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Senyores, Sonj'̂ ors : 

Jo vinc arui a pariar-vos, en nom de "Lyceua Cluo» de Bar

celona. Les meves companyes de Junta han volgut honorar»mo a&b aques^ 

ta missió, l̂ ra un deure acceptar* Ho he fet sensa vacil·lacions. Quan 

íi uns mesos es feu una crida a totes les donos de Catalunya o que irf 

sideixen a Catalunya^ les dames mB si^'^ifioades dintre el mon inteile^ 

tual i social ir^ron fer el sord. No els la ni faig cap re tret j, ho faigl 

constar ara» perquè no estranyéssiu que fos jo, la escriptora sense 

t í to l s acadèmics, exaltadora de la naturalesa» defeaaora de les races 

salvatges i oprimideSi qui ooupi avui aquesta hoiicrabl;? tribtum. Hi soc 

perquè a d 'altres mes instruïdes i mes hen preparades no els hi ha pl_ft 

gut d'esser-hi. Hi he vingut com un soldat rfc, emissari d'exploracid 

r 
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i tantdig. iiiles tard, v|uan la veritable avançada oultural fenieniíia que 

nosaltres preparem, es descapdelii, aquestes dames podran dirigir-la 

(si els hi plau de fer^-ho) i el voluntari iiumil que jo represento, tO£ 

nar^ a les files content d'haver avançat a l'hora del perill (el peri l ï 

del ridioul que tanta por f̂  a les nostres dones), però satisfet de oe-

dir el seu lloo a qui sigui mSB ooiapetent en la líiataria· 

0000 

Bes^raciadanftínt, a oaaa nostra, la major part de les senyores 

que han estudiat per assolir un t i t o l oficial, en senten un orgull 

tan pregon, es creuen tan superiors a les altres que tot concurs amb 

elles rosultà una mica dif ic i l . S'han tancat egoistament dintre l lur 

torre de vori. I no es record·n prou de les que no han tingut la ma

teixa sort que el les . 

Jo espero, però, jo goso esperar, que quan la por del r id i -
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ool s'hâ p. osvaity quan Lycotim Club de Barcelona hagi assolit el seu 

deaenvolupaíoent cultural i social, en una paraula quan s'hagi imposat 

pltnament i sigui coï^sgut par tot arreu amb un prestigi indiscutible, 

aleshoresi les intel·lectuals es complauran cooperan a la nostra obra. 

Fins ara tots els titols i garanties que podem donar 

les que hem funaat Lyceum CÍUD, es ei nostre afany d'apendre i la nos

tra ferma voluntat de portar a la dona del poble un xic d'espirituali

tat i cultura. 

Qr&iém que el poble no en té prou de menjar i vestir» 

ïíosaltres ens hem aooplat amb la prebeneid de portar-li un petit raig 

de sol culxural· 

Ja ?ei«u que oo som pas un grup de dones sabies, en-

cartronades ptii pedantiane; si voleu ^a^fioar-nos d'un titol anom*-

7ole:n apendre ! Tenim una sed i^iensa d'instruir-nos 
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Mes tard vos parlaré dels nostres projectes i programes, però 

ara desitjo fer-?os compendre sobre tot els nostres anhels espirituals 

i pel demu t̂ de tot 

Is. paraula íisiMÍBàJBBt.» ^ estat molt sovint mal interpretada. 

Essent la seva íor^^acid composta per la paraula f ^ r a i al sufixe 

g3reo isms deu voler dir simplenient :tendGncie8 efl pr<5 d̂  la donja* 

Ja veieu doncs que ésser feiainista no vol pas dir cap COSÈ terrible 

ni esvaraaora. À mi em sembla oue no hi pot haver cap dona que no en 

sigui de fwaiaiata infan t aquest mot en el sou estricte sentit or i

ginari. De la mateixa manera que no hi ha cap horoe que no sigui en pro 

de l'home. 

