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Sobre els drets de la dona
Parlar de la nostra companya,
laberint de difícil sortída. Els
entenem, però el cas és que
quan donen una passa endavant,
dicionalment es mouen.

la dona, és posar-se en un
homes generalment no les
elles tampoc no s'entenen
fora de I'esfera en que tra-

Des de la que clama pel seus drets, fins la que la seva
meta és un bon casament, la dona ofereix una extensa gamma d'inquietuds i discussions. Respectuosament, excloeixo
d'aquesta polèmica i a la quai convido a participar-hi des
de les pagines de «Ronsana», a la senyora casada, dones
els problèmes dels seus drets ja els ha solucionat a la
seva manera. Reconec públicament la igualtat de drets civils a la dona, però a l'hora d'estabiir-los es copsa la gran
diferència de mentalitat que existeix entre elles dins la mateixa escala social.
Com a fons, la discussió no és altra cosa que obtenir una
seguretat econòmica i independencia vers l'home.
Ve de molts s e g l e s que la situació social de la dona ha
estât determinada per l'home i per un inelludible deure que
és la maternitat. A c i la dona s'ha concentrât, acabant per
erigir-se en mestressa de la Mar; allí es produeix la Iluita
per uns véritables drets que l'home sensat respecta. Allí els
seus drets son inexpugnables: és la total possessió de la
familia.
Donem la volta fora una llar. Les coses prenen un altre
caire. L'home subordinai a l'instint sexual, troba al carrer
l'altra dona, aquella que sols cerca la seva solució; aquella
que devant el domini de l'home recorre a l'engany, a ¡'«enredo», perqué sap instintivament l'adagi: «Que pocs homes
son cecs, mentre que la majoria no son llestos». Aquest
principi és comú entre elles, i per això contemplem dintre
el sexe femení una sorda competència: unes per conservar
la bellesa; les altres per medi de la bellesa, conquerir.
Si ens fixem en els animals, veurem la femella amb plenitud dels seus drets, ja que no necessita al másele per a
viure. No ha de recórrer a la coquetería ni a la disfressa
perqué el seu instint li diu que és el másele el que la necessita, i pot escollir. Son els máseles els qui lluiten entre ells per atreure's I'altiva femella, i son ells els
qui s'embelleixen per enamorar-les. Les persones — a part
excepcions— per norma general han Invertit aquesta Ilei
natural. Per qué? Dones perqué l'home s'ha convertit en
amo i senyor, degut a l'associaeió entre eiis en defensa
deis seus privilegis, i la dona es sent dominada en veure
l'home físicament superior a ella. Induïda a l'obedièneia i
mancada d'instrueció, és dominada per la supersticló. Encongida davant la seva feblesa f í s i c a , per culpa d'un am-

bient antinatural, ha trobat la seva defensa
dones és més eficient que les qualitats.

en

l'engany,

Actualment a la dona la societat li ha obert carni —concessió perqué la necessita—, i amb més Ilibertat no sap
com desenvo(upar-se, dones no comprén que no és igual a
l'home; és un altre valor que s'ha de situar davant Tactual
societat. no és el complément de l'home, és la diferència
de sexes que per diversos eamins s'aparellen, complint el fi
determinai que és la reproducció.
Els animais, complida la rnissió de reproduir-se es separen, malgrat conviure Junts. Nosaltres hem créât la familia,
i a través d'ella, la societat política, tant a gust de l'home,
que s'ha convertit en absolut dominador i, la resta, subordinada.
En conviure sota la tutela de l'home, la dona s'ha adaptai a eli pel camí més fácil, contagiant-se deis s e u s vicis,
creguda que la igualtat és gaudir de totes les avantatges
— a vegades sols aparents—; veu els drets, però deis deures no en vol saber res. Ensenyada de petita a mostrar-se
atractiva, es passa el millor de la seva vida cereant la mirada de l'home i en Iluita sorda per vèncer les altres; I
molt més si Déu II ha donat bellesa.
Tota aquesta època d'esplendor que és la seva joventut,
per manca d'una Instrucció racional, al transcurs del temps
es converteix en frustració, IHusions perdudes i inadaptacló. Tot, per desconéixer el seu valor.
S i la dona pogués prescindir de la tutela de l'home, de
la seva influència, si quan es presentes una solució a
l'àmbit nacional fos per tots igual, probablement el mon no
seria tan injust, dones ella, m é s emotiva, m é s sentimental,
més sacrificada, més conservadora i amb més sentit comú.
frenarla les apetences de domini de l'home i, a l'ensems,
descobririem una inteHigència ignorada fins avui.
Però és m a s s a el llast que s'ha d'arrossegar per tal que
cap moviment femení tingui éxit. És patent que la dona actual estudia per equiparar-se a l'home i crear la seva independència guanyant diners, però aquest carni l'aparta de
la llar, esquiva la feina domèstica i a l'ensems perd la condicio de mestressa de la casa.
S'incapacita davant els problèmes de la llar, i és que quan
es vol equiparar a l'home, perd la feminitat a canvi d'una
camaradería explotada per l'unisex.
Volguda lectora: suposo que quelcom hi teniu a dir
que jo he exposât.
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