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I-INTRODUCCIÓ 

La dona salvatge representa l'essència femenina instintiva, perquè, dins de cada dona, anima a 
una vida secreta, una força poderosa plena de bons instints, creativitat apassionada i saviesa 
eterna. Sovint els esforços constants de la societat per "civilitzar" les dones i limitar-los a papers 
rígids els han deixat sords als dons que alberguen dins. Pinkola Estés ha creat una psicologia 
femenina en el seu sentit més veritable: el que condueix al coneixement de l'ànima. 

La psicologia tradicional s'acaba massa aviat quan es tracta d'analitzar la dona creativa, talentosa 
i profunda. La psicologia tradicional és sovint silenciosa (..) resta en silenci sobre els temes més 
profunds i importants per a les dones: l'intuïtiu, el sexual i el cíclic. 

Qualsevol que sigui la cultura que ha influït en una dona, aquesta intuïtivament entén les 
paraules "dona" i "salvatge". Quan les dones escolten aquestes paraules, un record antic es 
desperta i renéixer en elles. Profund en el nostre ésser ho sabem, (..) sabem que ens pertany i 
que pertanyem a ella. Si les dones han perdut (aquesta essència femenina), quan la tornen a 
trobar, lluitaran per mantenir-la per sempre. Una vegada que l'han recuperat, lluitaran amb tot 
el possible per mantenir-la, amb ella: 



* La seva vida creativa floreix 

* les seves relacions prenen sentit, profunditat i salut 

* els seus cicles sexuals, creatius, de treball i de joc es restauren. 

I per tant, ja no són l'objectiu de les predacions dels altres, i tenen el mateix dret a créixer i 
prosperar d'acord amb les lleis de la natura. 

 

II-LA MANERA DE SER UNA DONA SALVATGE 

El camí condueix a les dones a un coneixement cada vegada més profund de si mateixes: les 
edats de les dones, la forma d'actuar de les dones, la seva saviesa i el seu foc creatiu. Les dones 
salvatges, instintivament saben quan han de morir les coses i quan han de viure; saben com 
sortir i com quedar-se.  La paraula "salvatge" s'utilitza en el seu sentit original, que significa viure 
una existència NATURAL: en la qual hi ha una integritat innata i uns límits saludables. Les 
paraules "dona" i "salvatge" fan que les dones recordin qui són i què proposen. Encarna la força 
que sustenta totes les dones. 

Quan una dona ha recuperat la seva naturalesa sàvia o intel·ligent, és al mateix temps una amiga 
i una mare de tots aquells que s'han desviat, de tots aquells que necessiten aprendre, de tots 
aquells que tenen un enigma per resoldre, de tots aquells que estan vagant i buscant. De les 
tradicions antigues, la dona salvatge, és l'ànima femenina: 

* És tot el que pertany a l'instint. 

* És la intuïció. 

* Ella és la que sap escoltar. 

* És el cor lleial. 

* És un conjunt d'idees, sentiments, impulsos i records. 

* És la veu oberta a la protesta contra la injustícia. 

* Són totes les coses que ens indueixen a seguir endavant, quan pensem que estem acabats. 

D´entrada, les portes que condueixen al JO salvatge són poques, però valuoses. 

Si vostè té una ferida profunda, AIXÒ és una porta. 

Si vostè té una història molt antiga, AIXÒ és una porta. 

Si estimes el cel i l'aigua fins a l'extrem de gairebé no poder resistir-ho, això és una porta. 

Si ànsies una vida més profunda, més completa i més sensata, AIXÒ és una porta. 

La naturalesa salvatge no requereix que una dona sigui d'un color determinat, tingui una certa 
educació i un estil de vida determinat, o que pertanyi a una certa classe econòmica. De fet, no 
pot desenvolupar-se en una atmosfera de correcció política obligatòria i no pot ser doblegada 
per encaixar en els motlles. Es desenvolupa amb la mirada pura i l'honestedat personal. Es 
desenvolupa amb la seva pròpia manera de ser. Per trobar aquesta essència femenina, les dones 
han de tornar a la seva vida instintiva, al seu coneixement més profund. El desenvolupament 



d'una relació amb la naturalesa salvatge és una part essencial de la individuació de les dones. 
Les facultats instintives de les dones són: 

. Perspicàcia 

. Intuïció. 

. Resistència. 

. La capacitat d'estimar amb tenacitat. 

. Percepció aguda. 

. Previsió. 

. L´agudesa auditiva. 

