estaban tinguidas de maxia. Miguel veu ao 
mundo en xaneiro. Albiscábase o inverno e a friaxe no exterior. No interior da casa 
reinaba un calorciño agradable. A escuridade e o silencio arrodeaban o circuliño de media 
luz laranxa no que estabamos meu fillo e mais eu. Proviña dunha lampadiña con forma de 
peixe que creaba esa burbulliña de luz tenue que nos contiña aos dous e semellaba flotar 
sobre o mundo. 

Tirando do fío, vénme á mente o sentir da soidade. Soidade con quietude e sosego, os 
dous xuntos alleos ao resto do mundo. Soidade desesperanzada, horrible, nos momentos 
de perda de un do outro. Sentíame tremendamente impotente cando non era quen de 
calmalo.  Ás veces, enlazabámonos nunha crecente e contaxiosa espiral de nervios. Sen 
embargo, os bos momentos, que bos eran! que plenos de tranquilidade e agrado! Dunha 
satisfacción absoluta. 

Rememoro a necesidade urxente de estar ó seu carón. Pasábao realmente mal cando tiña 
que afastarme del. Tiña a sensación de ter unha parte do meu ser noutro lugar. Era 
estraño e moi desacougante. 

E que dicir do poderío? Poder tranquilizalo co meu corpo, co meu leite, co meu olor. Non 
poderemos atopar algo máis grandioso. 

A pesar do cansazo, quizais axudada por el, o desfrute da quietude, do seu corpiño 
quente arrexuntadiño ao meu. A súa boquiña no meu peito. O meu abraio ante a súa 
grande sabedoría: nada máis nacer xa sabía mamar, procurábase o seu alimento. Tan 
pequerrecho e tan sabio! E contacta comigo dun modo total!. Creo que é unha das 
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maiores satisfaccións da miña vida. Non me atrevo a dicir que é a maior, a máis intensa, 
por un indicio de prudencia. 

Ás veces, quedábase durmidiño nos meus brazos cun pouquiño de leite nos seus beizos 
sorrintes. Outras, remataba a toma esperto e sorría. Eu collíao un pouco en alto, meus 
ollos nos seus. O seu ollar era incrible: ollos brillantes, alegres, cheíños de expresión. E aí 
caiamos nun feitizo: o seu ollar e o meu eran os extremos dun vieiro no aire. E este 
carreiriño estaba feito de ledicia, de amor, de luz. Unha certeza de unión suave á vez que 
firme e segura. Tiña a consciencia de vivir un momento sublime. Meus ollos nos seus, os 
seus olliños nos meus. O noso mutuo recoñecemento íntimo. 

Sentía, de maneira nítida, que formaba parte harmónica do universo. Estaba en paz co 
orbe. Quería a miña familia, aos meus amigos dun modo intenso.  Todo estaba no seu 
xusto lugar, onde é  bo que estea. 

Evoco a sensación de non existir o tempo, quizais algo así é a eternidade. Era un tempo 
máis denso, tiña outro discorrer. Tempo redondo e pleno, lento, transparente. Tempo co 
meu meniño no colo, acollido, albergado, unha man no meu costado e a outra no meu 
peito. Tempo de ledicia e pracer de ámbolos dous. 

A nosa lactación non sempre foi doada. Mais penso que as nosas dificultades terían sido 
maiores de non ter contado con ela. Tamén lamento intensamente non ter sabido o que 
agora sei para poder aproveitala máis. Non ter tido a man, por exemplo, un grupo de 
apoio á lactación. Que envexa sa vos teño! 

Animo a todas as nais a gozar da lactación. Non teño palabras axeitadas, síntome torpe 
nos meus intentos de expresión. Sinceramente podo dicir que me gustou moito dar de 
mamar ao meu fillo. Sinto que temos moita sorte e que debemos aproveitala ao máximo, 
nun mundo que non sempre fai xustiza ás cousas fermosas da vida. 

 

Migueliño é unha rosa, 
Migueliño é un caravel, 
Migueliño é un espello 

Súa nai mírase nel 
 

(Canción popular)
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O luceiro do meu camiño 
Lorena Rodríguez Mella 
 

 

Todo comeza hai aproximadamente tres anos, o meu marido máis eu desexabamos ser 
pais, e aconteceu o máis marabilloso que lle pode pasar a unha parella e en particular a 
unha muller, quedar embarazada, VALERIA nos elixiu para ser os seus papás. Desde que 
sentimos a súa chegada foi e é a nosa mestra,a  nosa guía, amor puro. 

