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INTRODUCCIO 

:·L····· OBRA: de PeulaindeLaBarre Del' egalité des deux sexes {1673) és expo-
nentde dues qüestions, si més no: del fonament filosofico-teoric del 

feminisme i del desenvolupament d'una raó practica des del cartesianisme. És, 
dones, una obra clau tant per al feminisme teoric com per al desenvolupament 
d'una filosofia practica des del racionalisme. La novetat i peculiaritat de 1' obra 
rau· en la vincu~ació que estableix entre el problema del domini de les dones per 
part dels homes i elmetode cartesia d' argumentació. 

És. cert que els discursos. sobre les dones i les relacions entre els dos sexes 
no eren cap novetat en el s. xvn. En els segles anteriors havien proliferat escrits 
sobre les dones que tractaven el tema des de diferents punts de vista. Fins i tot 
es va encunyar un terme a Frans;a per caracteritzar aquest fenomen: «la que
relle des.femmes»: Són moments de canvi historie en que es qüestionava el pa-

__ perql.le ~ieQJ~.s_dQP:es.enJª societatise'n buscava elmésidoni per als nous 
temps. Es presentaven nous models de dona, com en el cas de «La Querelle 
des Amyes» (1541-1543), que fou una polemica literaria i filosofica en que es 
mostraventres models de «dames»: la cortesana autonoma i distant, la fidel al 
marit i la dama per a la qualla relació amorosa era una relació platonica; es 

______ ..... _pQlen&tzª~-~Qbr~_la perfe5~iQ_~~les_<:lQI1~sjJa seua superi()ritat sobre el bató 
en 1' obra de Comellius Agrippa Del' excel·lencia del sexe femení (1529); 
s'interpretava la Bíbliaen prod'unes concepcions o d'altres i, sobretot, es va 
crear una gran polemica sobre 1' educació de les dones: si havien o no havien de 

·":reb-reinstruccíó~~a.ptentlfe~::cllegír iescnure.:::t ·en~cas' de·-rer .;.ho; quins ·ti pus de 
· ·- Tecffiíes-sefien"'actequat~ pef~compiir efpape:r sóciaf que-ers corresponia fona

menta!ment:el d'esposa i mare. L'obra deJoanLluís Vives Formació de la 
dona cristicma és una de les que es pronuncien sobre el tema. En definitiva, des 
de tractats·galants a tractats de moral, tots s'hi manifesten. 

Les dones també van prendre part activa en la reflexió sobre elles mateixes 
coma dones i en el problema de la desigualtat dels dos sexes. Ja en el segle xv 
Christine de Pisan, en la seua obra La ciutat de les dames, presenta les dames 
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co-moral. Perque s'hi tnicta de la manera d'actuar, no sols de coneixer la veri
tat. En ser l'acciói no el coneixement el tema de lareflex.ió i la crítica, s'intro
dueixen noves característiques en el cogito ergo sum cartesüt. Aquest fona
ment, «una cosa que siga certai indubtable», que ens permeta escapar de 1' obs-

_ .. ___ c~~at,~sd~vé enPoulain.ui?-é~~~& __ ~!!~_I?Pgito,.que actua tant com pensa .. De 
manera que el cogito serlt, a més de-subjecte epistemologic, subjecte de 1' acció. 

Igualment,_ la crítica al prejudici que desenvolupa el programa cartesia 
esdevé en Poulain una crítica als' prejudicis de 1' acció, dels costums, no sols als· 
prejudicis de la ciencia,,El-punt de partida de 1' obra de Poulain és que si el 
programa cartesia arribava a rebatre·el prejudici de la desigualtat deis sexes, en 

----- --quedaria=provat'l~exit;j.a-:.que=s~'hauriaaplicat al prej:udici més. difícil d' eliminar. 
El fet de centrar ta crítica al prejudici en la qüestió de la desigualtat dels dos 
sexes proporciona radicalitat a la crítica, ates que es tracta del prejudici més 
universal; ¡>oulain ho·considera així per diverses raons: perque és tan extes que 
la for~a delcostum faveure-:-ho com «la cosa més natural» i perque és un 
prejuaici futeres~at:Ésil1teressatperque es tracta del dornini dels bornes sobre 
les dones, :d'un·sexesobreTaltre~i al~homes, coma sexe, els interessaque 
perdure. La insistenCia de·-Poulain e111' interes pel do mini com un element 
subjacent·al prejudiciintrodueix un límit a 1' exercici de la crítica i l'argu
mentacié racional, límit que indicaría que la situació social de desigualtat 
sexual no s'elimina sols amb la crítica fundada al prejudici de la desigualtat, 
sih<Yqüe:ñfcal&iáüficanvi social real en les telacions entre els dos sexes. Aixo 

________ és~eLque distingeúc:una.crítica.que_ busca el coneixement de la veritat d' una 
altra que; a més a més, busca 1' elirninació de les desigualtats: la darrera reque
reix un contra-poder enfront dels interessos del domini. 

Pero, tot i qu~ Sobre la igualtat dels dos sexes no propasa un programa 
concret per lluitar contra aqueixos interessos,ja que el seu objectiu és argu-

________ mentar tot segJ}int «1' ordre deJª-QJJ.S» ..CQntm_ªql!~lls qtJ_e defensen la desigual
tat, les raons a favor de la igualtat dels dos sexes són tan radicals i la proposta 
tan universal que per elles mateixes constitueixen un tractat de política 
d'igualtat. 

PRF.JuniC11VERITAT. 

Elcartesiañis:fue de Poufain de La Barre és un dels trets de la seua moder
nitat, pero-non' és.l'únic. N'hi ha d' al tres, com són ara la seua conversió al 
protestantisme í la defensa que aixo implica va de la necessitat dellliure exa
men individual en materia de religió; la defensa de la llengua francesa i la seua 
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Raó, Dret i Justícia coma deeses que la consolen de pertanyer a un sexe tan 
denigrat. Raó critica el que diuen poetes i f.tlosofs sobre les dones i 1' aconsella 
de confiar solarnent en el seu bon criteri. Com a exemple que les dones eren 
subjectes actius en el segle XVI, podem citar Margarita de Navarraarnb l'Hep
tameron (1558) i més tard Marie de Goumay ambles obres lgualtat entre 
homes i dones i Greuges de les dames (1622). En el segle xvrr, hauríem de des-· 

~::.:.=~-:~~------~~~~<!~~J~~(;!~_ioses», que van representar un deis intents histories més notables 
d': autonomía per a les dones, centrar en la necessitat d' instrucció i 1' eliminació 
del matrimoni com a condició per a aquesta autonomía. 1 

L' obra de Poulain de La Barre marca una ruptura arnb tota aquesta litera
tura sobreles.dones~ja. que. reflexiona_ sobre el temad' una. manera metodicai 
sistematica. No es tracta, dones, d 'un «tractat galant>>; contra els quals ens pre~ · 
vé Poulain mateix, sinó d'una obra f.tlosoficaen el sentit modero del terme, que 
comporta una crítica del prejudici i una aposta pel judici, per l' argumentació 
racional. Enfront de l' autoritat o de la fe, la raó ha de ser el fonarnent des del 
qual s'argumente sobre la igualtat en les relacions entre els sexes. La fmalitat 
del seu discurs és convencer, provar arnb raons, i lagalanteria no beneficia de 
cap maneraaquesta-finalitat, perque pot ser un divertimentque allunye del 
veriader-problema. 

