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INTRODUCCIÓ

Amb el bon ús dels pensaments,  
el respecte esdevé empatia. 

L’evolució de la nostra espècie no va encaminada a assegurar 
el benestar de l’ésser humà en el futur. Entre el que és i el que 
hauria de ser hi ha una lluita contínua de les nostres decisions 
contra els nostres records i pensaments.

Hem d’aconseguir que els mals records no condicionin les 
decisions futures. Hauríem de tancar els ulls a les diferències 
entre éssers humans i obrir-los davant la possibilitat de mi-
llorar-nos com a espècie des de tots els àmbits, des del carrer 
fins a les institucions més elevades. No podem deixar que nin-
gú passi desapercebut, perquè en tots els àmbits hi ha algú 
que necessita suport i ajuda.

Moltes persones maltractades han viscut situacions extremes 
de dolor i pena, d’incomprensió i abatiment; i moltes des de la 
infantesa. Els seus records, el seu trauma, pot convertir-se en  
pensaments de ràbia i odi, i donar lloc a decisions destructi-
ves.

Però si elles fan del respecte la seva arma, si elles poden vèn-
cer les seves ombres i trobar la llum del camí que volen recór-
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rer com a persones; si elles, que han patit fora mida, poden 
conviure amb el seu passat i prendre decisions lliures basades 
en els seus desitjos d’un futur benestant; tal cop, la humanitat 
pugui construir-se un món segur i millor.
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AGRAÏMENTS

Gràcies a tots els que, sense demanar res i sense adonar-se’n, 
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Gràcies als somriures que han esdevingut abraçades encorat-
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acompanyar-me o baixar i romandre en qualsevol estació.
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a mirar enrere només girant el cap; però a ballar amb la vida 
giravoltant tot el cos.
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gries no fossin esborrades ni les virtuts desterrades, i que cre-
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princesa, la meva filla Xènia, que m’ensenya cada dia a millo-
rar i reforçar les ganes.

Agraïda als professionals, a la meva mentora Eva Ramírez i a 
la Mònica Ruiz per l’assessorament lingüístic, ambdues han 
fet dels meus pensaments escrits paraules d’enteniment.

Una forta abraçada a la millor mare del món, la meva, que és 
part dels meus records i pensaments, una ànima lliure amb 
pensaments captius, que em va donar la vida i em va ensenyar 
a caminar amb coratge i a mirar cara a cara. 



És la creació una mort anunciada 

o un caprici defectuós, imperfecte? 

Segons les creences jueves, cristianes i musulmanes,

Adam i Eva són els primers éssers humans.

Vet aquí la discòrdia. 

Primer va ser creat Adam, 

i partint d’una costella seva, 

va ser creada Eva. 

Comencen les diferències, i els mals de cap.

O va ser tot per culpa de la poma?
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UNA ALTRA ÈPOCA

Diferència d’estatus

La dona i l’home; camins compartits, unions, anades i torna-
des. La història de dues vides en un mateix pot. 

La dona, per la seva naturalesa, sovint encara és tractada com a 
sexe dèbil i se la priva de molts drets. Un ésser sensible que pot 
donar la vida és, per a molts, un ésser doblegable. Discrepàncies 
que venen donades, no només per la diferència de gènere, sinó 
per les mentalitats endarrerides que encara existeixen. Però la 
realitat és que la dona posseeix una capacitat de resiliència 
innata.

Tota persona té drets civils, polítics i humans. Però quan es 
parla de la igualtat de drets de la dona només obtenim la re-
ferència a la millora dels drets socials i polítics. On queden els 
drets humans?

Els relats més tradicionals de la història, sovint escrita per ho-
mes, donen rellevància al paper de l’home i ignoren les con-
tribucions de les dones ―normalment excloses en tractats 
sobre guerra, política, diplomàcia o gestió―, que només són 
esmentades en papers reservats al seu gènere, com a esposes, 
mares, filles o amants. Per tot això, els temes que afectaven o 
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involucraven les dones no es consideraven prou importants 
per a la societat.

En èpoques anteriors, la distinció de classes feia més notòria 
aquesta discriminació mitjançant el sistema educatiu. Mentre 
que els fills de classe obrera assistien a classes mixtes, els de 
classe burgesa se separaven per sexes, ja que es considerava 
que les noies tenien un intel·lecte inferior i estaven limitades; 
al contrari que els nois, que podien arribar a l’escola superior 
o a la universitat.

Les dones urbanes de classe mitjana o alta eren totalment 
diferents de les dones de classe baixa o popular. Els seus es-
tils de vida i les relacions de subordinació i dependència a les 
quals estaven sotmeses distaven molt unes de les altres. Pot-
ser per això la societat no va ser capaç de frenar un fet comú 
en ambdues classes socials: la violència de gènere. Malgrat 
l’evolució de la dona, l’estatus atorgava diferències, i la dona 
de classe popular quedava més desemparada davant d’aques-
ta injustícia.

Com ja se sap, en el passat els pobres eren oprimits pels se-
nyors, l’home per l’església i la dona per tots. Fins que la dona 
diu prou i es desencadena la rebel·lió feminista; però no s’ha 
arribat a l’última baula, encara que alguns diguin el contrari.

El pas dels anys ha significat un avenç lent però força positiu 
per a la dona, tant de la visió que en té la societat com la que 
té d’ella mateixa.

Amb el pas del temps l’home i la dona evolucionen, progres-
sen, i s’adapten a la humanitat; sí, a la humanitat. Les perso-
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nes adquirim trets humans, costums i actituds, però no totes 
avancem al mateix ritme ni de manera racional.

No hi ha pitjor mentida que la que porta alguna cosa de 
veritat

Tot comença amb la diferència, que és la qualitat que permet 
fer distincions: classe alta o classe baixa; tenir o no tenir, home 
o dona... Però hi ha diferència entre persona i persona? Les 
diferències mal qualificades aporten mals resultats a la huma-
nitat. La vulneració dels drets humans junt amb la manca de 
respecte són la base d’aquest problema. 

A finals del segle xviii es comença a determinar que els drets 
humans són intransferibles i essencials per a les persones. No 
poden ser violats ni concedits. Però podem comprovar que la 
societat i la política donen una volta per no passar per aquest 
punt.

Quan la mateixa humanitat interposa tota una sèrie de dificul-
tats, és difícil avançar a favor de les diferències i en contra de 
la discriminació.