Però baix aquest siaple mot, amarat d'^inncoencia, s'̂ han cooés 

tants errorsj a îian dit tantes incongruències que la signifioacid de 
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Xa paraula feminisme ha estat considerablement deformada* Pels uns vi 

•sser enlairada fins ales ciiaes aes àeroique» i pels al tres rebaixada 

fins al ridicul s»s iregdn, El feminian» de LYCÜUM CLÜE eo un SÍÏS-JIS 

i honrat feminisme basat en la signifioaoid primitiva d''aquesta modesta 

paraula. 

Jo espero que toia coínpendrín aquesta petita aularacitf preliad-

nar, que eaf«ïbleix mm mioa la joava timidt^sa. Enfocar aquesta questid 

no es ni f íol l ui de Iluií^iíint. I dospríïS de tot ©1 que u'̂ hü discutit , 

menassat, onver;:nat i rigut por culpa uel feuluiuae &a iú do menester 

un cert valor por afrontar aquosï tema» 

ÏJs hú dirí; ben clar i on paraules bon simples porque tot

hom ho entengui. Li'üí̂ üM CLUB vé a ti-ebailar de» fera pez u JX dignifioa-

QÍó de la tona, no soluasnt 'per \m& oLvanie de do^ea, cinc per totes les 

dones» 

Les ncatrcj pi^stenaicns 4«n de dret a i'̂ e:üpa*it feisenf, I en-
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cara os diré mes, nosaltrds eaperéai que mes tard la dona espiritualitzl 

l'homt* 

La influencia de la dona dintre la societat es tan incontesta-* 

ble, que sovint en sentir parlar un hoae, endevineu 1 "esperit de la 

aeva mul^ler. I si trobeu aquest argument feble, us en i^resentaré un aĵ  

tre que ja ningd gosarà discutir : Kls f i l l s jclr-a aurrií* o beneficiar 

(segons els cassos} al m&txjB fins ^In 2K:> arx^t (sinó tota la vida) de 

la educació i la moral que han rebit àe la naro*(I dio «*ô en per que 

hi ha oíiiJî os de parsoiudltnt tan i-oariaia qiio i'^iniiuenuia dels pares 

03 nula). 

Tots oanvindr*»!! amb mf., qra n: es al part* simo la mare la 

que deu educar als f i l l s , I conaltres conviüdreu aüiò els uoii.e8 que ft£. 

deu eaflsr la dona la que surti de ca3;> a gusu^yar QI pà de la familia. 

(aquest punt et taraalar^m aes tard). 

Hi irnn lAua infinitat d'Aasociaciüca Teüiuniuea i també 

masculines» que treballen intensaimïnt i eficaç, pels drets de la dona. 
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pol bo0 eatar de la dona, per a la instruoció de la dona. Poqaes, pot 

ésser oap> s'ha oonsa^^rat a desenvolupar» eíiailihrar i a;^aditzar l'ea^ 

perit íemní. 

i^osaltrep ao aaím a I m t a r pó*!. hst. ost̂ ^r iiatarlal del í̂Cllfe 

ni dft la ciase'? ioija (Hi iia ua corrent tan general i abnssegcdcir de aïi 

terxa,liaae que ei nostre eaf(»rç no afegiria res al conjunt). I^tpeotem 

i admirem l'eeforç de tots aquells hoimn qae tan aotlrariont se'n pi^u-

oupen i c5reiea que son en camí do reixir. Tenia íé en que l a do-

&a u«l poble que tan ha sofert i l lu i ta t , arribarà a raenjar, a vestir 

i a allotjar-se d'una manera oifioient, i que els seus f i l ls reberín 

una instruooitf ayactament î nial̂  a la dels benestants. 

Tenim una creença tant ferma en aquestos reformas socials, 

que no pensem que sigui per a nosaltres l'hora de interrenir-hi. 

Tot el nostre esforç va encaminat al perfeccionaraent es

piritual i moral de la dona. 