Historicarnent, i des de diferents perspectives, la controversia al voltantdel 
domini deis barons sobre les dones s'ha centrat en la qüestió de quin és el fona
ment d' aquesta desigualtat, quin n' és 1' origen. D'una banda, una·explicaci& 
defensa que són les diferencies biologico-sexJJals_:le_s._qy~fillll'Q~~il¿l~ l!lmJ!~Il_ir ________ _ 
un origen natural de la desigualtat social i cultural entre barons i dones i, en 
conseqüencia, és impossible eliminar-la. D'una altra, hi ha una altra explicació 
que considera que la desigualtat social i cultural té un origen tarnbé social i 
cultural, i que s'ha utilitzat la diferencia biologica entre els sexes per tal de 
justificar el domini d'un sexe sobre l'altre. 

Quan es va publicar Sobre la igualtat dels dos sexes, el1673, la polemica 
sobre aquest tema no es plantejava en termes tan clars i és per aixo que !'obra 
hi va introduir un aspecte inedit: la necessitat d' incidir en I'argumentació racio
nal per tal que el fonament de la tesi que defensa, la igualtat dels dos. sexes, 
fóra legítim des de l'únicpunt que podia ser-ho ara, des de la raó. És en aqliesf ____ -
sentit que es pot afirmar que marca una ruptura en la manera detractar elpro
blema de les relacions entre els sexes. Pretén ser una obra filosofica que es 
planteja com una aplicació del programa cartesia sobre un tema social i políti~ 

· l. Albistur-Arrnogathe ( 1977) i Reynier ( 1929). 
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dedicació a 1' ensenyament d' aquesta a Ginebra; la defensa de la igualtat per a 
tots els éssers humans sense distinció de races, sexe, etc.; la seua preocupació 
pels problemes de l'individu i de la societat civil.2 

El cartesianisme serveix a Poulain per trobar una alternativa filosofica a 
, [h~g~I1lonia·de l'escolastica, i se sorprende veure-hi «que es raonava sobre 
1 

principis tan clars i evidents quejo no podía fer altra cosa que estaf-hi d'-acord 
t=--~~ =~=~--i~_g_g~ar_QJ:>-ªY~I! __ a conclusions_que feien llum sobre certs misteris que m'havien 
f - ---torbat»}~ 'I'anrriateix, encara que manté criteris cartesians com la renúncia a 

l'escolastica, la practica del dubte, la crítica al prejudici, la necessitat-d'arribar 
aidees ciares i distintes, s' allunya de Descartes en tant que no s' interessa per la 

-metafísiGa-i,-sobretot, perque decideix de no respectar els costums deLseupaís;~ 
Aquests dos aspectés fan de Poulain un pensadotpreocupat per temessocials· 
i un crític de la societat del seu temps.4 

Interessa destacar el procediment que segueix Poulain en Sobre la igualtat 
dels dos sexes per criticar aquells que mantenen i defensen la desigualtat. Hi 
distingeix entre els quila mantenen per costum -,el que s'anomena el vtilgar
i els qui, per ser savis, pretenen de fonamentar aquest mateix costum des-dels 
sabers respectius.-Enla-primera part de-l' obra-res pon al vulgar i en la segona 

.. ais Clentífics o savis que aporten la seua autoritat per mantenir el prejudici. 
Sobre la base que la foq;a que té el prejudici de la desigualtat entre els 

sexes fa necessari d' argumentar a favor del que hauria de ser evident, 1' obra 
conté dos arguments centrals: en la primera part fa una hipotesi, o conjectuta 

-- historica,_ sobreJ'_origen de _la. desigualtat,_LenJa.s_egona..defensa_la_co_n_c_ep_ci6 __ 
cartesiana de 1' ésser huma segons la qualla raó és de tots els individus de 
!'especie. 

-La conjectura historica sobre 1' origen de la desigualtat sexual entre els 
humans té un objectiu molt dar: contraargumentar la concepció, que manté el 
costum, que considera que la desigualtat entre els dos sexes és esta.blerta p~r
natura, i per tant, justificada com a desigualtat social. Al fonament naturalista 
de la desigualtat oposa 1' origen historie d' aquesta, amb la qual cosa es posa en 

2. La major part deis estudis que hem consultat exposen aquestes característiques del seli · 
pensament.Vegeu, per exemple, Pieron (1902), Fraisse (1985) i Magné (1964). 

3. Citat per Armogathe (1985: 17). H. Pieron va ser el primer a establir la filiació cartesiana 
de Poulain de La Barre, el 1902. A les darreries del s. xvu, el cartesianisme era el pensament 
dentífic i filosofic dominant i moltes escriptores es van declarar obertament cartesianes, van 
escriure obres en defensa d'aquest corrent i s'hi van situar en l'avantguarda (Albistur-
Armogathe, 1977: 242). 

4. B. Magné fins i tot arriba a parlar d'ell com l'autentic fundador, desconegut, de la 
sociología. 
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dubte la necessitatque introdueix el naturalisme. En mostrar 1' origen social i 
historie, contingent, es fa pales que aquestes funcions «podien» ha ver estat 
unes altres i, per tant, «poden» ser-ne unes altres. 

La hipótesi historica de la desigualtat entre. els sexes que explica «com els 
---~--hom.e_s:,_han, __ a,rribat:a~sermno_sl2' __ és_J'argument que addueix Poulain davant el 

-prejudici-delvulgar, que.pensa que és així per natura. Enfrontdels savis, pero, 
que des· de cadascun deis seus. sabers justifiquen la desigt;~altat, oposa el dua
lisme antropologic cartesia. El dualisme ment-cos és el fonament que legiti
mara"ia-igualtat: 1' «esprit» no-té sexe, a pesar de la diferencia sexual del cos. 

. . 

Com que la raó és una per a tota 1' especie, la igualtat entre tots els inclividus de 
l'espedetéunionamennmtropologic; la diferencia corporal sexual no signifi
ca· desigualtat. · Els cossos, perfecte cadascun d' ells, acompleixen les senes 
funcions biologico-sexuals, que no tenen perque representar unadesigualtat 
social. Aquestspunts constitueixen els dos nuclis principals.de l'obra. 

Pero aquesta clivisió, la crítica de 1' opinió del vulgar en la primera part i de 
1' opinió deis savis én la segona, no és merament expositiva, sinó que hi ha un 
ordre de raóns que niostra comes fa una identificació entre el prejudici deis 
costums i la «veritat» dels · savis. Aquesta identificació entre prejudici i veritat 
deis savis significa una crítica del saber que no ha aplicat el metode del dubte 
respecte de les seues conviccions i, en conseqüencia, també significa la 
necessitat de buscar arguments que desemmascaren el prejuclici mantingut pel 
costum i Iegitirriá.t per 1 'autoritá.t del saber: 

-Per aixo, · tot veient que els poetes, els oradors, els historiadors i els filosofs, 
fan públic que les dones són inferiors als homes, menys nobles i menys 
perfectes, se' n persuadeix més perque ignora que la ciencia que professen és 
el mateix prejudici que el seu, tret que esta més estés i és més capciós, i que no 
fan més que unir a la impressió deis costums 1' opinió deis antics sobre 

.---- -- -~~:::~_:_l,__áutoritaraeisqúills-e{fuñcfa1ofiilliifceitesá-(p: 68r ---- -. -

De manera que l'existenciadelprejudici és unproblemafiloso:fic ensi.5 En 
---~..,------ .. _ .aquestsentit,Ja.retléxi6.que.Ja1~oulain.sobreJa .desigualtat socialentre.els dos 

----sexes.-tóti~que-'eS-üna-refle-xiÓ-sGbre-k~s--dgnes, n0-ésmotivada llÍ··per galantería 
ril per amor; és motivada perlanecessltat de buscar la veritat, «adquirir una 
ciencia solida>) tot dubtant de l'ensenyamel1trebuti «amb voluntat de descobrir 
la veritat per un mateix>>. ·Perque el·prejudici és un <~udici expressat sobre les 
·coses sense haver-les examinarles)) . 