O embarazo foi unha vivencia marabillosa, na que as miñas emocións e os meus 
sentimentos se exaltaron como nunca antes o experimentara; tranquilidade, amor, 
confianza e felicidade, era o que Valeria me transmitía cada día que pasaba a doses máis 
altas. 

Sen dúbida alguén moi especial me elixira para ser a súa mamá, non foi casualidade, con 
ela traía unha mensaxe, que aínda sigo descifrando, houberon momentos nos que me 
resultou difícil e doloroso comprender, pero as respostas a eses porqués van chegando e 
enriquecendo a miña persoa e a miña vida. 

A necesidade de relaxarme, de cantar ao meu bebé, de ter silencios, de facer reflexións, 
de ler, foi algo que xurdiu do meu interior e o estímulo necesario para establecer a 
conexión co meu bebé, algo máxico que se afasta do raciocinio humano, e que tiven o 
don de sentir. 

Expresei a Valeria como desexaba parir, recibila entre os meus brazos, como alimentala... 
e ela contestoume tan claramente, que non tiven dúbida de que desexaba o mesmo ca 
min; recordareino toda a miña vida, porque foi un dos momentos máis emocionantes que 
compartimos estando ela intraútero. 

Todas estas vivencias, foron o punto de inflexión para que se iniciase un cambio na miña 
vida, e en min como persoa e como muller. 

Durante o embarazo, imaxinábame e visualizaba o meu bebé mamando a teta, era algo 
que me facía moitísima ilusión, e en eses momentos nunca me formulei a posibilidade de 
que puidese xurdir algún problema coa lactación. Sentíame plenamente feliz.  

O parto transcorreu como desexaramos os tres. Valeria empezou a reptar cara ao meu 
peito dereito, e non tardou en engancharse, foi unha sensación bonita e satisfactoria, 
pero sentía un pouco de dor, aparentemente agarraba ben a teta, pero aos 2-3 días xa se 
empezaron a visualizar gretas, cambiei a posición para aleitala, abría pouco a boca e 
sentía que me mordía ao mamar, foi duro e moi doloroso, pero nunca me formulei outra 
opción para alimentala. O apoio do meu marido foi un piar fundamental. Durante os dous 
primeiros meses as gretas non melloraron; Valeria mamaba moito polo día e sobre todo 
pola noite, que era cando peor se agarraba á teta, pero todo foi superado. A partir dos 
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dous meses empezou a mellorar o agarre e as gretas empezaron a pecharse, era 
marabilloso, sentíame feliz, a miña nena mamaba xenial, gozaba dándolle teta, non sentía 
dor. Isto durou aproximadamente mes e medio, dun día para outro Valeria empezou a 
mancarme ao mamar, pero como podía ser? que acontecía entonces? a miña nena 
mamaba xenial e de pronto esqueceuse como tiña que mamar ben?.... Neste momento, 
empecei a indagar, porque había algo que non me acababa de encaixar, tiña unha cousa 
clara, e era que o problema non era físico, senón emocional, a solución tíñaa eu mesma, 
pero non me decatara ata que a miña nena me volveu avisar.... pero que me quería dicir? 
de que me tiña que dar conta?... Pasei uns días dándolle voltas á cabeza, e formulábame 
varias cousas que podían ser, pero que vai, todo seguía igual; dende que naceu Valeria, 
sempre falei moito con ela e agora máis, tíñame que axudar a encontrar a solución, era a 
única persoa que podía facelo, xa que viña do meu interior, e conectara coas miñas 
emocións máis primitivas, e outras vivencias vividas como traumáticas ou non, que eu 
polo motivo que fose relegara o inconsciente, pero que se facían presentes na miña 
forma de ser, de falar, de actuar, de relacionarme cos demais, etc...En todo este proceso 
de cambio, superación, crecemento e de dor física e emocional, fóronme de gran axuda 
os libros que lera durante o embarazo de Laura Gutman, e o acompañamento e apoio da 
miña parella e das miñas amigas; cheguei á conclusión de que debía ser paciente e 
escoitar ao meu bebé, ter momentos de paz e silencio e as respostas chegarían ao seu 
momento. 