 

 

 

 

III-ELS ENEMICS DE LA DONA SALVATGE: ELS DEPREDADORS 

Depredadors 

Són els que anhelen la superioritat i el poder sobre els altres. Tenen un tipus d'inflació 
psicològica per la qual l' “Ens” pretén ser tan gran (..) que volen controlar les misterioses forces 
de la natura, incloent-hi els sistemes de vida i mort. La conseqüència de l'intent d'un ésser per 
trencar, doblegar o alterar les normes de la naturalesa humana és castigada per una disminució 
de les seves competències. Totes les criatures han d'aprendre que hi ha depredadors. I fins i tot 
si ens sap greu per ells (ens compadim), el primer que hem de fer és reconèixer-los, i protegir-
nos de la seva acció devastadora. 

Entendre el depredador significa convertir-se en un ésser madur que no és vulnerable per la 
ingenuïtat, la inexperiència o la imprudència. 

 

 

 



IV-LES DONES INGÈNUES COM A PRESES 

A l'inici de la vida d'una dona, la seva comprensió emocional de l' ocult és molt feble i per tant 
el seu punt de vista femení és molt ingenu. Però aquí és on tots vam començar: som ingenus i 
estem tractant d'entrar en situacions molt confuses. No sabem qui és el depredador i qui no. Els 
ensenyaments inicials de "ser amable" indueixen a les dones a ignorar les seves intuïcions. En 
aquest sentit, se'ls ensenya deliberadament a sotmetre's al depredador. Ella és ingènua, sobre 
tot en el cas de noies molt joves o dones que no han estat mimades. 

La dona que no presta atenció al seu instint d'advertència és perquè ella segueix estant massa 
identificada amb la ingenuïtat. Una dona naïf (ingènua) s´equivoca una i altra vegada en l'elecció 
de la seva parella. En algun lloc en la seva ment sap el que hauria de fer, que aquest patró és 
inútil, que ella hauria d'abandonar. Però una mena d'hipnosi l'indueix a seguir el patró 
destructiu. Qualsevol dilema en que una dona es troba atrapada, les veus més profundes de la 
seva ment li xiuxiuejant a ella les veritats que potser no vol sentir, perquè destrueixen la seva 
fantasia de "paradís trobat". 

Moltes dones es casen quan encara son ingènues i trient a algú que destrueix les seves vides, 
creient que seran capaces de "curar" aquesta persona amb el seu amor. Amb el temps, la dona 
que ha estat atrapada d'aquesta manera s'adonarà que les seves esperances d'una vida digna 
per a ella i els seus fills son cada vegades més escasses. Mentre s´obligui a la dona a creure que 
ella està desvalguda i és impotent i se la entrena a no percebre conscientment el que ella sap 
que és veritat, les dons i els impulsos femenins continuaran sent exterminats. 

Quan l'esperit juvenil es casa amb el depredador, la dona és empresonada o reprimida en un 
moment de la seva vida inicialment destinada al desenvolupament. En lloc de viure lliurement, 
la dona comença a viure d'una manera falsa. Hi ha un mitjà per sortir de tot això, però vostè ha 
de tenir la clau: la clau del coneixement. 

La dona naïf accepta tàcitament a "no saber". La dona ingènua o ferida és deixa arrastrar 
fàcilment per promeses de confort, diversió joiosa o plaers diversos, ja siguin promeses d'una 
posició més alta (..) com si són promeses de més seguretat, amor etern, aventures arriscades, o 
sexe desenfrenat. 

 

V-LA CLAU DEL CONEIXEMENT 

La clau del coneixement és la naturalesa instintiva, és la curiositat innata que l'ajudarà a 
descobrir més enllà de l'obvi. Sense aquest coneixement, les dones no tenen una protecció 
adequada. Plantejar la pregunta apropiada és l'acció central de la transformació. La pregunta 
pròpiament feta sempre sorgeix d'una curiositat essencial sobre el que hi ha darrere. La qüestió 
clau dona lloc al desenvolupament de la consciència. Les preguntes no poden ser ocultes o 
oblidades. S'ha de formular. Han de ser contestades. 

La dona valenta no té por d'investigar el pitjor de la seva psique. Una dona valenta i assenyada 
utilitzarà les percepcions i oportunitats per tornar a examinar de nou la pròpia vida i el propi jo. 

 

 

 



VI-LA DESTRUCCIÓ DEL DEPREDADOR 

Destruïm el predador conservant les nostres intuïcions i instints i resistint les seves seduccions. 
Si hem fet una llista de totes les pèrdues que hem patit fins ara en les nostres vides, recordant 
els temps que hem patim decepcions i on vam ser impotents contra el sofriment. Destruïm els 
atacs del depredador, tractar-nos seriosament i treballant amb el que hi ha de cert del que diu 
el depredador i descartant la resta. 