. 5. Fraisse, 1985:37 

-· ---__.......:..._-------------··-------;---------:-···-----:-- ------··------ -----
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Cal provar, dones, que la desigualtat entre els dos sexes és un prejudici i 
criticar-lo. Amb aquest objectiu, la reflexió de Poulain en De l 'egalité es com
plementa amb una altra obra: De l'education des dammes, de 1674, escrita en 
forma de dihleg, on mostra que 1' educació i la formació de la dona és la millor 
forma d'aconseguir la igualtat deis dos sexes. El fet de presentar en forma <:le 
dihleg aquesta reflexió dóna a entendre que no n'hi ha prou amb un con ven'" 

_=-_c_in:J.e:nt_petsQnalde la qüe_stió, sinó que en cal un col·lectiu, diguem-ne, per 
resoldreelprejudici de la desigualtat.6 _ 

El problema de la veritat és una qüestió de reflexió sobre la possibilitat de 
trobar idees ciares i distintes enfront de les idees confuses propies del prejudici, 
pero també és una qüestió d'indagacióde lesconviccions socials,permitjadel 
dihleg, que fa<;a possible -1' eliminació del prejudici. La recerca de la veritat en 
sentit cartesia estricte es va despla<;ant cap a un sentit més «pragmittic» de la 
veritat.-Un deis punts claus per a la crítica al prejudici és introduir una hlpotesi 
historica d'aqueixa desigualtat. No és, per tant, res que es pugamantenircom 
a «natural». La veritat es fonamenta en allo ciar i distint, pero la claredati la 
distinció en 1' ambit hlstorico-social no és la mateixa que en el matematic. ----

DISCURS SOBRE L' ORIGEN I EL FONAMENT DE LA DESIGUALTAT ENTRE HOMES I DONES 

El punt de partida de Poulain en Sobre la igualtat dels dos sexes és la 
constatació del fort arrelament en els costums del-sentimentque.«les dones_són. __ 
inferiors als homes en capacitat i merit>> i la constatació que es considera -<-<una 
paradoxa singular>> el sentiment contrari, la igualtat de merits i de capacitats. 
Tanmateix, si s'adopta una actitud desinteressadai es reconeix que el fetde 
considerar les dones menys nobles i menys excel·lents que els bornes obeeix a 
la falta d'enteníment i a la precipitació, es mostrara quelaparadoxano_ 
existeix .. 

Els homes han introdu!t la creen<;a que les dones estaven <<fetes pera ells», 
. ,_;. _- ._ . - . -

cosa que els ha impedit d' accedir a totes les professions. Que «les coses han 
estat sempre així» es considera la raó més forta per defensái la desigualtii[T 
aquesta creen<;a la mantenen tant els savis com els ignorants, tant els homes 
com les dones. L' actitud de Poulain és demostrar que les coses podrien ser 
d'una altra manera encara que «sembla que nopodran canviar mai per molt 
d'esfor<; que hom fa<;a>> (p. 44). 

6. Fraisse, 1985: 38. 
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A aquesta constatacióde la desigualtat social hiafegeix la política. No sois 
. s'ha mantingutles dones en situació d'inferioritat i a partir d'ací se les ha 
considerat reahnent inferiors, sinó que a més a més, s 'ha garantit políticament 
aqueix.a inferioritat: «Totes les lleis semblen haver estat fetes únicament per tal 

~--'_:.__de !!1-ª!lt~mrla ª-i!!!ª~i<:Len~.m~~~~~~tª=RJ~ls bornes» (p.45). El costum esta tan 
· arrelat · i. té tanta for~a de persuassió_ que les víctimes _mateixes, les dones, són 
_complices de la situació: finsi.tot les dones veuen com allo més natural la 
situació d'inferioritat en que es troben i consideren que els seus esperits són tan 
diferents com els seus cossos. -

Hem dit que quan Poulain analitzala·creen~a en la inferioritat de les dones 
~-- ~- ·· ·•··· ~fauna críticaradical del costum i dels usos que la mantenen perque.considera 

que es tracta d'un prejudici. Un dels punts claus de la crítica consísteix en la 
introducciód'una hipotesi historica que explique l' origen d' aqueíxa desigualtat 
en:front de la tesi naturalista. 

La hipotesi historicaque empra és la següent:J'origen de la desigualtat 
entre els dos se~es Iia estat el sotmetiment de les dones als homes perla llei del 
més fort. Perque <<quan hom considera sincerament les coses humanes en el 
passat i en el present troba que totes són semblants en un punt: la raó sempre ha 
estat la més feble» (p. 45). El domini historie de la fowa sempre ha estat tan 

· ampli que «en~ notar els homes que· eren els més robusts i que en les relacions 
del sexe temen algun avantatge corporal, s' afiguraren que els corresponia en 
tot» (p. 46). L' «estat de naturalesa» o d' «innocencia» mostra que cap la 

__ --opossíbilitat d'imaginar~un estat diferent del. de la llei .del més fort, un estat en 
que prevalga la raó. 

La desigualtat entre homes i dones es va esdevenir quan els homes·van 
aplicar la lleí del més fort aprofitant sobretot 1' embarlts de les dones í la crian~a 
deis fills. A partir d'ací es produeix la separació de funcions socials entre «in-

-~~:.: ___ ~_Jerior>LL~<exterioD~ ;. entre dinsi fora,_ entrel'oikos i lapo lis, entre la cosa priva-
dai la cosa pública, perque al principi, abans. de la separació, 

[ ... ] els homes i les dones, que aleshoreseren senzills i innocents, es 
--------~-·--· .. . ... ~- '" ... dedicarien-.igualmental--conreu de--la- terra. (} a-la €aga-com encara fan els 
~-~----·-·· . . .. __ - ---~- salvatges~~L'chome .. anaJta..per-un-costatila dona per-I'altre, aquell que més 

aportas seria el més apreciat (p. 46). 

A partir d' aquesta separació entre la cosa privada i la cosa pública, s' expli
carla que les dones ja no tingueren accés a treballs determinats (militars, sacer
dotesses, jutgesses). · 

. . Aquesta conjecfura historica que fa Poulaín no és sois una explicació en 
termes «realistes-hístorics» de reproducció de 1' origen de la desigualtat en el 
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temps; va més enlla d' aixo perque té una funció teorica central. El que fa 
Poulain és una valoració crítica de la seua societat, per a la qual cosa descriu un 
estat d'igualtat i d'innocencia preví a la desigualtat, pero no el concep com un 
estadi real en el passat, sinó comuna instancia crítica per negar que la desigual
tat té un origen natural. Aquest estat d'innocencia té, dones, una :ft.J.ucióteorica_ 
molt clara: introduir la crítica a 1' estat de coses present i, en conseqüencia~-Ia 

_ possibilitatde canviar-lo. En aquest sentit, la descripció de l'estatdenatura, 
que introdueixcom a hipotesi historica, funciona teoricament. És-a dir, no es 
tracta de donar compte del que ha passat, sinó de suposar un estat diferent al de 
la llei del més fort. D'aquesta manera s'introdueix una possibilitat de canvi per 
a 1' estat social de desigualtat entre els sexes.? - : -::..:::::·,::=-:-~_:::: -:-- ·· 

Una pro va que la desigualtat s' origina perla llei del més fort i no perla raó 
és que no són precisament els més capa<;os qui exerciten les funcions socials 
més importants. La tesi de Poulain sobre la distribució deis diferents treballs en 
la «societat civil» és que el sexe hi és discriminatori perque 1' aprenentatge d'un 
ofici, d'una ciencia, no es fa atenent les capacitats deis iiÍdividus, i defensa que 
es reconega la mateixa disposició en un sexe que en l' altre~ No es· tracta·de sos"" 
tenir que totes les dones es tan capacitarles pera la ciencia, ningúno preten ai:xo 
deis bornes; es tracta, més aviat, de la lliure concurrencia i que ·siga la raói no 
1' atzar, la necessitat i 1' interes el que comprometa els bornes en els diferents es:.. 
tats de la «societat civil». Encara que Poulain continua qüestionant-se per que 
no es valora la reproducció, per que els mascles van decidif que húnatériiitat 
era menys important que el queells feien.-ES--fanecessana,-pertant,-a.més:-de ---. 
la interpretació historica, una interpretació antropologica i existencial de la 
qüestió. 

