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Este libro fai parte dunha colección de catro títulos pensada para
os lectores máis novos que publicou entre os anos 1977 e 1978 a editorial barcelonesa La Gaya Ciencia. O ditador Franco morrera só un par
de anos antes e o país estaba a vivir unha etapa —a Transición— que
achegaría os primeiros cambios democráticos.
Xa pasaron corenta anos desde aquela e pensamos que o espírito e
a maior parte da letra deste libro están completamente vixentes, polo que
decidimos volver editalo con novas ilustracións. Dos textos unicamente
tocamos algunha coma (así que non podemos dicir que non tocamos nin
unha coma), pero non lle suprimimos nin engadimos nada ao contido.
No esencial, as ideas e os comentarios son perfectamente válidos, o
mesmo que acontece co test, que tamén reproducimos sen alteracións.
Convidamos todos os lectores a o contestar. Só inserimos, nas últimas
páxinas, unha breve nota para actualizar a información nos casos que
nos pareceu que cumpría.
A colección orixinal chamábase en castelán «Libros para Mañana».
Se podemos ler o que di o libro sen que nos cause moitísima estrañeza é
porque seica ese mañá aínda non é hoxe. Esperamos que xa non tarde.
OS EDITORES DE MEDIA VACA

As mulleres
e os homes
son moi parecidos,
malia pareceren
moi diferentes.

En realidade, as mulleres e os homes son iguais
en case todo. Só son diferentes en que teñen
o sexo diferente.

Os adultos convencen os nenos de
que o bo é:

Ser valente.

Ser forte.

Ser bo estudante.

Ser o mellor.

Mentres que ás nenas se lles din
outras cousas:

Es ben bonita!

Es moi obediente.

Que agarimosiña
me es!

Es moi feminina.

Como case todas as cousas dependen dos homes,
os homes mandan en todo. Mandan nos países…

TEST SOBRE AS MULLERES E OS HOMES
1. Que pensas da relación home-muller?
Que está igualada.
B. Que manda o home.
C. Que manda a muller.
A.

2. Quen debe facer os traballos do fogar?
Só a muller.
B. A medias entre o home e a muller.
C. Case todo as mulleres e un pouco os homes.
A.

3. Quen debe gañar os cartos?
Só o home.
B. Só a muller.
C. O home e a muller por igual.
A.

4. Quen manda máis…
nos negocios?
B. na casa?
C. nos hospitais?
A.

5. Quen controla máis os teus estudos: papá ou mamá?
Escribe un comentario.

Cando valoramos traducir este libro escrito hai corenta anos, pensabamos que se cadra
estaría desfasado porque disque no tema das mulleres e os homes a sociedade foi
avanzando. En efecto, desde 1978 até 2018 producíronse moitos cambios, e,
por sorte, case sempre para mellor. (Os lectores de máis idade han poder
comprobar agora eses cambios ao leren este libro.)
Así e todo, as mulleres non só non desfrutan de moitos
privilexios que semellan reservados para os homes,
senón que seguen a sofrer en todo o mundo
grandes discriminacións.
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