Mentres els al tres lluiten pels drets i pel benestar ma-
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terialy nosaltres anem a l lui tar en prò dols deures i del benestar 

•8piritaal« Consti que ai introduim en el nostre programa algunea 

aotÍ7ltr.ts inowUwUvus no no íem ^or a procm'̂ Jí' a les noî U-es aaso-

oiaüi;:, lititj.!^ u6 gu&iiysO.* din^r»; smo ami) Viíxitíac'.6 d'enriquir l lu í 

ilo tenim aap deai^ ue marxar soles a la l lu i ta . Al contrari, 

•roldriea ooptpl,f^y l'obra social que e"inicia i que porta una alenada 

rmo^adora ben poten't;. 

Freguem, que sí^'na ajudi, perquè cap home intel·ligent podrà 

aegar-nos que l'^esperit del poble taníb^ \é dret a surar. I que 

aquesta l lui ta formidable ^BT menjar, vestir i allotjar-se t^ d'gosser 

completada per una oducacid general. 

La dona es essenoialioent educadora i el grup feminista en n(M 

del qual parlo es proposa portar a cap ux» abrie de plans seriament 

meditats amb l'afany de po-feocionar la dona en o'^neral, enlairant<-la 

espiritualment. 
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La uona K^ü^•d:x^'Ql:^ iia üs'xt fins ara íi poc ( i aeg;u'ai.. 

•i<«&i .̂av -̂ir V •. e,*'*̂  aoalrü) d/uva fo:àiniiat t?ri n^i oomprosap tan 

tt*na fi tftíî i»̂  que toviaí actua UÍB& com a íoiabi-a i;Ué* ot,u a douxi, lwj.ea 

oir bejaae )A>r ü''tí-;a{it*nir, ciiie la cultura cie XE dona t'tífiinj^ílí- t£ t ro

ba al ui vell B»s baix de totes les c i t a r e s europees. 

ïío 08 esvy '̂ou de la iac7a craa^a. Tinc qiio ^iarlar clar .;cr*-

qúià tíaa aateu/fuém. Oraiea que en dol, i m'ha afectat somprp* pregona-

nent veui^ l'euderrorimant cultural en que riuea les dones a èasa nos«> 

tra. Bo lamento tan com admiro aquell petit nombre que pel seu pro

pi esforç iïaa asaolit un nivell cultural remarcable· 

Foro en genoral, l 'esperit femenf» ba viscut (o ba vegetat 

si voleu) on una lUïgligencia tan absoluta, que al viure de le$ nostres 

dones s'acostava mes al viure animal que al de l'home. (I dic a"^costava 
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perqu« ara^ les oosaa ja r̂ .ojíi'̂ noeii à^ omríor). 

Si la dona de la nostre classe (en general) tingues conscien 

eia de la pobresa espiritual en que ha viscut fins are, en sentiria 

una vergonya profonda• 

Deade jovencta tot el que se l i demanava "WBBjSOcxtfc-.̂  _,^ J 

núis: i esaer honesta. Kl desenvolupament de l 'esperit era absent de 

tots els càlculs educatius maternalsy'*^ paternal». , ^»er maca i~honra-

da for:naven el conjunt de qualitats exteriors indispensables per a 

des:-)at2ar la mercaderia (que em ei que es buscava). 

El aontit pràctic i rel · l igids do la nostra dona completava aquea 

tea qualitats* 

La noia perfecta casadora era la noia bonica^ aeria^, rel . l igiof 

sa I eoon-íraica. 

I aquest patrd ae dona que acabo dci pintEr-'^·os es ©ncarn l ' ideal 

Soroúnf, de noAts peti ts burgesos catalans* 
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Si totes l©í5 dones fi'bo.giiíebTLu eccüteatat d'esser boneg mestresses 

d© casa, posar f i l l s al üicn í aü^ tard anar sX cel, cíaí'ftsafiu qut. al 

lutri era p·írfecte· I*& dona, pcro, es recordava da tíüit en ta^t î uy 

possefa uii eoperlt i &3j>xi'ava u.- prxiü«r ll.^c t·''î '"*·l'->l̂  y?^Jt·̂ ,•asií; i. 