CRÍTICA A LES CIENCIES, EDUCACIÓ I «EXCEL·LENCIA» DE LES DONES 

El discurs de la igualtat és el fonamental en l'obra de Poulain, tanmateix,· 
+.-.....-.1-..:;. hi' ha.,..., r1-<"'"'" ... "' ri"" l'"'"'"""l-16 .... ,...; ... L· a-r""la---•o" d'•un' ·di'scurs d~"·l'ev.('_el·l~n-u.u. .... .tu'-' .t u..t.t UJ.rJ'-'ut.r..J uv \.fL"-""""' -.1.\.l.t.u .... ..tu.. ...., "JL . - . - - ""'- .... _ 

cia amh propostes més radicals sobre la igualtat dels sexes es-repeteix-€n~la 
historia del pensa.Tient feminista. És difícil que una defens3.de-laigualtat-no---
incloga en algun moment un cant a 1' exel-lencia de les dones. Ésgairebéuna 
necessitat jaque, en partir de la forta desigualtat de fet, es busca mostrar-hi que 

7. Tanmateix, Poulain no fa una definició del que entén per estat de natura com la que fa 
Rousseau en el Discurs sobre ['origen i elsfonaments de la desigualtat entre els homes.S'ha 
destacat 1' aportació de Poulain a les teories del contracte social i en general la precedenCia a 
algunes de les idees de Rousseau (H. Grappin, Ch. Fauré, M. Alcover, C. Amorós). 
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les dones tenert valors. També s' exalta 1' exel·lencia de les dones en escrits 
fortament misogíns i obertamentdefensors de la desigualtat social dels sexes. 

· El cant a la seua superioritat en aquests darrers justifica que les dones queden 
excloses, com a genere, de la cosa pública i siguen destinades a afers «supe

__ n ..... -· ors»-=-C.om.l_':_an:LQLolar~~f!GiÓ_1P,9Xal cie la. societat. Quan un discurs de 
· I'"exceFleíieia s'urtevcardehrigualtatté una funció diferent; no s'hi presenten 
les dones a partir de tletermíhades funcions que acompleixen com a genere. 
H·emdeveure; pertant, coms'á.rticulal'excel·lencia amb d'aitres elements, 

-- perque-segons aquestaarticulació canviara el significat del discurs. 
, EnSobre ta igualtdt dels dos sexes, Poulain parla de l'exel-lencia de les do
f ---=-~::::--:-:nes::-en:Ulfcóiitexnnolq_:>tecfs.:cEnfront d'aquells que mantenen que són infe
, · riors per natura argumenta que ho són perque els homes les han sítuades en 

a.queixa condició; és, dones, una qüestió social i política, pero també cultural: 
les dones no reben educació. Mentre que.els homes reben formació sobre tot el 
que es considera útitper a 1' esperit, les dones són mantingudes en la ignoran- . 
cía. Tanmateix.~ aque'sci-sifuadó presenta pera Poulain una paradoxa: tot el que 
hi ha dé·_p-emíCiós eriTeducació, tot el que s'hi perd en honestedat i virtut 
també s 'ho evitaran les Clones. -

-El discurs del'exef.lericüfs'uneix a la problematica de 1' educació~ La des
ttipció qué fa de les ·qualitats i les aptituds de les nenes -que· considera millors 
-que els nens perque són més assídués i més pacients en el treball, més submis

~_----_---·-- ses, més -modisfes=-podn:a~ donar a entendre ·que es·t:racta. a' uria ·a.preciació de 
L-----EJ:ualitats-<{femenines-»~difenmtsimillors que les «masculines» i, per tant, d'un 

canta 1' exel •lencia d' allo femení. Pero aquest no és el se u objectiu. El que 
conclou és una crítica al que ·les ciencies han fet amb els homes, que són els 
únics que n'han seguit 1' estudi. Es tracta d'una crítica als sabers dogmatics de 

, la tradició centrada en la consideració que el coneixement d'aquests és inútil 
é_ ___ -per.:aJacmajoLpartdels=homes,_els_quals.._<<Si tenien quelcom d'honestedat, de 

jovialitat i cortesía, ho perden per causa de 1' estudi» (p. 52). Les ciencies que 
s'ensenyen tampoc no proporcionen progressosmoralsals homes. És per aixo 
que compara les dones i els savis: 

~"-·~~._-.=.=..-,=--.--,...,.--~.-,o .. .:::_=-=~---'-' -'~"-"-'-• • -· ··- -- - • " - - ---
·- - -~ - -

~ ,~ _ ,. :_-:~~=--:_-S~entaul&-eeliversi-j~ntam€nt-Q-8€paradamentamb.les.dones o amb els que 
- -- .. . ,,_ 

0

~1 mÓ~s ;-~omenen savis:~hom veura quilla diferencia hi ha entre uns i altres. 

:Esclina que él que eis homes es fiquen en el cap en estudiar no val més que 
per obturar,.los l'esperit i per posar-hi confusió (p. 53). 

Tanmateix, les dories expressen amb claredat i amb ordre el que saben; te
nen el do- de propasar els seus sentiments amb dol<;or i complaen<;a i es tan 
-lluny de 1' esperit de contradicció i de disputa al qual els savis es tan tan sub
jectes. 
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La lloan~a de les qualitats de les dones com a «diferents» de les deis homes 
té un sentit molt dar: mostrar-les com a portadores del que és el saber no con
taminat perles doctrines tradicionals, especialment 1' escolastica. La crítica a 
les ciencies és, dones, el que el mena a introduir un cant a les exceHencies de 
les dones en tant que no estan influYdes pels falsos sabers i els prejud~ci~~:IQ1 
aixo s'evidencia alllarg de les seues converses amb dones de tota classei con
dició, tant al camp com a la ciutat. Per mitja d' aquestes converses, semblants a 
una investigació «sociologica» mostra les respostes de les dones a preguntes 
com: que pensen de Déu, de la immortalitat de les animes, etc. i en les respos
tes aprecia la <<justesa i precisió de l'esperit de les dones». S'hi pot constatar 
que les respostes so len coincidir amb les propostes cartesianes: per exemple, 
!'anima és diferent del cos. En aquest sentit, la fundó del discurs de 1' «excel
lencia>> de les dones, que no han rebut ensenyament tradicional, és tant criticar 
les doctrines escolastiques com exposar el cartesianisme. Les dones, com que 
no tenen els prejudicis del saber tradicional responen des de la raó no conta
minada per les ensenyances amb la doctrina cartesiana, amb idees ciares i 
distintes. 

