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Està bé que coneguem clàssics infantils de la literatura, però la seva lectura 
sempre ha de tenir una mirada atenta i crítica. Els contes són una eina molt 
poderosa de creixement, eduquen per a la vida. És per això que avui dia cap 
infant hauria de créixer llegint contes tradicionals com es feia abans, hem 
de reformular-los, ja que estan plens d’estereotips sexistes. Podem aprofitar 
aquests contes com una eina per crear espais de debat. Si volem construir 
una societat igualitària, hem de fugir dels contes que fomenten els valors de 
la societat patriarcal, en la qual almenys la meitat de la població està relegada 
a un segon pla. Per sort, moltes escoles i instituts fa anys que han revisat les 
seves biblioteques, però encara queda molt camí a fer. I a les llars, encara hi 
ha moltes famílies que per desconeixença i sense cap mala intenció, llegei-
xen contes clàssics als seus fills i filles sense revisar-ne els continguts. Les 
reflexions posteriors a la lectura són molt importants per no reproduir patrons 
que perpetuen la superioritat dels homes envers les dones. 

Els contes clàssics ens ensenyen que són les dones les que han de fer les tas-
ques domèstiques i de cures. Ens ensenyen que les dones no poden confiar 
les unes en les altres. Ens ensenyen que les dones s’han de posar ben guapes 
per agradar als homes. Ens ensenyen que casar-se és la màxima aspiració 
de les dones. Ens ensenyen que els homes són valents i forts, i han de salvar 
les dones febles i indefenses. 

Les dones, amb l’arribada del capitalisme, i amb un nou ordre patriarcal -a 
part que n’hi havia que treballaven a les fàbriques cobrant la meitat de sou 
que els homes- també van ser relegades a les seves llars per fer les feines de 
casa i de cures de la família, sense cobrar res pel seu treball. Això va ser fan-
tàstic per al capitalisme, ja que gràcies al treball no remunerat de les dones, 
els homes podien ser explotats fora de casa pels seus caps. Avui dia, podem 
comprovar com encara en moltes de les nostres llars són les dones les que 
continuen realitzant aquestes tasques domèstiques i de cures. I la majoria 
de vegades, les dones treballen també fora de casa, per la qual cosa els toca 
realitzar jornada doble. 

La societat actual encara educa en la desigualtat i això té nefastes conseqüèn-
cies. Sabem que la pobresa al món té cara de dona. Les dones són les que 
aconsegueixen menors ingressos. En molts treballs cobren menys diners que 
els homes per fer la mateixa feina, encara que estiguin majoritàriament més 
qualificades. Moltes dones d’arreu del món tenen menys accés a l’educació 
que els homes. En ser les que s’han d’ocupar del treball domèstic i de cures, 
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moltes han de deixar la seva feina. Les dones són prostituïdes en contra de 
la seva voluntat a través de màfies d’homes. Els homes violen les dones. Les 
dones són casades en contra de la seva voluntat. Els homes no reben les 
condemnes que haurien de rebre per agredir sexualment les dones, perquè 
la justícia està controlada pels homes. Cada dia moren dones per violència 
de gènere. Són assassinades per homes que es creuen superiors. L’any pas-
sat 106 feminicidis a l’Estat espanyol i 36 als Països Catalans. Per això hem 
de revertir aquesta situació, i els personatges que surten al conte ho tenen 
molt clar. Elles es rebel·len perquè no volen agradar als homes, no volen que 
les casin amb qui vulguin, o simplement no volen casar-se, i no volen que 
els toqui ser sempre les dolentes dels contes. Però també els personatges 
homes es mostren molt insatisfets pel paper que els escriptors dels contes 
han decidit que han de fer. Es rebel·len perquè no volen ser sempre els valents 
a qui ningú salva, però que sempre han de salvar tothom. Per desgràcia, que 
els homes lluitin contra la societat patriarcal encara està molt lluny de ser un 
fet real. Hi ha homes que ho fan, però són molt pocs, i han de desaprendre i 
revisar contínuament la seva manera d’actuar per corregir els comportaments 
masclistes que els han inculcat. És un tema pendent que els homes vulguin 
renunciar als seus privilegis i lluitin per aconseguir una societat igualitària.
 
Per al feminisme, construir un món no patriarcal significa construir un món 
en què les persones, independentment del sexe amb el qual hagin nascut, 
puguin comportar-se i expressar-se de la manera que vulguin, sense que 
hagin d’encasellar-se en cap gènere. Com sentir-nos ha de ser un acte lliure, 
i de maneres n’hi ha tantes com gotes d’aigua a la mar. 

