
Traducción al rumano de Injusticia Social de Margarita Pérez de Celis , por Ioan Stefan 
Toderic, 2º Bachillerato B. Curso 2017-18. IES Alhamilla.

INJUSTITIA SOCIALA

Vom aborda  o  problema  care,  nefiind  foarte  elucidata,  si-a  pierdut  atāt  de  mult  interesul  sau
importanta sa transcendentala, ca nu este usor sa adaugam cāteva scurte observatii la argumentele
puternice si incontrolabile prezentate si sustinute de scriitori remarcabili.

Chestiunea la care ne referim este foarte importanta, deoarece afecteaza marea majoritate a acestora
a rasei umane. Este una dintre cele mai mari sau mai grave nedreptai comise, si asta cum ar fi
gangrena,  corodeaza si  devoreaza intrarile  al  societatii;  a  inegalitatii  scandaloase care rezulta  a
lipsei de proportie si a echitatii cu care salariile sunt distribuite īntre persoanele fizice ambele sexe,
apartinānd clasei proletariene: a caror disproportie si lipsa de echitate noi simtim continuitatea la
cele mai teribile si dezastruoase consecinte.

De ce, atunci, o nedreptate atāt de incalculabila? lucrul femeilor , chiar si īn strāmtori limitele la
care se gaseste concret, este poate mai putin utila si necesara pentru īnfrumusetare si perfectiunea
sociala decāt cea a omului? Cu siguranta nu: moda, tesaturi, flori artificiale, broderia, tot felul de
lucruri  si  tot  ceea  ce  priveste  aranjamentul  cel  mai  meticulos,  inclusiv  īngrijirea  si  decorarea
interioara  a  casei.  Nu  sunt  aproape  īn  exclusivitate  īncredintate  delicatelor  gustul  si
profesionalismul femeilor; Ei bine, de ce, repetam, daca fructele eforturilor tale sunt cel putin asa
indispensabila civilizarii ca cea a omului, se gaseste atāt de nedorit rasplatiti? Comparati, daca nu,
maximul salariilor acordate femeilor, cu salarilor minim  acordat barbatilor.
 si sa ia īn considerare daca diferenta uriasa care rezulta nu este cea mai iritanta a nedreptati!

Prin urmare, putine femei care au virtutea de a se resemna sa traiasca cu sudoarea fruntii, ele sunt
fortate aproape īn īntregime, cu un punct mai putin decat sa cerseasca jumatate din sub-sistenta
acopera doar nevoile dvs. cele mai presante.
Prin urmare, cei mai putin suferiti, pentru a iesi din situatia disperata si de suferinta īn care se vad
pe ei īnsusi scufundati, acestea sunt vazute care se īncadreaza prea rapid īn arcul viclenie īntins de
dizolvare la lor ignoranta si mizeria lor, apoi īi mistuie fara mila, ca si vulturul prada, īntre tortura
cruda.

Prin urmare, multitudinea de consortii care sunt verificate fara cea mai mica idee de dragoste din
partea partile contractante, care accepta fara ezitare o nenorocire īndoielnica, a carei extindere le
ignora plecati de la o alta nenorocire oribila si bine cunoscuta. Chiar si īn aceasta pozitie dificila si
anormala,  suntem fortati  sa  admiram femeii  un  anumit  tip  Eroismul  furibil,  cānd  īl  vedem cu
īndrazneala, se confrunta cu dificultatile imense, frecvente pericolele si chiar ororile, care nu pot fi
oferite de viata conjugala, goale de la bujiile cu care infrumuseteaza pasiunea.
Cu toate acestea, din pacate, numarul de martirii si  de heroine este mult mai redus, daca El se
compara cu cel ce constituie restul omenirii: si virtutea, pe care o sustine īnsusi, are pretensionare
māndra pentru a stabili o lupta constanta si fratricidala cu aceeasi natura infailibil īn el; pentru ca
natura este legea suprema, ea este revelatia omnipotentei divina; iar aceasta lege sau emanatie a lui
Dumnezeu este de o mie de ori mai puternica si mai puternica decāt acea virtute a carei putere
bazele fundamentale sunt neascultarea acestei legi.

Asa ca adesea vedem femeia sa se īndoaie pāna cānd se prabuseste si lesine sub o greutate enorma,
care, probabil, cu prea multa usurinta si improbabilitate, a fost stearsa de cea mai buna Credinta sa
aiba pe umerii sai slabi.
Femeia  nevinovata  si  pura  devine  criminala;  īngerul  cazut  este  vazut  coborānd  rapid  pāna  te
scufunda din ce īn ce mai mult, īn adāncurile haosului si īntunericului. Sotia vinovata, odata ce i-a
spurcat  fruntea nobila,  nu mai  ezita  sa-si  ascunda rusinea sub ea o masca ridicola  a  celei  mai
rafinate ipocrizii, si nici nu-i zgāria buzele, parfumate anterior cu chihlimbarul delicios al candoriei



si puritatea cu cele mai exacte minciuni.