En conseqüencia, el discurs de l'exceHencia de les dones s'introdueix com 
una crítica a les ciencies tradicionals i, en particular, a aquells que les detenen, 
els savis. És una crítica dels principis escolastics i alhora una presentació de les 
tesis cartesianes en un esperit no contaminat, esperit que representaría «la llum 
natural». Les dones posseeixen les virtuts cartesianes: claredat, distinció,jus
tesa d' esperit, precisió i d' altres qualitats_com.e.xpressar~se amb gracia,_ persua
dir sense ha ver estudiat les lleis, tenir eloqüencia; tenen 1' aire noble i gran, el 
posat lliure i majestuós, els gests naturals, les paraules fitcils; bellesa i gracia 
que acompanyen el seu discurs. Estimen la pau i la justicia i tenen, en la con
ducta de sa casa i en les relacions amb els familiars, una cura i una capacitat 
per jutjar davant de situacions conflictives que les fa capa<;es~de .r~fi~lti_onar sQ~. 
bre l'equitat en que es basa la jurisprudencia. Per aixo podem dir que coneixen 
el dret i saben aplicar-lo i se'n pot deduir que si !'estudiaren podrien exercir-lo, 

• / 1 "'4 

s1 mes no con1 e1s nomes. 
Pero aqüesta ennmneració de virtuts i qualitats de les dones serveix a 

Poulain perseguir fent la seua crítica a les ciencies, jaque traba eác~i<:lascuna
d' elles el que seria fonamental i basic si es prescindeL"'C de 1' ornamental. En dret 
tenen la idea d' equitat, i passa el mateix en historia, en teología, en medicina, 
en astrología, en geografia. 

Totes les argumentacions exposades proven que les dones són capaces de 
coneixement teoric, pero si aixo no és suficient per convencer els qui defensen 
la desigualtat entre els sexes, hi ha d'altres arguments. Un, decisiu pera Pou-
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lain, és expressat així: 

Ija que hom és prou injust per creure que totes les dones són indiscretes, quan 
. en coneix cinc o sis que ho són, també hauria de ser prou equitatiu per jutjar 

que llur sexe és apte pera les ciencies puix que en veu un gran nombre que 
-:-~~--~~-~..::___ __ ~~hanpogutarribar:ohi.(p;:59)~:...:.: _ _:.: __ c_ .. 

1 un altre, també decisiu, que podria convencer és la consideració que les 
ciencies s'han d'adre~ar a lavirtu~ ien aquest aspecte les dones tenen el prin-

. ·. cipal avantatge sobreles ciencies sense haver-les estudiarles. En unes altres 
paraules, si els arguments a favor que les dones són tan capaces d' assolir 

·; ----· -·coneixementsteorics com els hornes.nocony~I1ct;n, s'ha d'wgü.irq~e~cap
davall-en aquesta vida tan curta- les ciencies tenen la funció de servir a la 

' . 

1 

· . practica de la. virtut,. i en aquesta practica s'ha de reconeixer que són iguals o 
més virtuoses que els bornes. Les dones duen a la practica les maximes evan
geliques, 1' assist~ncia social i la caritat, assisteixen als hospitals, i demostren · 
aixíla seua capacifat pera les coses socials, per a la virtut practica 

Aquesta anhlísi de la. capacitat social i practica de les dones porta Poulain 
a descriure el seu comportament en diferents formes de vida, entre elles el 
rnatrimoni. El matrimoni es presenta com una forma de vida com el celibat 
n'és una altra. No al·ludeix mai al «destí natural» deles dones peral matrimo-

, ni ni tampoc a la necessitat d' una formació especial. La seua postura quant al 
~ . paper de les dones· en el matrimonii en la cura dels nens mostra la diferent 
l-~-~-~apre.ciaci6que __ una_defensa deJajgualtat introdueix. en _ _aq11est tema,_ fonamen-

tal en les relacions entre els sexes. Totes les virtuts de fidelitat i submissió són 
valorades com a qualitats de 1' excel·lencia de les dones i no com a deures de 
1' esposa envers qui es considera amo i senyor. Es presenten com a qualitats que 
el marit had'agrair, no exigir. També és altament valorada la crian~a i l'edu-

-'·--·-.. ____ 9"ªQ.g_gel~f!ll~ -~Q.f_í!9_U~ª<?ió afegida._ql!~-~~-~-P.o~~~'-!1.()_ P.<? f~~ ~~ general, no 
hi ha virtut deis bornes que no siga comuna a les dones i per contra, sí que hi ha 
molts defectes que són particularsdels bornes. Per tot aixo afirma que 

·--·~"~~--·--~--~·-~····-·~···"lsi.hom.considera.ambsinceritatisense.interes.eLque_es.pot~ ... observar de 
+ _ --· -• -~-~-----~--Jes.dones.,...trobara.que,...sLhiha_algunes aparences. que_ els són poc favorables, 
~ .. encara n'hiha rriés que els sónmolt avantatjoses; que no és per falta de merit, 

sinó de fortuna o defowa, si llur condició no és.igual a la nostra, i, fmalmeni, 
que 1' opinió comuna és un prejudici popular i mal fonamentat (p. 63).8 

8.-Ací critica l'escolastica ipresenta la doctrina cartesiana. És el problema de_l'educacióde 
les dones el que articula el discurs de 1' exceHencia amb el de la igualtat. En 1' obra De l 'exelence 
des hommes (p.118), pero, fa una crítica més global i «rousseauniana» entenent la civilització 
com agentde corrupció (Fauré, 1985b: 45; Grappin, 1914: 387; Amorós, 1993:'100-101). 
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L'afmnació rotunda de la igualtat representa un canvi també radical en la 
~'---=-------forma d'educació de les dones. La restricció a detenninats temes o disciplines 

que defensa la desigualtat ja no té sen ti t. Tot aixo comporta un rebuig de la 
pedagogia tradicional en que es distingeix entre una educació femenina i una 
altra de masculina, i en la qual, a més a més, la darrera és la referenciafona~ 
mental. La unitat del metode pedagogic que proposa Poulain es basara 

,_.__ _ __ _ ezcclusivament en el metode del dubte radical de 1' ensenyament rebut i en la 
reconstrucció d'un saber caracteritzat per l'ús crític de la raó.9 

RETORICA, VERITAT I CONEIXEMENT D'UN MATEIX 

Hem dit que Poulain empra els seus arguments contra la desigualtat entre 
els dos sexes com un exemple paradigmatic de crítica al prejudici en general. 
Considera va que la inferioritat de les dones era el prejudici més extés i que, per 
tant, amb el seu qüestionament es podía posar a pro va la capacitat deis princi
pis cartesians per fer la crítica dels costums i deis sabers de la tradició. 

Els principis cartesians apareixen alllarg de la seua obra com el metode 
adient per criticar el prejudici i buscar la veritat. Perque s'hi comprova que la 
«veritat» que defensen els savis no és menys prejudici que el que manté el 
costum. La crítica al prejudici del costum s'ha de fer extensiva, dones, a la 
«veritat deis savis». En conseqüencia, necessita els principis cartesians per 
poder criticar els qui defensen que s 'ha de mantenir la desigualtatentre-els-dos 
sexes perque és natural, pero necessita també 1' antropología cartesiana per 
trobar un fonament des del quallegitimar la igualtat deis dos sexes. 

Poulain critica els discursos de poetes i oradors perque els considera reto
ríes i perque l'objectiu no n'és, precisament, la recerca de la veritat, i escomet 
contra els diversos tractats que havien proliferat sobre les dones i que lesearac--
teritzaven com inconstants, malignes, etc. La retorica no és adequada per ins
truir 1' esperit, i generalitzar a totes les dones els defectes que es poden trobar en 
algunes en particular és pura retorica. 

uiversos autors repeteixen que les dones són menys perfectes i nQ1J}e-ª q:l1~ 
els homes, pero no en donen cap raó. Per a Poulain, hi ha una idea confusa de 
la perfecció i la noblesa perque s'han qualificat coma tals tots els avantatges 
que reporta el món exterior: les ciencies i l' autoritat política. El problema és, 
pero, que no s'admeten les dones en cap d'aquests espais públics, que són, 

9. Magnée, 1972: 118-119. 
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~ precisament, els que es valoren positivament. És una qüestió de poder: els 
· homes, com que són els amos, pensen que tot és per a ells. Mrrma que és una 
i. qüestió de dorninadors i dorninats fins al punt que considera que si les dones 
" -~ hagueren estat les dominadores s'haurien invertit els papers. Perque són els 
l_ ___ ·--· . domfrlª--ºQr_§_g_gi:_t:en~ el__QQd~r- Q~QQp.gr_ significacions, de valorar. 
i Poulain considera que no es pot sostenir amb arguments aqueixa falta 
·I d' apreciació de les dones perque si els diferents treballs són valorats efectiva- . 
t rnént perla seua utilitatper a la societat, no s' explica perque el treball qué fan 

-les dones, nodririeduear els fills, no és valorat. Se n'hauria de posar fora de 
t . dubte la utilitat, s 'hauria de valorar corn qualsevol altra fundó social o, fins i 
~ . 

