
  

MODEL DE RESUM

A Ràdio Nacional, al programa de la tarda, es 
queixen d’una mesura que ha pres l’exèrcit 
nord-americà: multaran les soldats que es 
quedin embarassades i també els soldats 
responsables d’aquest embaràs. Els tertulians 
i tertulianes reproven la mesura, que 
consideren sexista. Diuen que sembla 
mentida que es posin encara més bastons a 
les rodes a les dones, pel fet de voler ser 
mares. 

Sóc una mare i diria que hi ha moltes coses 
que en aquest reialme on vivim no estan ben 
fetes, per a nosaltres i la nostra noble 
descendència. Els permisos maternals són 
curts, les ajudes poques o inexistents. Però 
aquesta mesura de l’exèrcit nord-americà no 
em sembla gens sexista. Ser dona soldat i 
estar embarassada són dues coses del tot 
incompatibles en temps de guerra (si és 
per fer el mec a les desfilades, callo). Una 
dona embarassada no pot arrossegar-se per 
les trinxeres, ni enfilar-se als arbres, ni córrer. 
Bé, sí que pot fer-ho, però aleshores pot tenir 
un avortament, que no és la cosa més 
pràctica quan estàs lluitant. Si es posa de part, 
és un problema. Si la fan presonera, és 
vulnerable. I no diguem el problema que 
tingui un bebè allà enmig. 

Ser soldat vol dir estar disposat a morir per la 
pàtria de qui et paga i obeir cegament els 
superiors. Per mi la igualtat entre homes i 
dones no seria que les dones també 
p o g u é s s i m f e r a q u e s t e s a c t i v i t a t s 
pintoresques, sinó que els homes no les 
haguessin de fer. Però si hi ha dones que 
volen ser soldats, endavant. El que passa 
és que, aleshores, no es poden queixar  si 
e l s m a n e n q u e n o e s q u e d i n 
embarassades. Si no volen obeir, que triïn 
un altre ofici on et manin coses normals. Em 
pregunto si a la guerra encara és vàlida 
aquella premissa que diu “Els nens i les 
dones primer”. Suposo que ara el que seria 
correcte és dir: “Els nens i les dones civils, 
primer”. Sempre amb permís de Carme 
Chacón.

Empar Moliner

RESUM (comentat) Ressaltat en vermell allò que no és rellevant 
per al resum.  En verd, allò que sí que ho és.

Com que prèviament hem llegit tot l’article, 
ja veiem que el tema no és ni Ràdio 
Nacional, ni què en pensin els tertulians, ni 
què diuen. Aquí hi ha la descripció del fet: 
l’exèrcit nord-americà sancionarà les soldats 
que es quedin en estat i els soldats 
responsables.

Aquí hi ha una opinió (hi ha molts 
aspectes a millorar en la situació de la dona 
en la societat, però aquesta mesura no és 
sexista”) i, a continuació, la TESI (“és 
incompatible ser  dona soldat i estar 
embarassada en temps de guerra”).

Conclusió del raonament: PERÒ si 
accepten ser soldats, han d’acceptar tot 
el que comporta.

Raonament: La igualtat és, en tot cas, no 
pas que la dona pugui també fer les 
activitats pròpies de soldat, sinó que l’home 
tampoc no les hagi de fer.
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Les dones i els nens



PER TANT: 

(A) FETS: L’exèrcit nord-americà sancionarà les soldats que es quedin embarassades i els soldats 
responsables.

(B) RAONAMENTS: (Hi ha molts aspectes a millorar en la situació de la dona a la societat, però 
aquesta mesura no és sexista”) (“és incompatible ser dona soldat i estar embarassada en 
temps de guerra”).

(C) CONCLUSIONS: la igualtat seria que tant homes com dones no estiguessin obligats a fer les 
activitats pròpies dels soldats. PERÒ si accepten ser soldats, han d’acceptar tot el que comporta

Redactat, el resum podria quedar així:

MODEL DE RESUM

L’excèrcit nord-americà ha pres la decisió de no permetre a les seves soldats de 
quedar en estat i sancionar-les, mesura que és extensiva als soldats responsables 
d’aquests embarassos. 

És cert que la situació de la dona en la nostra societat ha de millorar molt 
encara, però aquesta mesura no és sexista, perquè, de fet, és incompatible ser 
dona soldat i tenir fills en temps de guerra. La igualtat és, en tot cas, no pas que 
la dona pugui també fer les activitats pròpies de soldat, sinó que l’home 
tampoc no les hagi de fer.

Per tant, si una dona accepta la seva condició de soldat, ha d’acceptar allò que 
comporta.