éstiu^r 1 buB^T eatio&da· Però no oolataent oo?a a TJẑ oro:̂ -̂ ^̂ :- 1 oauar-'àü 

doav)3tic» 3iao oom & comoanya àe Î homey MJP iíUfír (^^^ ^ot l''enlai** 

raEieai; qae al>aal.i a-iueat tu i i laou taa desacreditat) El 3ca cíip r̂lM l^ 

nia d'acoatestar-sü i, i ara no em digneu que blaareiSio) aeib l'enviaran-

ça c' 'un ^ML·ML·ok* '0 l̂i Imvia ner a ella ea el Eúon vi una alonada 

d 'espiri tuali tat . La oracid era el sol refugi de la dona espanyola 

oom cal, rc;3pefetada i ban vista per la societat. I ai tant sols l'humor 

carnal pel seu home l legi t ia l i era pe més» Sabía (̂ ue coraplir.t amb 

goig i mb pasaid els seus deures de Jouai es condemnava a les penes 

eternes* 

Al mateix teisps l'home també sentia de tant en tant un efluvi 



de doaig nnoris q_vo sortís dols sous dourea pur4ifíEüt pro-crwtdors, 

parc com qufi Xa, ï^^\a. -lúèjud llQ^ítitm ïio i i oir^naTo ai ela encarita t i 

foribL of? la l l^a. L̂ îuô ' cij:ii;r^ 1& l la r mateixa era consirfarat oora tma 

me-ia de luxe, de jpxoUi-t̂ iw a'üi.wiria, iin& de iiibertlnatge. 

I aixi , l'espòs, respactava i apreciava la espojm, però 

anava a c^ r̂oar la po^eíi* de l'foaür «:a un altre» 

Aquest aaiai aoclal 7Í crear dues menes ae dones ben 

dlfinldes : la dona domestica i la doi^ piíblica. I un altre tipu menys 

di f ia i t , q̂ uo te.nía ds l'una i do l ' a l t r e . Fosaefa toca els defectes 

de la moretriu i disfntàTa de les veiitatí^-es de la dona honrada. Aquej 

ta dona segueix existint en gran iwm'bre. Ks aquella que explota la seva 

"bellesa per assolir tota mena de ventatges materials* Mes l lesta que la 

meretriu (que sovint es una víctima ixmocent de la societat) ha pesca 
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ua homfi, eaolavitiiat Y^^B TÍSUS atractius fis.ics, al qual explota 

portant um vida da n^ad/a, d''icutill^%tí de lux*, de aoueualisme 

i dIgDoraüüiayniüIt menys digaa que l£ íloaa els :;«ii*t i que 3.̂  "̂  

olxoa·, 

'tíaporil de l a dcma, eno&ïí̂  inconscitintj pa^fa sense 

saber la O^USÜ* 

Tenir ua laarii;, prjar f i l l? ai uon, anar ïen yontida i a l i -

nKintada podxen nu ésser la felici tat p*ïr iia cor femeal. I ô uan uaa 

dona volia imposax-sa pàl sol dret de t r i s r l'homa que l i avellla, 

la burgesia la miravà com un cap vert, con una neuròtica, com una deft 

equilibrada, qu^n las anormals ioi* les a l t res , les que no piss 
el do natural de l'amor que íarüia pai't de l^'es^enoi^ mateixa de ia v i 
da, les que or. reeigïiea em la seva s.issií5 puraracat prcweretiora i do
mèstica. Algunes, moltes, haurien posscit qualitats amororcrj psro 
l'eduoacid que havian rebut de l lurs pares i la tute l . la estreta del 



confessor atroficTe ecv.ssst do nr^^uraX. 