-t--:-:=:-·c::~~to~ més;·Pero·nocés·així;-:'~-·~---·-

~ -Introdueix el principi d'utilitat com un argument per sostenir que les dones 
! són tan nobles i perfectes com els homes. Proposa que cada treball es considere 
i més o menys perfecte segons la utilitat que té pera la societat, i no d' acord 
i ambles situacions de domini. Si es fa així, s' apreciara que les dones en tant 
A· 

• que «conserven, la vida» són absolutament necessaries. 
+ La crítica a la retorica va unida a una crítica a la historia i a la jurispru- . 

dencia. S' ha de posar en dubte 1' autoritat deis «antics» enfront deis «modems», 
i Poulain és rotund quan considera els testimonis deis historiadors: 

[ ... ] tot el que hagen dit efs homes hade ser sospitós perque sónjutges i parts, 
i quan algú aporta contra elles l'opinió de milers d'autors, aquesta historia no 

j~_· __________ ha de ser considerada més que comuna tradició de prejudicis i d'errors (p. · -- --~

71 
)~lo______ -- ----- --- --- --- -· - --- - --· - · 

El mateix es pot dir deis jurisconsults que són qui, de fet, posen les dones 
sota el domini deis seus marits i els fills sota el do mini del pare. En exposar el 

_ . _ seu sentitjurídic, toma a criticar que la dependencia siga per natura: ates que 
-~ ------ -leslleis.i'lian Ieraespres aerestaolfuient efe Iasocietari··c¡ue·els jurisconsults 

ja tenien els seus prejudicis, han atribu1t a la natura el que sols ve del costum. 
Com queJes lleis són fetes pels homes, és clar que han afavorit el seu sexe 

-?' ~~~~-: --«com -ho-podien-haver~fet-lesdom~s:.. si hagueren estat en eLseu Iloc» .Una 
~- --~- -·-prava queladepencl~l"l~ia:té-sentitjllfÍdic-és que quan se su posa que els éssers 

humans tene11 raó i experiencia suficients per govemar-se ells mateixos, les 
· lleis els alliberen de 1' autoritat d' un altre. . . 

10. Aquest és el famós text de Poulain que Simone de Beauvoir empdt coma epígraf a El 
segon sexe. 

-·----- -·-·· -" 
' 
f . 
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La filosofía especulativa, que es preocupa de «si hi ha un més enlla del 
món deis espais imaginaris, i si els atoms o el petit polsim que apareL"C als raigs 
del sol és divisible a l'infmit>> (p. 74), arnés d'altres qüestions, també és objec-
te de la crítica de Poulain. Es pregunta quin cas hem de fer del que diuen els 
savis d' aquesta mena quan es tracta de temes serios-os i importants;-Hern-cle-~ 
partir d' «el coneixement de nosaltres mateixos» coro un pas necessari per 

JioJierjer_ciencia i arribar a la veritat i també per tractar la qüestió sobre la 
igualtat-entre els dos sexes. En aquest coneixement de nosaltres mateixos 
interessa particularment «el coneixement del cos, que ésl'organ de les cien
des, de la mateixa manera que per saber com les ulleres de prop engrandeixen 
els- objectes, cal coneher-neel funcionament» (p. 75).- - - - -- --

El coneixement huma és igual pera tots els bornes i dones; no hi ha res 
especial en la física ni en d' al tres ciencies que no puga ser apres també per les 
dones perque: «el metode per aprendre-les no fa altra cosa querectificarel 
seny, que s'ha confós perla precipitació, pel costum i per l'ús» _(p. 77). 

Encara que tot el que s'ha exposat hauria de ser su:ficient per convencer que 
bornes i dones són igualment capa9os d'assolir coneixements, Poulain decideix 
combatre 1' opinió contraria a partir de principis, ja que esta molt arre!ada. Pre
senta, des deis principis de la sana fllosofia, que les dones són tan capaces com 
els homes de tota classe de coneixements i sabers pero, al mateix temps, aixo 
li serveix per exposar la sana fllosofla, la doctrina cartesiana. 

¿Cal tant d'esperit, per saber que? És la pregunta a partir de la qual explica 
el fonament mecanicista del cos i de les passions;·comtambé-ei-funciuna.filefiC - -
de la LOgica, les lVIatematiques, 1' Astronomia i la unitat de la ciencia: sois hi ha 
una ciencia i és el coneixement de nosaltres mateixos; d' ací la seua crítica a 
1' especialització i a la creen9a que és per naturales-a que es té més capacitat per 
a unes ciencies que no pera d'altres. Són l'educació i l'aprenentatge que deter
minen que cadascú desenvolupe més unes ciencies quenounes-altres~-------

Poulain utilitza sempre la mateixa estrategia teorica: exposa la seua con
cepció filosofica -cartesiana en línies generals, pero també propia en alguns 
pÚnts- quan argumenta a favor de la capacitat de les dones _per adquirir_ els 
diferents coneixements. En realitat, s'interrelacione11 tres obj~ctius: criticái:les~ __ -
ciencies .. i els sabers tradicionals, exposar la teoria cartesiana i les concepCl()nS 
fllosofiques propies i defensar la igualtat deis dos sexes. Una «nova fllosófia>> 
permet de defensar la igualtat. 

Quan afirma que les dones tenen capacitat moral, exposa els principis 
cartesians i les seues concepcions sobre geografia, dret, política, historia, etc. 
S'hi poden destacar dos aspectes: l'anticipació a les idees de Montesquieu so
bre la influencia del clima, la geografia, el medi, la vegetació, 1' alimentació, 
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etc. en la diversitat de costums_ deis diferents pobles i una concepció de la 
. historia enque distingeix entre la historia elesUtstica i la historia profana i, a 

més a més, consideramés important esbrinar les «petites causes», els fets 
___ quotidians, que no pas coneixer els grans esdeveniments. El relativisme que 

•· --~-Ínlpliea~la..:.primgra=postúra~:s~uneix..:.a~la:defensa del medi i.de.l'aprenentatge . 
. ~-~~: ~-- Com-en tottipus de cotiéiXériierit, Pou1ain defensa que la dona, a partir de 

· - é ·tes ~.eflexions"·sobre elHr mateixa,. podra coneixer les maneres d' actuar dels 
~:~. éssets hümáns ·etrgeneráli pet mitja d' aquestes entrar en el món de la política, 

=-~;:·-·aers ínteressoS' iles ·passiotis; etc. Perque, tant si es· consideren les ciencies en 
-_ --~lles mateixes com si es consideral'organ que serveix per adquirir-les, es pot 

. ~~::;·=ªpreeiáf:-::que::-er~n:to-s:sexes.tenerrla--iriateixa hi-haja- un límit- en dísposició per 
·._-. fer'-ho. 