Dende logo así é, escríboo en presente, porque cada día vou encaixando mellor as pezas 
do crebacabezas e encontrando pouco a pouco as que faltan. 

As gretas curáronse aproximadamente aos 6 meses, pero pasado o tempo decátome, que 
todo o acontecido foi necesario para que eu me coñecese a min mesma e tomase un 
camiño no que me sinto máis feliz e no que reina o amor. 

A día de hoxe, a miña nena ten case dous anos e medio e continúa tomando teta, 
síntome orgullosa por iso, e así continuaremos ata que as dúas decidamos o contrario, 
espero que falte moito tempo... 

Penso que o regalo máis prezado que nos puido dar a natureza, foi dotarnos con dúas 
tetas que ademais de alimentar aos nosos fillos, son fonte de amor, contacto, calor, 
pracer e consolo. 
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Quen  mama,  ama 
Pilar Fernández Salgueiro 
 

 

O primeiro fillo arrincáronmo. 

Coñecino trinta e cinco horas despois, nos brazos dunha enfermeira. 

A pesar da separación, a súa intervención cirúrxica, estancia na UCI con sedación de tres 
días, e demais sucesos que me costa lembrar tras cinco anos, aleiteino durante tres meses 
até que a desinformación e a falta de apoio mutilaron as miñas ansias dunha lactancia 
feliz e longa..... Segundo trauma. 

O segundo fillo, nace por sorte cunha nai mais experta e reforzada.Segura de si mesma. 
Segura do que quería para ela e para o seu fillo. Sen intromisión. 

Contactar cunha asesora de lactancia, deume toda a confianza. Débolle 
tanto...Debémoslle tanto... 

“Por favor! Déixame arrimalo ao peito!”. 

Saímos os dous triunfantes da sala de partos unidos polos seus pequenos beizos sobre 
min. Xuntos.... Sen libro de instrucións. 

Era unha imaxe soñada. E converteuse nunha imaxe cumprida. 

Iniciamos  a experiencia. Lactar. 

Amar. 

O sentido da lactancia é DAR , e esa é a esencia. O pracer de dar sen pedir nada, sen 
esperar nada.Lección de vida. Altruísmo. Harmonía coa terra. Equilibrio co corpo. 

Maternidade. 

Adorable silencio, adorable momento no que os dous corpos tornan a fundirse coma na 
orixe da vida. 

Contacto, unión. Amor. 

Sen caducidade, sen límites. Os mamíferos non teñen reloxo. 

Con dezaoito meses, Duarte di, mamá, papá e teta. E son tres palabras que di cun sorriso. 
Algo importante debe de ser... 
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E desfrutamos os dous, todas e cada unha das veces. Día, noite. Estación tras estación.. 

Xuntos... 

Por iso, cando alguén me pregunta: "¿Aínda segues coa teta?" Eu penso: “Si, aínda somos 
inmensamente felices”. 

E cando a lactancia non sexa mais que un recordo, tamén estarei feliz de lembrarme..... 

 

 

A Duarte e a Natalia, por facerme tan, tan, tan feliz.
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Un camiño de rosas con algunha espiña 

agochada: a miña lactación materna 
Noelia Prieto Gómez 
 

 

Acariñaba o meu ventre, que non deixaba de medrar, e moitas veces preguntábame 
como sería aleitar. Que se sentiría? Gustaríame? E el… como reaccionaría, colleríase ben 
á teta? saberíamos entendernos, a nosa lactación iría ben? 

Os libros dicían que si, que todas podemos dar peito, que os bebés nacen sabendo 
mamar. Que coa posición correcta todo iría ben. E decidín aferrarme a esas frases. A 
miña confianza medraba a medida que se achegaba o momento, era marabilloso sentirse 
así! Toda eu era vida e ilusión. 

Unha madrugada de xoves santo, o meu bebé chegou por fin ós meus brazos. Fora un 
parto ben difícil, moi diferente do que eu imaxinaba ter. A separación inicial, durísima. 
Por iso, agora que por fin estaba sobre min, non quería perder máis tempo: ofrecinlle o 
peito, entre temerosa e ilusionada… e el enganchouse rapidísimo. E de seguida buscou a 
miña mirada. Eses olliños fixos nos meus, esa ansia de mamá e de mamar, esa manciña 
aferrada ó meu camisón… namoreime perdidamente.  