(o&i'·rial i oíjp;̂ .-itiiEl.) qui; e:. rosuitiit ;m usUt. mm CKïíípvTof· ào^·'^eti-

oa, ''llcvcB íltí H-'X-'a t?x.\fetísi.:·:an d* í̂.''fotas, fredes, 'j-rs'^ CÍÍ1".'IÍ, "̂ f̂"'̂ ''' ?'! 

exteirLor quo l'intifflaj tsaa M aguaitar i diasiaular· 

Zi ieg donoii no %«aivi. iii el dret ^^ oulxivar Vím^r* 

Gom rolign que es pax*lü3 d'altree dre-a ui df̂ aLLr̂ íS uetifissitats epr^i-

rituaíií '( l!ecOEci;:Gu bx:*l> RÍÍ, 1 im aiKcJ 3igui eu aegcan'eo ]mr les no 

nes masaa feministes, que el ptlmar afany llibertador de la dona ha 

estat en pró le l'amor. 

La d^-mcipacitf ^^^TBI ha començat per sortir soles» Y 

ai tan desitjaven sortir aolea, era por aoar vsrs l'home que el cor 

havfa t r i a t . Àlgd diré qae la moral n^ha sofert molt d'aquest primer 

paa de la dona tors ela seus dreta. Jo diré qae es possible i també 



natural . Si la noia hagués estat educada, preparada» mes assabentada 

i menys ignorant, no hauria passat rós. I si haguts passat haurfa es

tat per voluntat decidida de la interessada, en qual cas la societat 

no té cap dret a intervenir. Gada d té la seva inoral. I una cosa es la 

moral personal i a l t r a la moral Ctô vliMïAti% <^\ín^L 

La manca de cultura de la dona espanyola en general, m'ha preocjj 

pat tan sovint i tant intensament, que he cercat i recercat la causa per 

tot arreu on em semblava trobar un indic i . 

Mentre les dones d ' a l t r e s països havien assol i t un nivell cultg 

ra l ben notable, aquí seguiem enderrerides. 

I malgrat això, la inte l . l igencia de la nostra raça no podfa 

ésser la causa d'aquest enderreriment. Amb els pocs medis educatius i 

instructius que posseím es admirable e l qus han fet un grup d'hoines i 

dones. Ço que proba les nostres excepcionals capacitats. 
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Fero, no hi ha cap dubte que l^enderreriment oultural de la doixa 

int|iresgayaf d'duna manera intensa a algti de molt poderós. Una gran força, 

t^étïallava en süenoi , 

À qui podia interessar ? 

La vella sabiduria popular, asssgura que per a trobar el culpable 

cal cercar aquell a qu£ el fet aprofita. 

La mera modesta opinió es que la ignorància i grisor de la dona no 

podia interessar méu que a l s pares de l^'i^sglesia i a ls homes baixament egoig. 

tes* 

i^ls priíoers, amb una llógioa admirable, que quan mes la dona v i s 

ques allunyada de la societat , menys ocasions tindrfa per pecar i mes fàci l 

els seria de salvar la seva àniaa. 

Kls segoüSy no somniaven en a l t res qual i ta ts per a la dona pròpia, 

que el sent i t econòmic i l e s ap t i tu t s pro-creadores. 

?• 
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La üisglesia Gatdlica, es tabler ta a Kspanya ooiii una poderosa força 

acaparadora espir i tual i social , ha t rebal la t aotivaaent per a con

servar la ceguera espir i tual fenanina, per a mantenir l'anima de l a 

dona, apocada, inactiva, tancada en una presJ hermètica de convencio-

àalismes, de supersticions, de t e r ro r s . 

Baix el punt de vista puraiaent pràctic dels pares de l ' esg lés ia , 

reconeixem que tenien rad (diuen que el f í just i f ica e ls loedis)* I , 

no dubteu, que aquella vida t r i s t a , gr isa , s o l . l i t a r i a i xoroa d'amor, 

predisposava l ' e spe r i t fenwnf a enlairar- lo a Deu. Essent només aques

ta vida un pas t rans i to r i por a l ' a l t r e , es compren que els directors 

espir i tuals excoroissin una pressid constant per allunyar l ' e sper i t 

nostre .e les coses d'aquesta ter ra , 

M'ho agafat en aquesta t e s i , porque em sembla la mes lògica. I 

en fer-ho no blasmo e ls confessors, cicerons espir i tuals d'ànimes fe

menines. ^ I s trobo ben poaseite del seu rol i aikirablement organit-
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zata col·lectivaiüent, per a desenvolupar l lu r bastissim programa social . 