-· ·'·~·En conseqüenCia, rés nojustifica que hi baja un límit en 1' exercici de fun-
---=Cionipéi part de les doriés. Les dónes tam.bé poden aplicar-se a 1' estudi de les 
> .. =.sªgrades Escripture~eom-a obntfonamenta.l que coñ.stitueix lavertadera reli
--~:"-gió,·i tambéserailca{mcesd'instruir'-seen el dret civiL Com sempre, la pregun-
-~~:::;:~(Ié Poüiamés:tqu~n ·m.ísteri endonen aquestes ciencies? El dret civil, per 

---~~--~-eX:"emple, nd-és sinó~ el c~!J.jtint d'ordenances i reglaments per a 1' ús de béns i 
- ~ c_lesrelacions. entre persones. ¿Quin misteri hi ha en les relacions pares-fills, 
~~-~-mant-nitilier, amos~cnats_petqtie üha dona no siga capa~ d'instruir-se en lleis 

__ .:.._.~~@.~'les·ordel!ell?A1s~upa:r~r;}~,cliscussió sobre qui esta millor dotat perales 
~ ·-~~ ciencies, homes o dones, respon alfet que es presenta comuna qüestíó d'honor 
~ •··· éque-el-nostre-sexe-estiga-en-primer-lloc»;-quan· «és-de-justícia-donar a cadascú 

· ·_-_ el que li correspon» (p. 87) .. Tots, homes i dones, tenim el mateix dret sobre la 
veritat 
· -Convé insü~tir eh la idea que quan presenta les dones coma capaces d' ad

quirir ciencia i clrrib~ ala veritat té una doble fmalitat en primer lloc, criticar 
_.;_-==~e¡uells-que-defensen-el""eÓntr-ari-i-sostenir,:amb-raons-,la-igualtat~ien- segon, 
· · .-___ -__ exposar les seues concepcions.de di verses qüestions _de que. tracten les ciencies 
-· ;~_:ipresentarJes--s~:uesjdeessobre que hade ser un pensador, un savi. També 

. critica -~u~Jls._gue.,.?S hur:len de_ «les dqnes ~ayie§))_11 i afmnen que són odioses. 
-. ~~; Consitleta~qneigua1menrpoden hayer;.hi hoñies~q_~i-~~gi!~~-en-_t?lvici de la 
-,~"''pea3nténa~jaCJ.ueaque·stano és privativad'un sexe. La saviesa consisteix en la 
- · virtut, i s'ha :de ser cortdescendent amb aquells que no veuen la veritat com 

- .. 
:.:..:..--_ ... '" 

11. De. l' egalité des deux sexes va apareixer el 1673, any de la mort de Moliere. Poulain 
considera que «les precioses>> van ser les úniques que havien acollit el seu llibre. Tanmateix, no 
compartía el seu feminisme perque entenia que implica va superioritat de les dones i una 
subordianció del baró, i ell defensa va la igualtat dels dos sexes (Magnée, 1972: 122 i Reynier, 
1929: 249 i ss)~ 
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nosaltres perque aixo no és tant una falta seua comuna mancad' aprenentatge 
i de metode adequats. Sense estudi no es té ni felicitat ni virtut. La investigació 
de la veritat és condició de la llibertat i la felicitat, i el prejudici de la desigual
tat deis dos sexes és un entrebanc per a 1' accés a la veritat, que implica també 
una perdua de llibertat i de felicitat. Tant la felicitat com la virtut consisteixen, 
per a ell, en el coneixement, i aqueixa necessitat del coneixement per a la leli·.=--- -
citat i la virtut és la mateixa per a ambdós sexes: «Com que ambdós sexes són 

· ·- capac;os de la mateixa felicitat, tenen el mateix dret a tot el que serveix per a 
adquirir-la» (p. 89). 

Poulain defensa la igualtat en el coneixement coma principi perque consi,;. 
dera que de la mateixa manera que tots els humans gaudeixen de la llumide
l'aire, sense que aquesta comunicació siga perjudicial pera ningú, tots poden 
també posseir la veritat sense perjudicar-se els uns als altres. A més a més, creu 
que s'hauria arribat més aviat a la veritat si els dos sexes hi hagueren treballat.12 

El fet que les dones hagen estat pri vades de les ciencies no significa que no 
puguen exercitar-se en el seu coneixement i formar-se pera les diferents 
professions sense causar danys a aquells queja en són mestres. Les dones han 
de poder exercir els mateixos carrecs que els homes: en 1' ensenyament, en la 
jerarquía eclesiastica, en la política, en la militar, en 1' aparat judicial, etc. (pp. 
92-97). 

L'ESPERIT NO TÉ SEXE: IGUALTAT I DIFERENCIA 

Estant fets tots els homes els uns com els altres, tenen els mateixos sentiments 
i les mateixes idees de les coses naturals; per exemple, de la llum, de la calor 
i de la dures a. 1 tota la ciencia que hom tracta de tenir es redueix a coneixer 
realment quina és la disposició particular, interior i exterior de cada objecte, 
per produir en nosaltres els pensaments i les opinions·que entenim;-Totef·que-
els mestres poden fer per conduir-nos a aquest coneixement és aplicar el nostre 
esperit a les coses que veiem, per examinar-ne les aparences i els efectes, 
sense precipitacions ni prejudicis, i mostrant-nos 1' ordre que heni de tenir en 
la disposició dels nos tres pensaments per trobar el que busquem (p. 75):'- ·----

L'autor, per defensar que tots, homes i dones, posseeixen el bonsens, 
manté la idea cartesiana de la unitat del coneixement i que per arribar-m és 

12. J. S. Mill (1869) va utilitzar aquest argument. 
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fonamental seguir un procediment metodic, un ordre de raons. El metode 
d'aprendre les ciencies tan sois serveix per rectificar el bon sentit, que s'ha 
confósper la precipitació, pel costum i per l'ús. 

És dar, pero, que aquest argumentes pot sostenir des d'una fuosofia que 
.. mantinga que 1' especiehumana té bon sens. El dualisme antropologic cartesia 
pel quaiT'ésser huma-esta foiinatper--res coiitans 1 res extensa, per ment i cos, 
és el fonament fuosofic en que es basa Poulain per argumentar la igualtat de 
!'especie humanai, eilconseqüencia, la igualtat deis dos sexes. 

«L'esperit no té cap sexe», «l'esperit és igual en tots els homes», «l'esperit 
és un i actua, i qui sap com actua en una cosa, sap com actua en totes» són les 

-~:~-=-formules que exposa~com arespQsta a l~s «verit~ts-pr~judicis» dels savi~ que 
- mantenen des de les «seues ciencies» que homes i dones no són iguals i, per 

tant, que les dones no són capaces d' adquirir coneixements científics de la 
mateixa manera que els homes.13 Tanmateix, «les dones considerades des deis 

--piillcipis de la sana fuosofia, són tan capaces com els homes pera tot tipus de 
coneixements»;(p.,77). No és l'esperit el que és diferent en homes i dones sinó 
el cos, pero tampoc no tot el cos, ja que «la diferencia deis sexes només afecta 
el cos: no hi ha més que aquesta part que servesca a la producció deis homes». 