Así comezou a máis fantástica, turbadora e intuitiva experiencia da miña vida.  

Cando el mamaba, desaparecía o mundo. O tempo, o espazo quedaban lonxe da miña 
percepción, só estaba el, tan pequeniño e tan perfecto, nutríndose de min, concentrado 
na súa tetiña. Si, aí estabamos os dous, recollendo e recargando enerxía. De repente 
entendín o verdadeiro significado da lactación materna, que non tiña que ver con 
inmunoglobulinas… senón cunha sensación moi profunda que non sabía como chamar: 
amor, paz, harmonía…  

En contra do esperado, as dificultades non tardaron en aparecer. Na volta ó meu fogar xa 
cheguei coas mamilas moi doridas. Pouco a pouco, aleitar foise volvendo doloroso. No 
fondo era feliz dándolle teta, dáballe o mellor de min… pero algo ía mal e eu cada vez 
sufría máis. Ademais o meu pequerrecho non se saciaba, os días e as noites transcorrían 
nunha toma eterna. E despois foron aparecendo outros problemas. Así sería durante 
moito tempo… 

Agora que todo pasou podo chegar a analizalo, ver onde estaba o problema. Pero 
daquela vivía nunha especie de tormenta interior, na que non conseguía albiscar nunca a 
claridade. Neses momentos apoieime totalmente no papá, que soubo darme confianza e 
contención, serenidade e alegría. Realmente envorcouse en corpo e alma para darme 
alento. Necesitaría doutro relato coma este para explicar todo o que iso significou para 
min. 
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E así, xuntos comezamos unha peregrinación: visitas, correos e chamadas aquí e alá, a 
esperanza posta en que alguén tiña que saber que era o que nos estaba sucedendo, e 
sobre todo como podíamos poñerlle solución. 

Mentres tanto, facíalle caso a todos os consellos, e ía tirando día a día, coa esperanza 
posta en cada pequena melloría. 

Moita xente opinaba que todo aquilo non valía a pena. Non os escoitei. Afasteime desa 
negatividade, e refuxieime no meu desexo e convencemento interior. De vez en cando 
recargaba enerxía conversando con mulleres que sentían coma min, que conseguiran o 
seu obxectivo dunha lactación feliz. Repetíame a min mesma que eu tamén sería unha 
delas. 

A pesar dos momentos difíciles, a teta nunca perdeu o seu sentido de fonte de amor, 
consolo e nutrición en tódolos sentidos. Unha teta chea de afecto, adormecedora nas 
longas noites, curadora de desgustos e pupiñas, xoguete co que enredar, e suave 
almofada na que botar a mellor das sonecas. 

Nunca imaxinara que chegaría a significar tanto para os dous… decateime de que quería 
que aquilo durase moito. Que só tiña que rematar cando el e mais eu o decidiramos. 

Entre tanto, os meses pasaron e o crebacabezas comezou a coller forma. A base de 
observar, ler e aprender doutros casos, pouco a pouco fun entendendo de onde viñan 
todos os nosos problemas. As dificultades na lactación poden comezar xa no mesmo 
parto, e hai moitos condicionantes que inflúen no éxito. Algúns no bebé, algúns na 
mamá, pero tamén na conxunción de ambos.  

Tivo que pasar tempo para conseguir a miña lactación desexada, plenamente feliz. Por fin 
a melloría definitiva chegou, para nunca marchar, e gocei plenamente dos nosos 
momentos máxicos. 

Agora mesmo atópome nun momento moi doce. Desfruto dunha lactación feliz, xa 
considerada prolongada (aínda que non sei por que chamarlle así a algo natural que 
simplemente flúe, que nunca precisou de medidas de ningún tipo, tampouco temporais). 

O meu bebé xa é un neno que anda, corre, salta, e de repente demanda a súa teta con 
cara de verdadeira ledicia. Ó rematar volve correr feliz a descubrir o mundo, sabedor de 
que cando o necesite a súa mamá, ela estará aí dándolle a tetiña con todo o seu amor.  

Xa non estou sola, comparto a miña experiencia con moitas outras mulleres que están 
neste mesmo camiño, e volvo continuamente a reflectirme e a recargarme con cada unha 
delas. A lactación é cousa de dous, pero tamén algo marabilloso para compartir e vivir 
xuntas. 