ül quo es menys comprensible es la complaença de molts homes, 

en voler conservar la muller gr isa , ignorant, inculta, mentre es com

plauen d'duna faiss^ evident freqüentant la dona d'un a l t r e , esp i r i tua l , 

graciosa, instruïda. 

Aquest principi de poligàmia espi r i tua l (fixeu-se que ni un 

sol cop m'he ocupat de relacions sexuals, que no interessen ni poc ni 

molt al tema ae la meva conferencia) Aquest principi de poligàmia es» 

p i r i tua l que practicava l''ho:iie, no podfa complaure ni ésser acceptat 

^1^^ goig per cap dona casada. . 

Insisteixo en que el printer pas vers l'^emancipaoi^ de la dona 

a casa nostre ha estat d'alliberament sentimental. 

Un impuls foriíddable de l ' e sper i t femenf vers el veritable 

amor, el de l'ànima. AqueïLal qual ha aspirat ja íi segles i n ú t i l 

ment • 
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Gom en totes les grans roToluaions» aquasta de l^'eniancipacitf feme

nina espanyola, ha estat exagerada, deformada, però d'axx6 en parla

rem més tard* 

Si ha estudiat , l l e g i t , acudit a Universitats i Centres instruc

t i u s , ha sigut amb un afany, grandiós, t a l vegada inconscient, d'aprfi. 

par-se a l ' esper i t de l'home, d 'anivellar-se a l'hon-e, per a poguer 

esdevenir la companya, l'amiga, la esposa idea l . 

La piova del que dio, cerqueu-la en els exemples inf in i t s que 

ens volten dintre la societat . À quina dona no ha interessat el dese£L 

Tolupament espir i tual femení ? 

A les que vieun de l'amor purament material, i a les bea

tes mes aferrissades. 

Algií ha dit que l'avançada social femenina dels nostres dies 

era una fall ida per l'^isglesia Catòlica. 

• Jo no ho crec a ix í , fot ésser una fall ida del ^Mi?f>3. -^^^FJit^" 
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dintre la societat , però espiritualment l 'Ksglesia en s u r t i r í a l t a 

ment benefioiada. 

La dona ja no Beri religiosa per por o per tenir mes clients a 

la botiga, ilo serà per convicció, per necessitat espi r i tua l , per se^ 

tifflent veri table. 

La gran fal l ida (?) es la de l'egoisme raasculf, Fero la dona 

seguirà rentant plats i cuinant i fent-se bel la per plaure al marit, 

però entre la cuina i l''alG07a, passarà per l 'Universitat i e ls cen

t res cul turals . 

Així els homes in te l - l igents i comprenssius, e ls que es 

planyien de l'enderreriment femenf, aeràn ara molt mes venturosos. 

Podrín t r i a r una esposa que puffii ésser la veritable companya, l 'ami 

ga comprensiva, la educadora dels seus f i l l s i al mateix temps la demà 

enamorada, f idel , aquella que no oblida (jo goso esperar aixd del seny 
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de les nostres noies) que es dona avuns aue to t . Dona i futura mare, 

amb goig, àrab alegrfa, sense falses i r idícules pretensions d/'iroialar 

l'homa, sinó amb e l somtit profon i la honrosa missió de completar-lo. 

Hem ar r iba t , però una una fase del feminisme espanyol en 

general, i del catalh en part icular , perillosíssima. 

Les revolucions, oom deia arans, ( i 1''emancipació de la dona 

n 'es una i de les mes grosses) solen produir-se desprès d'duna passivL 

ta t involuntària que produeix una gran teasid. 

Es natural que el primer impuls revolucionari sigui molt 
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violent i que tendeixi sempre aaaar n^ssa enllà» 

El veritable pe r i l l , ei eerids, aquell que al laeu entendre 

deu preocupar horaes i dones, actualment es x'impuls formidable que 

porten les dones a casa nostre* L 'equi l ibr i , no es pas una de l es 

nostres quali tats racials (al menys pel que es refereix a moviments 

sentimentals de les multituts) i to t s tením que trebal lar per encarni 

nar les nostres feministes, en p e r i l l . 

