LES DONES I ALLÒ QUE PENSEN

Hannah Arendt

Linden, Hannover, 14 d’octubre de 1906 – Ciutat de Nova York, 4 de desembre de
1975) fou una politòloga alemanya d’origen jueu. Va ser una pensadora que va
escriure sobre l’activitat política, el totalitarisme i la modernitat, una de les més
influents del segle XX.
La seva biografia personal i la trajectòria professional queden alterades pel
nacionalsocialisme i l’Holocaust. Passà del distanciament religiós a la constant
reivindicació de la seva condició d’individu femení i jueu. Sovint ha estat descrita
com a filòsofa, encara que ella sempre va rebutjar aquesta categoria, perquè la
filosofia concerneix a l’home en singular. Ella va enfocar el seu treball des de la
perspectiva que els homes i no l’home habiten la terra.

TERRIBLE DISTINCIÓ / No fem mai la distinció entre els
que fugen de la misèria i els que fugen de les bombes.
LA NOSTRA LLIBERTAT / L’interior com un lloc d’absoluta
llibertat dintre d’un mateix va ser descobert a l’antiguitat pels
que no tenien el seu propi lloc al món.
EL TERCER MÓN / El tercer món no és una realitat sinó una
ideologia.
LA RAÓ DE NÉIXER / Els homes, tot i que han de morir, no
van néixer per morir, sinó per innovar.
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Anne Franck

(12 de juny de 1929, Frankfurt del Main, Alemanya –12 de març de 1945, BergenBelsen, Alemanya), fou una adolescent alemanya jueva nascuda a Frankfurt del Main
a Alemanya. És autora d’El diari d’Anne Frank, un diari escrit mentre s’amagava amb
la seva família i quatre amics, durant l’ocupació alemanya d’Amsterdam a la Segona
Guerra Mundial.

SER JO MATEIXA / Sé el que vull: tinc metes i opinions.
Deixeu-me ser jo mateixa, amb això en tinc prou i em sobra.
LLIBERTAT D'OPINIÓ / Podran callar-nos, però no poden
impedir que tinguem les nostres pròpies opinions.
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Concepción Arenal

Ferrol, 31 de gener de 1820 – Vigo, 4 de febrer de 1893) va ser una escriptora
gallega, precursora del moviment feminista a Espanya.

LLUITAR I RESISTIR / No pot ser bo qui no sap lluitar i
resistir.
EL COOPERATIVISME MULTIPLICA / Les forces que
s'associen pel bé no es sumen, es multipliquen.
VIURE EN LLIBERTAD / No hi ha animal tan mandrós que
lligat no s'irriti.
QUAN LA INJUSTÍCIA ÉS JUSTA / Poques coses
desmoralitzen més que la injustícia feta en nom de l’autoritat i
la llei.
ELS RESULTATS D'INVERTIR EN EDUCACIÓ / Obriu
escoles i es tancaran presons.
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María Zambrano

(Vélez-Màlaga, 1904 – Madrid, 1991) fou una professora, filòsofa i assagista
espanyola. La filosofia de María Zambrano es caracteritza per un molt poètic i
suggerent llenguatge i un creatiu estil de pensar i escriure, que constituixen la base
del que anomena el seu “mètode”.

ELS SOMNIS PRIMER / Tot el que l'home vol, ho somia
primer.
L'EXTREMISME / Tot extremisme destrueix el que afirma.
ALLÒ VERITABLE / No es passa de lo possible a lo real, sinó
de lo impossible a lo veritable.
L'APARICIÓ DE LA CONSCIÈNCIA / L'acció de preguntar
suposa l'aparició de la consciència.
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Simone de Beauvoir

(París, 9 de gener de 1908 – París, 14 d’abril de 1986) fou una novel·lista, filòsofa
existencialista i feminista francesa. Va escriure diverses novel·les, assajos, biografies
i monogràfics sobre temes polítics, socials i filosòfics. El seu pensament s’emmarca
dins de l’existencialisme i obres com “El segon sexe” són elements fundacionals del
feminisme. Va ser parella del també filòsof Jean Paul Sartre.

ELS OPRIMITS / L’opressor no seria tan fort si no tingués
còmplices entre els mateixos oprimits.
L'INTERÉS COMPLEXE / No tots els homes tenen una idea
mitjanament adequada de la dona, per això fa falta un interès
complexe, i gairebé tots els interessos que l’home experimenta
cap a la dona són massa simples.
L'ESCÀNDOL / El més escandalós que té l'escàndol és que un
s'hi acostuma.
LA PRESSÓ DE LA INCULTURA / La incultura és una
situació que tanca l'home tan hermèticament com una presó.
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Frida Kalho

(1907-1954) Va ser una reconeguda pintora mexicana. La seva activitat artística es va
formar en el context cultural de la postrevolució mexicana i, des d’una època molt
primerenca va començar a valorar la cultura autòctona. Durant tota la seva vida va
tenir una salut fràgil, patint poliomielitis als sis anys i un greu accident de trànsit als
divuit que va fer que hagués de sotmetre’s a multitud d’operacions quirúrgiques. El
1929, es va casar amb l’artista Diego Rivera i, com ell, va donar suport al Partit
Comunista.

