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Introducció a Vindicació dels drets de la dona 

Mary Wollstonecraft, Vindicació dels drets de la dona (1792) traducció de Joan Josep 

Mussarra Roca 

 

Després de prendre en consideració el decurs de la història i contemplar el món d’avui 

amb preocupació i angoixa, el meu ànim s’ha deprimit amb les emocions més 

melancòliques que pot inspirar la més trista indignació, i he sospirat en veure’m 

obligada a confessar que, o bé la natura ha fet una gran diferència entre un home i un 

altre, o bé la civilització que ha existit fins ara en el món ha estat molt parcial. He 

examinat diferents llibres escrits a propòsit del tema de l’educació, i he observat amb 

paciència la conducta dels pares i l’administració de les escoles; però, amb quin 

resultat? Una profunda convicció que la negligència en l’educació de les del meu sexe 

és el principal motiu d’aquesta misèria que deploro; i que les dones, en particular, es 

tornen febles i desgraciades per la concurrència d’una varietat de causes, que tenen el 

seu origen en una certa conclusió a què es va arribar de manera precipitada. La 

conducta i els costums de les dones, de fet, proven amb tota evidència que el seu 

intel·lecte no es troba en un estat saludable; perquè, igual com succeeix amb les flors 

que creixen d’una terra massa fèrtil, sacrifiquen la força i la utilitat per la bellesa; i les 

fulles ufanes, després d’haver complagut els ulls exigents, es marceixen, oblidades en 

la tija, molt abans de l’estació en què haurien d’haver arribat a la maduresa. Penso que 

una de les causes d’aquesta floració estèril és un sistema d’educació erroni, conformat 

pels llibres escrits sobre aquest tema per homes que consideraven les dones més com 

a dones que no pas com a criatures humanes, i estaven més desitjosos de fer-ne 

amants atractives que no pas esposes racionals; i l’enteniment femení ha quedat tan 

enterbolit per aquest especiós homenatge que les dones civilitzades del segle actual, 

amb poques excepcions, només estan consiroses d’inspirar amor, per bé que haurien 

de nodrir ambicions més elevades i guanyar-se el respecte mitjançant les seves 

capacitats i virtuts. 

Així doncs, en un tractat sobre els drets i els costums de la dona, no podem passar per 

alt les obres que han estat escrites particularment sobre les possibilitats de 

perfeccionament d’aquesta; sobretot perquè afirmem de manera explícita que 

l’intel·lecte de les dones es debilita amb el fals refinament; perquè els llibres 

d’instrucció, escrits per homes de geni, han compartit la mateixa tendència que 
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produccions més frívoles; i perquè, d’acord amb l’estil més genuí del mahometanisme,4 

tracten les dones com a criatures subordinades i no com a part de l’espècie humana, 

alhora que accepten que el progrés de la raó estableixi una distinció solemne i elevi 

l’home per sobre de les criatures irracionals, i dipositi el ceptre de la natura en la seva 

mà feble. 

Sí, i com que sóc una dona, no voldria fer pensar als meus lectors que tinc la intenció 

d’agitar amb violència la discutida qüestió de la igualtat i la inferioritat dels sexes; però, 

com que aquest tema em surt al pas i no puc esquivar-lo sense que el fil principal del 

meu raonament sigui malentès, m’aturaré un moment per tal d’expressar amb poques 

paraules la meva opinió. En l’organització del món físic, podem observar que la 

femella, en general, és inferior al mascle. El mascle persegueix, la femella s’entrega... 

Aquesta és la llei de la natura; i no sembla que quedi suspesa o abrogada en favor de 

la dona. Aquesta superioritat física no es pot negar... i és una noble prerrogativa! Però 

els homes, sense quedar satisfets d’aquesta preeminència natural, s’esforcen per 

enfonsar-nos encara més, amb l’únic fi de transformar-nos en objectes que són 

seductors per un instant; i les dones, embriagades per l’adoració que els homes els 

reten sota la influència dels seus sentits, no cerquen d’obtenir un interès perdurable en 

el seu cor, ni de fer-se amigues de les criatures de la mateixa estirp que troben 

distracció en la seva companyia. 

Sóc conscient d’una òbvia inferència: he sentit per totes bandes exclamacions contra 

les dones masculines; però, on es troben aquestes? Si, amb aquesta denominació, 

els homes volen vituperar l’ardor d’aquestes en la cacera, el tir i el joc, llavors m’uniré 

amb tota cordialitat al seu clam; però si parlen contra la imitació de virtuts masculines 

o, dit amb més propietat, contra l’adquisició dels talents i virtuts l’exercici dels quals 

ennobleix el caràcter humà, i que eleven les dones en l’escala de l’existència animal 

en tant que formen part de la humanitat, qualsevol que les contempli amb ull filosòfic 

—penso— hauria de desitjar amb mi que cada dia es tornin més i més masculines. 