Hi han una inf in i ta t de apassionades, que solen carroí^ar 

totes les responsabili tats del nostre enderreriment espir i tual exclusl 

vament i línica a l'home^ Es un error pregdn. 

^n grup d'ho es ha beneficiat materialment de la nostra i ^ 

cultura, però nosaltres, en gran nombre, hi hen contribuït amb la nos

t ra oovardfa, amb la nostra mandra, amb el nostre sensualisme. Mentre 

un a l t r e grup masculí,molt nombrds, ho ha lamentat sincerament i ens 

ha ajudat a emanclpar-^nos. 
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Jo us prego, senyores, que avans de cercar, anali tzar i remar

car els aefectes de l'hOi..e, el nostre company, trobem, examinem i 

oorretgiffl e ls nostres. 

Sempre resulta mes fàci l perfeccionar-se a sf mateix que cer

car el perfeccionament del veí» 

Una a l t r e de l es nostres equirocacions o exageracions pe r i l lo 

ses es la manlft d'f aaer igual a Vhom. 

La mare natura, amb la serà indiscutible sabiesa, ens ha fet 

biològicament diferents, par que voler ara, per una tossuderia equivo

cada volguer ^aaer iguals ? No ho som ni anatdraioament, ni f i s io ldgi-

cament i per conseqüència no ho som tampoc psiquioament» 

L'home i la dona dintre la societat son fets per oompletar-se 

però mai per igualar-se i no solament per a oompletar-se en el terreny 

sexual i pro-creador, sinó en el terreny inter^sexual i creador. 
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"Desd'el punt de vista natural , solainent l'home i la dona iunta cons-

titueixen el ser humà '* ha di t un gran savi. 

"L'ideal ea que l 'ho e i la dona estiguin absolutament a l mateix 

nivell social » afegeix "lo qual no vol dir que tinguin els mateixos 

drets , sinó «1 mateix nombre de drets».Gada A e l s que l i pertoquen. 

I si on dia la evolucid de la societat (o la deformaoid en aquest 

cas) ens permetés una vida exactament i.̂ rual a la de l'hon», automàtica-* 

ment desapareixeria el mívil principal de la nostra existència : l'amor. 

lenseu ans instants en una l l a r 6n l'home i la dona tinguessin les 

mateixes ac t iv i t a t s . Sería una l l a r s ^ s e caliu, sense llum, car l'hOi:.e 

estima en la dona i la dona on l'hoiije precisaraent el contrast. 

La dona comença a preparar-se per a sor t i r a pendre part en e l 

moviment sooial. î istk molt bé que ho faci i es moï interessant que l 'hora 

hagi arribat per a e l la de barr^jar-se-hi . Però oal que no oblidi que e t 
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dona, que se senti orgullosa d'esser-ho i que porti en tots els seus actes 

la dignificació moral i social femanina» 

La dona, en sortir de l'esfera casolana i pro-creadora,en la qual 

ha viscut fins ara, no deu oblidar mai que pertany al sexe oposat amb el 

qual no ha de competir. 

«Kntre la intel·ligència de la dona i la de l'home existeixen dife

rencies no de quantitat, sinó de calltat ,» reconeix Gina Lo^broso. 

Desgraciadament, moltes dones obliden la seva bella i noble con

dició de viones, i poo satisfetes de ser-ho desitjen defugir totes les oblj^ 

gacions femenines* Aquesta lamentable manía d'igualar*se a l'home ens pot 

fer perdre molt temps en el desenvolupament espiritual i intel·lectual fe

mení. Ks clar que, desprès d'aquesta priíaera avalanxa feainiata, les coses 

tornaran a lloo i la dona entrarà novament dintre la esfera que definitiva

ment l i p^toca. 
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i^ t re tant , hi i iaur^ vrotiines innocents i l'amor. Xa l l a r i la fai&ili&, 

m patiran, força. 