La raó és una i és condició de possibilitat del coneixement de totes les 
... ciencies; és la constitució del cos i, sobretot, 1' educació el que hi introdueix 

diferencies. La unió de cos i esperit és igual en homes i dones, 14 i Dé u fa 
aquesta unió mitjan~ant els sentiments, les passions i les voluntats de manera 

____ q:u~1.:.esp~Jjt_aGttla_ig!lí:ll en tots els humans i, per tant, els fa a tots capa~os de 
les mateixes coses. Poulain assenyala, a més, que ni l'anatomia més exacta ha 
destacat cap diferencia en el cervell d'homes i dones: reben igual les impres
sions deis sentits, funciona igual la imaginació i la memoria, no hi ha res en la 
disposició deis seus organs que permeta parlar de diferencies. La diferencia 

_· ___ eniJ;(3 els sexes es redueix, dones, al que té relació amb la reproducció. En voler 
- -- --~~-----------·---.-~----..,....-------·····---- -·--··----· -·---------- ______ " ___ -- -··· ------,-- . -----.---- . 

produir els homes dependents els uns deis altres, Déu va crear dos cossos 
diferents, pero aixo no significa cap desigualtat entre homes i dones, ambdós 
cossos són igualment perfectes per al'ús reproductor que tenen. Estan mancats 

-·-~-~--·cte· rn-orrs·aquetls·que-corrstderen·menys·p-erfectes les dop.es i veuen com 
--~--:----- defectes·er-g:rre elspenany comaptop1Tiet seu sexe í que esHcdestínata for-

mar-nos i nodrir-nos al seu si. 

13. Faurée (1985b) ha destacat que el cogito en Poulain se separa sensiblement de la meta
física cartesiana. També Magnée (1972), Pieron (1902) i Alcover (1981). 

14. Fraise, 1985: 32-34. 
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Pera Poulain la diferencia de sexes s'ha portat massa lluny, i critica alguns 
metges que han jutjat amb prejudici i han atribult a la natura el que és producte 
del costum: 

Tot veient els dos sexes més diferents pel que fa a les funcions_¡_;iyjl§_~q_ue en ______ _ 
aquelles que els són particulars, s'imaginaren que així havia de ser i, sense 
distingir prou exactament el que prové del costum i de 1' educació del que és 
natural, atribu"iren a una mateixa causa tot el que veien en la societat [ ... ] 
(p. 103). 

Poulain subratlla la consciencia de la construcció cultural i social del sexe
genere de forma radical. Fins i totinatisa que s'han fet valoraciol1.S socia.Isi 
culturals del femení i el masculí que s'han aplicat a la naturalesa d'homes i 
dones. 

La preeminencia en el cartesianisme de 1' esperit sobre el cos li permet de 
criticar la desigualtat social i política entre els sexes i la inferioritat de les dones· 
que se'n deriva. Aquesta crítica representa no sois contra-argumentar als qui 
sosten en el contrari sinó, sobretot, introduir un fonament legitimador: «1' esprit 
n'a pasde séxe», que permet defensar la igualtat. Aquest principi concloura 
tota una tradició polemica sobre el tema de la desigualtat social entre homes i 
dones i permetra el desenvolupament d'una tradició il·lustrada defensora de la 
igualtat de 1' especie. 

REPERcussroNs DE L'OBRA DE PoULAIN DE LA BARRE 

Fran~ois Poulain de La Barre va nhlxer a París ell647. Va ser sacerdofcá-
tolic, es va convertir~ protestantisme al mateix temps que abandona 1' escola_s
tica i es va instruir en el cartesianisme, del qual fou propaga:dor- idefeiisor: Es · 
trasllada a Ginebra, on va ensenyar frances, es va casar el1690 i va tenir un fill. 
Va morir ell723. 

L' obra de Poulain de La Barre que nresentem, com també els seus escrits·-
.JI, .6. . . - - , ____ ,_;·e·- _e .:-~ ,_ 

De l'éxellence des hommes i De l'educatíon desfemmes són pocconegutsT,:------
per bé que la seua influencia en el feminisme ha estat rellevant, la repercussió 
en la tradició filosofica ha estat practicament nul-la, malgrat que Poulain iniCia 
temes importants en la filosofia social i política com són ara: 1' origen historie- - -
de la desigualtat social, la idea de contracte social, el relativisme cultural, la 
defensa d'una educació igual pera tothom; la crítica, en definitiva, deis 
principis que mantenien la societat de 1' antic regim; 1' oposició del dret personal 
als drets de naixement, etc. 
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En la seu::~. epoca, tanmateix, hi va haver diverses edicions dels seus llibres. 
Bernard Magnée parla de quatre edicions de De l' egalité des deu.x; sexes en el 
s. xvrr, dues de Del' education des dames i tres de De l 'exelence des hommes. 15 

De l'egalité des deux sexes es va traduir a l'angles l'any 1677. Possiblement 
~~-:g~-:-Vf(:)J:!s~<;~:ll~St2!f!, P-atl:t-ótihie-Vindi-cation of the rights of woman ( 1792) 

·éoneixia l'obra,i és ciar que J. S. Mili sí que la coneixia i s'hi va inspirar per 
· ··· ~"~scriure el seu assaig The subjection of woman (1869). Algunes de les idees de 
--Poulain van influir en Mori.tesquieu el qual, en la carta XXXVIII de les Lettres 

~~~·-:fersanes~ ségueiXlari:ÚijC>r parfde les idees de Poulain.16 J. J. Rousseau mateix 
.... jiembla gue contesta Poulain de La Barre en el Llibre V de 1' Emite en tractar de 
~~~~IIeCtiídidÓdeS(}pJ:lle1}uanargumenta que la desigualtat entre els dos sexes no 

·és un prejudici sinó que és per natura i per raó i desenvolupa tot un programa 
_ ~-=ª~~ducació sobre la base de la diferencia-desigualtat dels dos sexes. Perno 
:. :·~·pa_rlar d'un text antologic de Del' excellence des hommes, on Poulain parla de 
_ ... ~¡::estat de. naturaj critica les arts i les ciencies com també ·la corrupció de la 
i~~-~~!Y:ilització i d'fll:tres qüestions que fande Poulain el referent polemic silenciat 
~=l:di:RousseauP ._ . . 
.. ...,._,_~=---·--,--·-··· 

_ . _- Les investigacions de Grappin i Pieron sobre 1' obra de Poulain a 1' inici del 
:·~;;;~~~~le xxvan to:t7n~ a destacar -ne la importancia flloso:fica general i en especial 
---:per a la historia del feminisme. La influencia en el plantejament de Le deuxie-
- ~:~sexe_.(l9_49J_de_Simone_rle .. B..eauYQ_it.:_també_és_~yid~nt, __ a_ part d,e la menció 
>~,~~plícita de Poulain que fa 1' autora com un dels defensors més clars de la 

__ ¿j$ualtat entre eisdossexes:·· .. ------- -
; __ · En els anys 80, i arran de lareedició de De l'egalité des deux sexes (1984), 

.. · hi ha una difusió més gran del se u pensament, com ho m os tren les diferents 
-:-:~~investigacions que es ressenyen en la bibliografla. El1990 se'n va publicar una 

11ova traducció a l'angles, de Desmond Clarke. També en els anys 80 i des del 
·c:oc~Seffiiriario Ferniiiismo yflustradón;t~rprofessura-eelia-:Arnorós ha introdu1t 
~:-~Yobra de Pouiaínen el feminisme filoso:fic a Espanya. Esperem que aquesta 
;'~~~~=-tr_'aaucció ~ue s'ha fet a pa..rtir de 1' edició de 1984- col·labore també a la seua 
~, ··· .. (f!,roSio.~~~~~-~~=~---· =-~~~----~,., ... ~~--,~--~-....,·····-~~~-"-·· 

·-·-·----------------··· ····· . ····--- ··-- ~EU--SÜAMP!:Li:o 

15. Albistur-Armoghate, 1977: 239. 
16. B. Magné, 196&. 

· · . f7. Pera totes les qüestións de les influencies de Poulain, i en concret de 1' obra que 
.... pr.esentem, vegeu el capítol VId' Albistur-Armogathe (1977). En concret, sobre la influencia de 

-- ]?óulain en Rousséau veg~u Grappin (1914), Fauré (1985) i Amorós (1993). 

:~~:'Eo-:-'· 
~~~'.: .. 

~~_:-~---· 
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