La discussió obliga a dividir la matèria en parts. Començaré per prendre en 

consideració les dones sota la magnífica llum que ens les mostra com a criatures 

humanes col·locades en aquest món juntament amb els homes perquè hi 

desenvolupin les seves facultats; més endavant, tractaré de manera més específica el 

seu destí particular.  

                                                           

4 Nota del traductor: En l’obra de Mary Wollstoncraft trobem sovint l’aversió contra l’Islam, i 
també contra l’Església Catòlica, pròpia de l’Anglaterra del seu temps. 
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Vull evitar un error en què han caigut molts escriptors respectables; perquè la 

instrucció que fins ara s’ha adreçat a les dones era més pròpia de dames, si 

n’exceptuem els escassos consells indirectes que es troben dispersos a Sandford and 

Alerton,5 —però, quan m’adreço a les del meu sexe en un to més ferm, tinc una 

especial atenció per a les de la classe mitjana, perquè em sembla que són les que es 

troben en un estat més natural. Potser les llavors del fals refinament, de la immoralitat 

i de la vanitat han estat sempre sembrades per la noblesa. Les criatures febles, 

artificioses, elevades de manera prematura i antinatural per sobre de les necessitats i 

els afectes comuns de la seva raça, soscaven els fonaments mateixos de la virtut i 

escampen la corrupció per tota la massa de la societat! Presos com a classe d’éssers 

humans, són els qui mereixen més pietat! L’educació dels rics tendeix a fer que 

aquests es tornin vanitosos i quedin mancats de recursos propis, i el seu intel·lecte, 

en desenvolupar-se, no es reforça amb la pràctica dels deures que dignifiquen el 

caràcter humà. Només viuen per divertir-se, i d’acord amb la llei de la natura que 

invariablement produeix uns mateixos efectes a partir de certes causes, no tarda a 

arribar el moment en què només poden oferir diversió estèril. 

Però, com que m’he proposat de contemplar separadament els diversos estaments de 

la societat, i el caràcter moral de les dones respectives, de moment n’hi haurà prou 

amb aquest apunt; i només he al·ludit al tema perquè em sembla que l’essència 

mateixa d’una introducció és de donar una breu panoràmica dels continguts de l’obra 

que introdueix. 

Les del meu sexe, espero, em disculparan si les tracto com a criatures racionals, en 

comptes d’afalagar les seves gràcies fascinadores i contemplar-les com si es 

trobessin en un estat perpetu d’infantesa, incapaces de sostenir-se per si mateixes. 

Voldria indicar amb tota seriositat en què consisteixen la dignitat i la felicitat humana 

veritables; tinc el desig de persuadir les dones perquè treballin per fer-se més fortes 

tant de cos com de ment, i convèncer-les que les frases amables, la susceptibilitat del 

cor, la delicadesa del sentiment i el refinament en el gust són gairebé sinònims dels 

epítets que denoten feblesa, i que les criatures que només són objecte de pietat i 

d’aquesta mena d’amor que es considera germana de la pietat no tardaran a 

transformar-se en objecte de menyspreu. 

                                                           

5 Nota del traductor: The History of Sandford and Merton (1783-1789), de Thomas Day, és un 
llibre infantil molt popular en el segle XVIII. És una sèrie de contes units per un fil conductor. Té 
una forta càrrega moral basada en el pensament de Jean-Jacques Rousseau. 
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Així doncs, prescindiré de les frases boniques que els homes empren amb 

condescendència per tal de suavitzar-nos la nostra dependència servil, i menysprearé 

l’elegància espiritual que no és més que feblesa, la sensibilitat exquisida i la tendra 

docilitat en els costums que se suposa que són els trets distintius del sexe més dèbil. 

Voldria mostrar que l’elegància és inferior a la virtut, que el primer objectiu d’una 

ambició laudable és forjar-se un caràcter com a ésser humà, sense parar esment en 

la distinció per sexes, i que tota consideració accessòria ha de passar per aquesta 

pedra de toc. 

Això és un esborrany del meu pla; i si cal que expressi la meva convicció amb les 

enèrgiques emocions que sento cada vegada que penso en aquest tema, alguns dels 

meus lectors escoltaran els dictats de l’experiència i de la reflexió. Estimulada per 

aquesta important matèria, no tindré cura d’elegir les frases ni de polir l’estil. El meu 

objectiu és resultar útil, i la sinceritat em deslliurarà de tota afectació; per tal com 

desitjo persuadir amb la força dels meus arguments, més que no pas enlluernar amb 

l’elegància del meu llenguatge, no perdré temps a arrodonir períodes, ni a conjuminar 

la túrgida ampul·lositat dels sentiments artificiosos que, en provenir del cervell, mai no 

arriben al cor. El que m’interessa són les coses, no les paraules! I, consirosa perquè 

les del meu sexe siguin membres més respectables de la societat, maldaré per evitar 

la dicció florida que ha passat dels assaigs a les novel·les, i de les novel·les a les 

cartes familiars i a la conversa. 