Grazas a todas as mulleres e familias que me acompañaron e acompañan neste 
apaixonante camiño de lactar. Grazas papá, por ser o puntal que necesitaba ó meu lado, 
por aprender comigo e nunca perder o bo humor. E grazas a ti, meu neno, por cada 
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cariña de felicidade, por cada sorriso e olliños pícaros cando en calquera parte do mundo 
me pides… MAMÁ TETA!! 
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Luns, 8 da mañá 
Esperanza Docampo Rodríguez 
 

 

Luns, 8 da mañá, o ruído das gotas de chuvia golpeando a miña ventá fan que o meu 
cerebro empece a funcionar. Non durmín nada ben pero hoxe non teño que ir a ningún 
sitio! Beeeen! 

Carlos xa marchou a traballar! Fantástico! Toda a cama para min soa. 

Fóra vai frío. UMMMM! Que ben se está en cama quentiña! Vou durmir toda a mañá, 
non me penso mover da cama para nada. 

Desconecto o meu cerebro. Morfeo, por favor, ven pronto, un momentiño máis, só un 
pouquiño máis por favor, un pouquiño máis, un pouquiño máis, un pouquiño 
máaaaaais....... 

— ¡Mamá, mamá, mami! 

—  Oh oh! perigo, perigo 

—  Mami, estás durmida? Xa é de día. Quero tetita 

— Lúa duuurme, aínda é cedo 

—  Mami non teño sono, quero tetita, porfi 

Lúa métese na miña cama e anícase ao meu lado, encántame sentir o seu pequeno 
corpiño ao lado do meu, xa pasou un ano e aínda boto de menos seguir durmindo con 
ela. 

—  Bos días mami! Tetita? 

—  Vaaale, ven, toma tetita 

O meu corpo xírase automaticamente (leva facéndoo durante 3 anos, é todo un experto). 
As tetitas quedan á altura da súa boca, Lúa encárgase de todo. 

—  Mami encántanme as tetitas! Non as gardes nunca! 

—  Non cariño 

—  Mami, nunca eh? 
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—  Non, meu amor. Nunca. Duuuurme 

—  Mami, un pouquiño máis, só un pouquiño máis 

—  Si cariño, un pouquiño máis 

Luns 10 da mañá. Lúa dorme e eu ao seu lado, dou grazas por estas dous tetitas. 

NON PENSO GARDALAS NUNCA! 
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Flavia e a teta 
Patricia Fernández Docampo 
 

 

Ola mamás. 

Son Patricia, unha mama novata de 37 anos. 

Un bo dia, hai 14 meses decidín ser mama e chegou Flavia. Decidín que lle daría o peito e 
niso estamos. 

Foi unha decisión persoal que sabía que sairía ben, pero non influenciada polos cursos 
preparto ou todas as recomendacións que encontras no transcurso do camiño.Foi unha 
desas decisións que na vida se toman e non sei se por sorte, insistencia, paciencia ou 
constancia chegan a bo termo. 

A miña recomendación: márcate as túas regras, esquécete dos vinte minutos en cada 
peito, primeiro baleira un e logo o outro, etc. Cada persoa necesita o seu tempo para 
facer as súas cousas. 

Proba todas as formas e maneiras que se che ocorran ate que encontres a que má se 
adapte a ti, non importa se non é a que che ensinaron ou a que á maioría lle funciona. 
Funciónache a ti e abonda. 

Con isto non quero dicir que toda a información que poidas absorber antes e durante non 
sirva, pero cada un é diferente, como na vida, sabemos o que nos funciona mellor, así 
que non o dubides e adiante. Introdúceste no mundo das mamás, charlas, descobres que 
algunhas o intentan e non poden por infinidade de causas, que hai moito sangue, suor e 
lágrimas. 

Así sénteste afortunada de que para ti todo sexa tan doado, a pesar desas noites 
levantándote cada catro horas, de ter a unha” gordi” colgada de ti horas e horas, caída de 
pelo, sono e sono. 

Chegas ao mais importante, Flavia esta sa e feliz. 

A satisfacción non chega sen esforzo, pero se necesitas axuda pídela, para iso están os 
profesionais e a xente que decide dedicar parte do seu tempo a compartilo contigo, pero 
recorda que a decisión final é sempre túa. 

Así que goza da lactación, dos teus fillos, da vida. 





 

 



 

 

 