Lluitar per construir una societat feminista és lluitar per construir una societat 
igualitària. En cap cas, com diu alguna gent o algunes personalitats de partits 
polítics, i no només d’extrema dreta, és lluitar perquè les dones aconsegueixin 
ser superiors a la resta. És ridícul! Precisament el feminisme lluita perquè tot-
hom sigui tractat de la mateixa manera, sigui del sexe que sigui, o es consideri 
o no del gènere que vulgui. Hi ha, a més, un feminisme que reconeix que no 
totes les dones pateixen de la mateixa manera. Per exemple, es pot ser dona 
i patir discriminació pel fet de ser-ho, però es pot ser dona racialitzada, i patir 
el doble per la pertinença a un altre col·lectiu discriminat al llarg de la història. 
No és el mateix ser una dona blanca que té una vida assentada al lloc on viu 
que ser una dona migrada i racialitzada. I les dones ho hem de tenir molt clar 
per continuar lluitant i desfer-nos d’un pensament identitari limitat. La lluita 
feminista ha d’incloure totes les lluites. La idea és lluitar de forma global, hi 
ha d’haver una solidaritat transnacional, perquè és impossible separar les 
qüestions de ‘raça’, classe o gènere. 



El 8 de març és el Dia Internacional de la Dona Treballadora. El 2018 hi va haver 
la major mobilització feminista mundial, amb la convocatòria d’una vaga gene-
ral a tot l’Estat espanyol. Encara que els sindicats majoritaris van boicotejar la 
vaga perquè van dir de fer aturada de 2 hores en lloc de 24, igualment va ser un 
èxit històric. El 2019 i el 2020 les mobilitzacions també van ser multitudinàries. 
I esperem que el moviment feminista continuï creixent perquè, com ja hem 
dit anteriorment, la lluita feminista ha de ser la de totes les lluites. En moltes 
manifestacions feministes podeu llegir pancartes on  posa: Som les netes de 
les bruixes que no vau poder cremar. Bruixes com la del conte. I és que a finals 
del segle XIV hi va haver els primers judicis per bruixeria, i entre els segles XV i 
XVIII, a Europa, moltes dones van ser cremades a la foguera acusades de ser 
bruixes. No hi ha xifres exactes de les quals ens puguem refiar, però sabem 
que milers i milers de dones van ser cremades pel simple fet de ser-ho. Hi ha 
estudis que parlen de milions. Dones amb coneixements sobre anatomia, re-
producció o botànica, van ser acusades d’adorar el dimoni. La Santa Inquisició 
va cometre la majoria d’assassinats, aquesta estava formada per diferents 
institucions, majoritàriament en el si de l’Església Catòlica. 

Cada dia hem de lluitar per aconseguir una societat justa i igualitària, no n’hi 
ha prou en sortir un dia a reivindicar la igualtat de les dones. La manera en 
què parlem o escrivim, per exemple, és molt important. Hem de tenir cura 
quan ens expressem per incloure la diversitat. Hem d’eliminar les expres-
sions sexistes del nostre vocabulari. I això només és una petita part del que 
podem fer. Hem de prendre consciència i canviar les actituds masclistes 
que reconeguem en nosaltres. Perquè les persones, ens reconeguem en 
el gènere que ens reconeguem, o no reconeixent-nos en cap, totes tenim 
actituds masclistes per culpa de la nostra educació. Adonar-nos del que fem 
malament i canviar-ho és la clau. Hi ha moltes actituds intolerables que ja no 
tenen cabuda en ple segle XXI. 

Als instituts, el professorat comprova com augmenten els comentaris i acti-
tuds masclistes entre l’alumnat, la normalització de certs comportaments ens 
ha de posar en estat d’alerta. El percentatge d’atenció de víctimes de violència 
masclista comeses per adolescents d’entre 14 i 17 anys ha augmentat molt 
a Catalunya. Hem de parlar del que succeeix i buscar solucions, tant a les 
aules com a casa. L’educació no sexista ha de començar a l’escola bressol i 
continuar a Primària i a Secundària.

No podem tolerar ni normalitzar que la nostra parella ens digui amb qui po-
dem parlar o com hem de vestir. No podem tolerar que ens discriminin per qui 
som o com són. No podem tolerar que ens ataquin per estimar a qui vulguem. 
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No podem tolerar actituds sexistes i violència masclista a les xarxes socials. 
El consum de pornografia per part dels adolescents, però també de menors 
d’edat, té efectes sobre les relacions afectives i sexuals del jovent. L’accés 
a Internet i a les xarxes socials facilita el consum de porno massa aviat. Hi 
hauria d’haver més control a casa, però moltes vegades les famílies no saben 
com protegir les seves filles i fills, és un tema pendent. També hi ha molta 
música masclista, grups de gran varietat d’estils escriuen lletres des d’una 
perspectiva androcèntrica i legitimen discursos sexistes, on fins i tot parlen 
de matar la seva parella, com la d’un conegut grup català. Molta de la música 
reggaeton que avui agrada tant al jovent normalitza les agressions sexuals. 
A cap escola ni institut s’hauria de permetre escoltar cançons que fomenten 
les agressions cap a les dones, si no és per analitzar les seves lletres i poder 
d’aquesta manera crear debat i fomentar l’esperit crític.

I tu, ets feminista?
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