Én el terreny professional, la dona en iguals condicions tècniques 

qu« l'home ié dret a aspirar al jnateix círreo i al aiateix sou que l'home, 

i^ero en deteminades circunstancies, la preferència t^ d'esser per l 'hone. 

Ss possible que aixd a primera vista sembli una injust ic ia , però 

lldgicaiaent, el veritable l loc de la dona es dintre de la l l a r . Ja he di t 

en determinades oiroonatancies, , I bé, una d'aquestes circunstancies, es , 

a l meu entendre, el cas de les dones casades que treballen fora de casa. 

Val ma per la i n t i m t a t de la l l a r i ^ i bé social oomd, que la 

dona l imi t i les seves necessi tats , que sàpigue acontentar-ae de certes p r i -

Tacions. Ks preferible que aprengui a estalviar feinajant a la casa, que 
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completant per un sou exterior, ei sou insuficient (o que ella considera 

insuficient) del marit. 

Si la dona defuig la direocldi, el manteniíaent i les principals obli 

gacions domèstiques» Tindrà un dfa en que oap hoíne Toldrà pendre muller. I 

al costat d'̂ aquest oas infinitament greu por la societat (que ja s''inicia 

amb totes les seves conseqüències) afegiu la cr is i de treball mundial. 

Cada cop hi ha monys llocs per ocupar i cada vegada hi ha mes aspirants en 

aquest lloo. Ara afegiu-hi les dones i veureu on anem a parar, 

D'aquosta follfa materialista que arrossega gaire M tots els po

bles del mon, la dona es la primera responsable* En el terreny de luxe» de 

vanitat i sensualisme^ solem aẑ ar mes enllk que l'̂ home· Fero també en aquest 

cas ens escau una missió bellíssima i es deturar aquesta perillosa riuada* 

Com ? No sortint de la esfera econdmioa i social que ens pertoca. 
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Hffiitant-aos a guanyar un aou quan no tingíiém Etiarit, o quan el ma-

r i t estigui iaposs iMli ta ts per a fer-ho. 

Estar ben pre-^rada per a guanyar-se la vida, no vol dir que t i n 

guem que aprofitar aquesta preparació costi el que cos t i . 

La noia sol tera, t indria que trobar-se en condiciona de independèn

cia eoond::iica* Aquesta independència l i ofereix ai seu fulrur laarit una 

garantia de s incer i ta t sentimeaatal (La noia pobre i i nú t i l passa per 

l 'obligacid moral d'acceptar el priser o el segon pretendent qt© passi. 

•ba vida es cara i els pares es fan vells I) 

Per a l t r a banda, la dona que no troba el marit que somniava es just 

que la societat l i permeti guahyar-ae la vida en les mateixes condicions 

que un home, sense cap mna de limitacions. 

Però sempre, que sigui possible, valdrà mes que la dona casada no sur

t i fora de la l l a r per,a guanyar diners. La casa, e l marit, els f i l l s d^ 
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manon un temps i una atencií que dificilment pot donar aquesta doMe 

actuacid de la dona. 

Ja sé que aquesta opinid meva, no serà compartida per les 

dones casades que treballen, sobretot les que han estudiat anys i anys 

i no Toien (es disculpable i comprensible) deixar totes les ventades 

que s'han guanyat a força de paciència i de diners^ 

Personalment tenen raò« 

Socialment no poden tenir -se . El hé de la co l · l ec t iv i t a t 

exigeix sacr i f ic i s , ^ 

Encara que breument (el tema es bastíssim) he procurat 

presentar els inaonvenients principals de l ' equ i l ib r i social de l a dona. 

El passat massa modest i e l futur pot ésser massa b r i l l an t . 
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Per a espiritualitaar la dona i situar-la en el lloc que li correm 

pon dintre la sooietat, oal que fem un esforç suprem* Hem començat molt 

bé, però vigilem l'impílE que ens empeny i no aním massa enllà. 

Aturar^se a ten^p^ veu's aoi ei que es dificil ! 