Destruïm el depredador conservant les nostres intuïcions i instints i resistint les seves 
seduccions. Si ens neguem a prestar atenció al depredador, aquest es queda sense força i no pot 
actuar sense la nostra col·laboració. Extraure l'energia del depredador i convertint-lo en alguna 
cosa útil es pot entendre de les maneres següents: 

- La fúria del depredador es pot transformar en un incendi espiritual capaç de dur a terme 
una gran tasca mundial. 

- la capacitat del depredador es pot utilitzar per inspeccionar i entendre les coses des de 
lluny. 

- la naturalesa assassina del depredador es pot utilitzar per matar el que ha de morir en la 
vida d'una dona o el que ha de morir de la seva vida exterior. 

A continuació, la dona és lliure de buscar les veritables respostes a les seves més profundes i 
més fosques preguntes. Adquireix la capacitat de preguntar qualsevol tipus de pregunta sobre 
la pròpia persona, la seva pròpia família, les seves pròpies activitats i la vida que l'envolta. Llavors 
ella està lliure dels poders del que l'ha atacat i de transformar aquests poders, que prèviament 
s'havien utilitzat en contra seu, en el seu propi benefici. Aquesta és la dona salvatge. 

 

VII-CULTURA OPRESSIVA 

El procés destructiu es va intensificar quan la cultura que envolta una dona fomenta, alimenta, 
i protegeix les actituds destructives contra la naturalesa instintiva i espiritual més profunda. 
D'aquesta manera, aquests valors culturals destructius es potencien dins la psique col·lectiva de 
tots els seus membres. Quan una societat exhorta a la gent a sospitar i fugir de la vida instintiva 
profunda, un element auto-depredador en cada psique individual es reforça i s'intensifica.  No 
obstant això, fins i tot en una cultura opressiva, qualsevol que sigui la dona en la qual la seva 
essència (dona salvatge) continua vivint, pot prosperar i fins i tot resplendir si li preguntaren les 
qüestions clau, no només aquelles que considerem útils per conèixer-se millor, sinó també les 
que es refereixen a la nostra cultura. Abraçar el món i comportar-se amb ell d´una manera 
sentimental i reforçant el sentiment és una poderosa manifestació de l'esperit salvatge. 

Encara que una dona pateix una lesió si ella és capturada i/o induïda a engany per romandre 
ingènua i submisa, encara té prou energia per superar-ho, donat que ella s'ha mantingut en 
contacte amb la seva profunda naturalesa instintiva salvatge. Quan la naturalesa instintiva d'una 
dona és forta, identifica intuïtivament el depredador innat a través de l'olfacte, la vista i l'oïda, 
anticipa la seva presència, escolta el seu enfocament, i pren mesures per rebutjar-lo. Una dona 
l'instint de la qual ha estat ferit, principalment a causa de les introduccions que l'insten a ser 
amables, a comportar-se bé i, sobretot, a ser cegues als abusos a la que està sent sotmesa. 

A primera vista és difícil establir la diferència entre les dones joves i per tant naïf, i les dones 
l'instint dels quals ha estat danyat. La cura, tant per la dona naïf com per aquella on l'instint de 
la qual ha estat ferit, és la mateixa: 



* Practicar d'escolta de la pròpia intuïció. 

* Escoltar la veu interior en si. 

* Fer preguntes. 

* Sentir curiositat. 

* Veure el que s´ha de veure. 

* Escoltar el que necessita ser escoltat. 

* i Actuar després, segons, amb el que sap que es veritat. 

Si podem aconseguir aquesta capacitat fora de les ombres de la psique, ja no seran meres 
víctimes de circumstàncies internes o externes. Aquesta essència d'una dona salvatge ensenya 
a les dones a no ser "amables" quan han de protegir les seves vides emocionals. Quan la vida 
emocional es veu amenaçada, el dibuix seriós d'una línia de contenció no només és acceptable, 
sinó també prescriptiu. Quan la dona ho fa, la seva vida ja no pot ser intromissió durant molt de 
temps, ja que immediatament s'adona del que està succeint. Ella no és ingènua ja. Ja no és una 
“diana” o un objectiu. 

De vegades una dona se sent assetjada per les petites demandes de la seva psique que l'exhorten 
a accedir a qualsevol cosa que vulguin els demés. Però el compliment de les demandes dels 
altres dona lloc a una entesa terrible que totes les dones han de prendre nota. La comprensió 
que el fet de ser nosaltres mateixes fa que molts ens desterrin i que el fet d'accedir a les 
exigències dels altres fa que ens desterrem de nosaltres mateixes. La tensió és un turment i s'ha 
de resistir, però l'elecció està molt clara. 

En els contes de fades, el paper de l'estranger o del proscrit sol estar representat pel personatge 
que està més profundament relacionat amb la naturalesa assenyada. Per tal de veure alguna 
cosa, necessitem la intuïció i la força per resistir el que veiem. Es probable que tractem de ser 
amables en lloc d’astutes. És possible que ens hagin ensenyat a deixar de banda l'habilitat 
d´aguda perspicàcia perquè puguem estar a bones amb la gent. No obstant això, la recompensa 
que rebem a canvi de ser amable en circumstàncies opressives és una intensificació del mal 
tractament. 

