Neixé Castellano

Eleftheria
(...) S’ha acabat la intolerància, les injusticies, els matrimonis concertats i
forçats, els cops, les descriminacions, les manipulacions, els plors i l’estar
callades. S’ha acabat tot allò que durant els anys ens ha mancat de la nostra
llibertat. S’ha acabat el sentir-se excluides i l’haver de demostrar i fer més que
ningú tan sols per ser qui som. S’ha acabat restar en silenci. És hora de fer-nos
sentir.
FONT: Discurs de Mary Chapin l’any 2030 a Anglaterra.
Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta (0,75 punts)
És una font primària. Es tracta d’un fragment del discurs que va proclamar Mary
Chapin l’any 2030 a Anglaterra un cop aprovada la llei “Eleftheria”.
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font (1
punt)
Situem el text l’any 2030. Després de 5 anys de manifestacions contínues, el
país que va veure néixer les suffragettes va aprovar la llei “Eleftheria” (en grec
llibertat) el 14 de març de 2030. Tot i que aquesta s’aprovà a Anglaterra (degut
a què els primers moviments revolucionaris es dugueren a terme allà), milions
de persones d’arreu del món donaren suport a l’aprovació de la llei que,
suposà, un gran canvi per a la història de la humanitat. “Eleftheria” fou
aclamada des dels racons més inòspits del planeta i marcà un abans i un
després a la història de la humanitat.
c) Expliqueu la idea principal que conté la font (1,25 punts)
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La idea principal d’aquest fragment és bàsicament l’essència de la llei.
“Eleftheria” posà fi a les desigualtats entre homes i dones revolucionant així la
societat del moment. Després de molts anys de lluita, les dones van tenir els
mateixos drets que els homes a nivell mundial; es finalitzà la violència de
gènere, es prohibiren totalment tant els matrimonis conertats a menors com la
utiltizació i el tràfic de dones, s’acabà amb la discriminiació de la dona a la feina
i es posà fi a tot allò que posava fronteres entre els homes i les dones.
Mil·lers de dones s’havien estat manifestant durant anys per a tal d’acabar amb
totes les injustícies i conseguir un món tolerant i equivalent on no hi hagués
descriminació de gènere. És per això que després d’aquest fort i desesperat crit
que llençaren tots aquells que donaven suport a la igualtat, aconseguiren allò
pel que tant havien lluitat.
Pregunta 2
a) Com us imagineu que seria la vostra vida actualment si “Eleftheria” no
hagués estat aprovada fa ja gairebé 200 anys? (2 punts)
L’aprovació d’“Eleftheria” va ser un dels moments més importants de tot el segle
vint. No va suposar tan sols l’anomenat “alliberament de les dones” com alguns
afirmen sinó que també va ajudar tant homes com a dones a tractar-se amb
respecte i igualtat. Per primera vegada a la història la gent va començar a veure
més enllà del sexe i deixà enrere les ara primitives discriminacions de gènere. Si
no hagués estat aprovada, actualment viuríem en les mateixes condicions que
ho van fer els nostres besavis i la majoria dels valors pels que se’ns
caracteritzen serien insignificants.
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Trobaríem notícies de violència de gènere als mitjans de comunicació, les dones
cobrarien menys en alguns oficis, hi hauria tràfic il·legal amb noies menors, no hi
hauria tantes eminències femenines tan sols pel fet de ser dones i potser fins i
tot tampoc hi hauria sufragi universal a nivell mundial! Un seguit de coses que
actualment són impensables i rídicules de pensar.
La veritat és que costa de creure que en algun moment de la història no hi
hagués cap llei que prohibís tot tipus de discriminació i no només això, sinó que
hi hagués gent que tot i la llei, fos capaç de menysprear algú tan sols pel seu
gènere. Que trist, oi?