Aquests bells superlatius, que la llengua deixa caure amb sospitosa lleugeresa, 

avicien el gust i creen una mena de delicadesa malaltissa que ens aparta de la veritat 

simple i sense adorns; i un diluvi de sentiments falsos, o forçats, que asfixien les 

emocions naturals del cor, tornen insípids els plaers domèstics que haurien d’endolcir 

l’exercici d’aquells deures severs que eduquen una criatura racional i immortal per a 

un camp d’acció més noble. 

Últimament, l’educació de les dones ha rebut més atenció que no abans; però encara 

són considerades frívoles, i ridiculitzades o compadides pels escriptors que es 

proposen de millorar-les mitjançant la sàtira o la instrucció. És una cosa ben sabuda 

que es passen una bona part dels seus primers anys de vida a adquirir les bases 

d’uns certs talents; mentre ho fan, la força del cos i de l’intel·lecte se sacrifica a 

nocions de bellesa pròpies de llibertins, a la cerca d’una posició per l’únic mitjà pel 

qual les dones poden ascendir en aquest món: el matrimoni. I com que aquest desig 

les transforma en simples animals, així que es casen actuen de la manera en què 

s’espera que actuïn les nenes: es vesteixen, es pinten, i posen malnoms a les 
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criatures de Déu.6 Ben cert que aquestes criatures febles només són apropiades per a 

l’harem! Poden governar una família, o tenir cura dels pobres bebès que porten al 

món? 

Llavors, si es pot deduir amb franquesa, a partir de la conducta present d’aquest sexe 

i del desig de plaer que hi predomina i pren el lloc de l’ambició i de les passions 

nobles que eixamplen i engrandeixen l’ànima, que la instrucció que han rebut les 

dones només ha tendit, amb la constitució de la societat civil, a transformar-les en 

insignificants objectes de desig, que no fan altra cosa que portar enzes al món; si 

poguéssim provar que, en l’intent de criar-les sense cultivar-ne l’enteniment, són 

expulsades de l’esfera dels seus deures i fan que es tornin ridícules i inútils quan 

l’efímera flor de la bellesa s’ha marcit,7 suposo que els homes racionals em 

perdonaran que tracti de persuadir-les perquè es tornin més masculines i 

respectables. 

Ben cert que la paraula «masculí» no és més que un espantall: no hi ha gaires raons 

per témer que les dones adquireixin massa coratge o fortalesa; perquè la seva visible 

inferioritat en vigor corporal ha de fer que, en alguna mesura, depenguin dels homes 

en els diferents aspectes de la vida; però, per què cal empitjorar-ho amb prejudicis 

que atribueixen sexe a la virtut i amaguen les veritats senzilles per mitjà de fantasies 

sensuals? 

Les dones, de fet, queden tan degradades per les nocions errònies d’excel·lència 

femenina que no crec que hi afegeixi una paradoxa en afirmar que aquesta feblesa 

artificial engendra una propensió a tiranitzar, i fa néixer l’astúcia, l’oponent natural de 

la força, que les condueix a exhibir aquells menyspreables aires infantils que 

soscaven l’estima alhora que estimulen el desig. Feu que els homes es tornin més 

castos i pudorosos, i si les dones no es tornen més sàvies en proporció, es farà palès 

que tenen un enteniment més feble. Gairebé no cal ni dir que ara parlo de les dones 

en general. N’hi ha moltes que tenen més judici que els seus familiars masculins; i 

així com en una lluita constant per l’equilibri no hi haurà un bàndol que predomini, 

quan manqui l’equilibri n’hi haurà un que s’imposi pel seu propi pes, i així hi ha dones 

que governen els seus marits sense degradar-se elles mateixes, perquè l’intel·lecte 

sempre s’imposa. 

                                                           

6 Nota del traductor: L’expressió «posen malnoms a les criatures de Déu» està presa de Hamlet 
3.I. 146-148, en què el príncep de Dinamarca l’empra, igualment, en el marc d’una tirada contra 
la frivolitat de les dones. 
7 Nota de l’autora: Un escriptor enginyós, de qui no recordo el nom, es pregunta què tenen a fer 
en el món les dones de més de quaranta anys. 


