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aquestes són les preguntes 
que els veïns i les veïnes de Beuda 
t’hem fet, patriarcat.

Mama, què és el patriarcat?“Existeixen els micro-masclismes?”Per què si un home té diverses relacions és 
un crack i si és una dona és una fresca?“Señor Patriarcado, ¿por qué ve usted 
más atractivas las relaciones 
entre dos mujeres y más desagradables 
entre dos hombres? 

”
¿Por qué los hombres heterosexuales tienen 
tanto miedo a las relaciones sexuales con 
otros hombres?

De l'expressió "tocar el collons", què 
en penses, patriarcat?

Com pot ser que estiguis a tot arreu? 
I que t'hagis posat al subconscient de tantes 
persones que actuen, sense adonar-se'n, 
en base als teus fastigosos pilars?

“”

Com pot ser que no sigui suficient eliminar-te 
educant en altres valors?

Patriarcat, per què t’amagues quan plores?“

Per què es dona per fet que quan els 
pares i les mares es fan grans, som les filles 
que ens n'hem de preocupar o fer-nos-en 
càrrec? Per exmple, portar-los al CAP, 
fer un seguiment de la medicació, 
portar-los el menjar, higiene corporal, 
rrentar la roba, etc.

Per què no podem mai abaixar la guàrdia 
per la igualtat en les feines domèstiques?

Per què si sóc dona, els meus companys 
s’atreveixen a qüestionar-me, contradir-me 
i fins i tot ridiculitzar les meves conclusions 
tècniques, directament a la meva cara? 
I per què, quan es tracta de la feina dels 
companys homes no s’atreveixen 
i ho i ho fan per darrere? Per què els homes 
imposen i les dones no? 

“

Com gestionar el maltractament psicològic,
 el domini mental, que ens provoca 
el patriarcat? ”

”Per què no podeu tenir una consciència, clara 
i definida, de la necessitat d'aconseguir d'una 
vegada per totes, que no hi hagi cap 
desigualtat ni violència sexista 
i avançar conjuntament cap a una 
societat igualitària i justa?
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