Les dones que s'han criat en famílies que no accepten les seves qualitats es llancen una vegada 
i una altra a l'acompliment d'impressionants gestes sense saber per què. Porten a terme tota 
mena d'arriscades i costoses proeses que els ocupen molt de temps per demostrar la seva vàlua 
a la seva família. Ara m´accepteu? Tal com passa amb el conflicte entre el fet de sotmetre als 
desitjos dels altres i el de ser una mateixa, aquesta pressió condueix a un bon final. La dona ha 
de distingir el que és bo per a ella i el que no. No podrà desenvolupar-se mentre segueixi sent la 
criada de tot el món. Les dones que tracten d'ocultar els seus més profunds sentiments s'estan 
matant. 

 

VIII-LA MILLOR ELECCIÓ 

La intuïció percep el camí que cal seguir per poder treure el major profit possible d'una situació. 
Té instint de conservació, capta els motius i la intenció subjacent i opta per allò que causarà la 
menor fragmentació possible en la psique. Alimentem el profund jo intuïtiu prestant-li atenció i 
seguint els seus consells. 



La exagerada amabilitat i l'afany exagerat per acomodar-se als desitjos dels altres es produeixen 
sovint quan les dones temen desesperadament ser privades dels seus drets o considerades 
innecessàries. Per tal que els homes entenguin les dones, aquestes hauran d'ensenyar-los les 
configuracions del femení salvatge. La dona sàvia manté el seu ambient psíquic ordenat. I ho fa 
mantenint clar el cap, conservant un espai lliure per a la seva feina, i procurant portar les seves 
idees i projectes a una conclusió feliç. Moltes dones són requerides per aquesta tasca de deixar 
un espai per a la meditació lliure cada dia, un espai per viure que és indiscutiblement el seu 
propi. 

Una dona ha d'estar disposada a cremar-se, cremar-se al roent, cremar amb passió, cremar amb 
paraules, amb idees, amb el desig de tot el que s'aprecia sincerament. Les dones han d'aprendre 
els propis cicles femenins, de tal manera que han de: purificar els propis pensaments i renovar 
regularment els propis valors. S'ha d'eliminar les trivialitats que ocupen la psique, netejar els 
propis pensaments i Estats emocionals. S'ha de potenciar la vida creativa. 

Les tasques psíquiques que ha de fer una dona, per recuperar la seva naturalesa salvatge, són 
dues: 

1-aprendre a separar una cosa de l'altra, amb els millors criteris possibles, establir distincions 
subtils de judici, i observar el poder de l'inconscient. 

2-més informació sobre la vida i la mort. Tenir la capacitat d'inculcar energia i enfortir la vida, i 
també allunyar-se del camí del que s'està morint. 

La manca d'intuïció i sensibilitat per als cicles femenins o el fracàs de seguir el consell de la 
saviesa d'una mateixa, dona lloc a unes decisions desencertades i fins i tot a decisions 
desastroses. Si la dona està envoltada de gent que posa ulls en blanc i mira el sostre de manera 
despectiva quan entra en l'habitació, diu alguna cosa, fa alguna cosa o reacciona a alguna cosa, 
ella esta certament en companyia de persones que apaguen les passions, les de la dona i 
probablement també la seva pròpia. Aquestes persones no tenen interès en ella, la seva feina o 
la seva vida. 

La dona ha de triar amb precaució tant als amants i amics, per que ambdues persones poden 
convertir-se en perversos. Un amant pot crear i/o destruir fins i tot les nostres connexions més 
duradores amb els nostres cicles i idees. L'amant destructiu ha de ser evitat. Un amant i amics 
que presten el seu suport a la criatura que hi ha en ella, són les persones que s'adapten a la 
dona, perquè seran els seus amics de l'ànima per tota la vida.  L'elecció acurada d'amics i amants 
és essencial per preservar la consciència, la intuïció i la llum ardent que veu i sap. 

La dona ha de preguntar-se què vol? 

Un amant no es pot triar com en un “bufet”. Triar alguna cosa, simplement perquè quan es veu 
sens fa que la boca aigua, mai serà capaç de satisfer el jo espiritual. I per això, la intuïció és bona. 
Quan la dona està connectada al JO instintiu, sempre es presenten quatre opcions: les dues 
oposades, el territori intermedi, i una nova anàlisi de les possibilitats. 

 

Extret del llibre "Dones que corren amb llops" de Clarissa Pinkola Estés-2004 

 

 



 

 

 

 

 