VOLAR
Peus, per què us vull, si tinc ales per volar?
PER VEURE L'AMOR
Si jo pogués donar-te una cosa a la vida, m’agradaria donar-te
la capacitat de veure’t a tu mateix a través dels meus ulls.
Només aleshores te n’adonaràs de l’especial que ets per a mi.
RECONÈIXER
L’art més poderós de la vida és fer del dolor un talismà que
cura. Una papallona reneix florida en festa de colors!
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Gioconda Belli

Managua, 1948. És una poetessa, revolucionària i novel·lista nicaragüenca.

AUTOCONFIANÇA FEMINISTA
Dues coses que no vaig decidir van decidir la meva vida: el
país on vaig néixer i el sexe amb que vaig venir al món.
SOLIDARITAT INTERNACIONAL
La solidaritat és la tendresa dels pobles.

LES DONES I ALLÒ QUE PENSEN

Marcela lagarde

Ciutat de Mèxic, 1948. És una acadèmica, antropòloga i investigadora mexicana,
especialitzada en etnologia, representant del feminisme llatinoamericà. El feminisme,
segons Lagarde, constitueix una afirmació intel·lectual, teòrica i jurídica de
concepcions del món, modificacions de fets, relacions i institucions.

EL FEMINISME
El feminisme no és una fe; ha de ser creat, après i aplicat a la
vida pròpia.
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Indira Gandhi

1917 - 1984- Política índia, Primera Ministra des de1966 fins 1977, i des
de 1980 fins 1984. Va ser l’única filla de Jawaharlal Nehru, primer Primer ministre de
l’Índia. Va prendre el cognom del seu marit Feroze Gandhi, per la qual cosa, malgrat
de vegades es pensi, no tenia relació familiar amb Mahatma Gandhi.

LA VIDA DIFICIL
És un privilegi haver viscut una vida difícil
MILLOR TREBALLAR QUE BUSCAR EL MÈRIT
Un dia el meu avi em va dir que hi ha dues classes de persones:
les que treballen i les que busquen el mèrit. Em va dir que
tractés d’estar en el primer grup: hi ha menys competència.
OBRIR-SE A L'ENTESA
Amb el puny tancat no es pot intercanviar una encaixada de
mans.
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Mercè Rodoreda

1908 - 1983. Fou una escriptora catalana que va rebre, entre altres guardons, el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes de 1980.

LA VIDA
Només aquesta pena d’adormir-se i de despertar-se i de sentirse la vida que no saps d’on et ve i que fugirà sense que
sàpigues per què te la van donar i per què te la prenen. Té,
això, això i això. I ara prou.
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Montserrat Roig

(Barcelona, 13 de juny de 1946 – 10 de novembre de 1991) fou una escriptora en
català de novel·les, contes, reportatges i articles periodístics. Va presentar i dirigir
diversos programes de televisió, mitjà en el qual va excel·lir com a entrevistadora a
escriptors de generacions precedents.

LLIBERTAT
Si em pregunten per què escric en català, se m’acudeixen tres
raons: primer, perquè és la meva llengua; segon, perquè és una
llengua literària; i, tercer, escric en català perquè em dóna la
gana.
EL FRANQUISME
Quan no ens agrada una idea que no s’adiu amb el nostre món
mental, no la discutim: la triturem, la reduïm a la paròdia.
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Les notícies als mitjans de comunicació acostumen a ser lliçons
de coses per a l'ensinistrament de la barbàrie.
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Rosa Luxemburg

(1871 – Berlín, 1919) Fou una militant i teòrica marxista, socialista, comunista i
revolucionària alemanya. Nascuda al si d’una família jueva de Zamość, a
la Polònia sota l’ocupació de l’Imperi Rus, era la petita de cinc germanes.

PER UN MÓN MILLOR
Per un món on siguem socialment iguals, humanament
diferents i totalment lliures.
MOU-TE
Qui no es mou, no sent les cadenes.

LA LLIBERTAT EN TOTS ELS SENTITS
Sense eleccions generals, sense llibertat de premsa, sense
llibertat d’expressió i reunió, sense la lluita lliure d’opinions,
la vida en totes les institucions públiques s’extingeix, es
converteix en una caricatura de si mateixa en la qual només
queda la burocràcia com a element actiu.
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