Iubire, acel foc sacru pe care Dumnezeu la facut sa germineze īn inimile tuturor fiintelor, ca motorul
principiului creatiei, este desecrata de ea, prefacānd dragoste care poate dispretui, la par care este
violent necredincios fata de cel pe care īl idolizeaza.
Cu toate acestea, sa fim impartiali, deoarece civilizatia este, chiar īn mijlocul aberatiilor sale si al ei
abuzabile nedreptati:  societatea constituita  īn  calitate de judecator,  achita moral  vinovatului  din
moment īn care el cauta un nevinovat, īn care el arunca toata greutatea si responsabilitatea crimei.

Acest  lucru  este  cu  atāt  mai  dureros  si  mai  regretabil  din  cauza  coruptiei  care  provine  din
prostitutie. spirit; tintirea mlastina a tuturor calamitatilor morale si cea a materiei, care este originea
acumularea de boli, care conduc pretutindeni la dezolarea si degradarea raselor.
Fara  īndoiala,  pentru  a  evita  astfel  de  consecinte  dezastruoase,  societatea  datoreaza  femeilor  a
repara sau mai degraba o mica recompensa este chiar, care a pus mai mult acoperite de mizeria,
germenul principal al tuturor relelor, īn rasplata pentru suferintele lor si nenumaratele lor sacrificii
costisitoare.

Sa examinam, daca nu cu impartialitate, pozitia trista rezervata femeilor din clasa muncitore, desi
specificam cercul īngust al capitalului nostru si se va vedea cāt de corect ar fi sa adopte mijloace
eficiente pentru a īmbunatati orice este compatibil cu starea actuala a societatii noroc nefericit al
acestor nefericiti.
Vom īncepe cu cele  care sunt  dedicate  industriei  prelucratoare si  īn  care vom acorda prioritate
companiei Fabrica de tutun, datorita vatei de vata paralizata.

Īn aceasta unitate, desi nu functioneaza pentru salarii, si da pentru sarcini,
retributia data de operatori, ca chiar si cu pretul unor eforturi prodigioase,

ridica salariile care pot dura trei pāna la patru luni reale, totusi este o astfel de lucrare dureroase si
bolnava, ceea ce duce adesea la ftiza pulmonara sau alte afectiuni la fel de calamit, ca ei īnfloresc īn
floare, au ajutat cel mai mult la alimentele rele si limitate naturi robuste.
Croitoresele de manusii, precum si lucratorii fabricii de tutun, le percep proportional cu sarcina pe
care o fac, sunt, de asemenea, atāt de rau recompensati ca nu pot Achizitionati de la trei la trei ani si
jumatate rvn. din salarii pentru a participa la cele mai indispensabile cheltuieli ale lui sub-sistentei.

Masinile  de  taiat,  la  fel  ca  cele  mentionate,  lucreaza  pentru  sarcini  si,  desi  sunt  oarecum mai
norocosi ca nu depasesc patru rvn. salariile care pot fi asigurate.
Dar cu cei care par a fi din ce īn ce mai insultatoare nedreptati, totusi sa contribuie astfel īn mod
eficient  la  decorarea  si  īnfrumusetarea  elegantului  nostru,  este  cu  muncitorii  din  atelierele  de
brodate, aceleasi cu cele mentionate, lucreaza pentru sarcini si numai prin forta dorintelor crude

Este posibil sa cāstigi un salariu de doua pāna la doi si jumatate de mii. 
Am vazut adesea acestea victimele civilizatiei cedeaza mizeriei sau prada suferintei īngrozitoare
cauzate de foame si de sarcini de douasprezece sau mai multe ori.

Lucratorii atelierelor de moda, croitorilor, cu toate ca obtin mai multe avantaje decāt īnainte, nu
sunt lasati trei-patru rvn. de jurnal, si acelasi lucru se īntāmpla si cu croitorii casei persoane fizice.
Femeile de spalat  si  ironii,  care īn timpuri foarte īndepartate erau mai  bine rasplatite,  avānd īn
vedere lucrarile sale imense au trebuit sa reziste la reducerea salariilor ca si ceilalti si se supun
perceperii a trei-patru rvn.

Dar de ce deranjează cititorii noștri? Este suficient să spunem că chiar și slujitorii tahonilor sau
serviciu local, sunt supuse calamități de a primi un disproporționat inferior față de ceea ce ar avea
un bărbat în locuri de muncă identice.
Să aruncăm o privire rapidă asupra salariilor acordate bărbaților din clasa muncitoare: acum ne vom
ocupa de  cei  a  căror  activitate  se  află  pe prima linie  și  a  cărei  sumă este  egală  douăsprezece,
paisprezece, șaisprezece și douăzeci rvn. ziare, dar cel mai nefericit, cei care au responsabilă cu
îndeplinirea sarcinilor care sunt considerate mai puțin dureroase sau mai puțin importante și



noi vom fi din ce în ce mai convinși de nedreptatea atrocească care a fost comisă în privința lucrării
femeie.

Pionii lucrărilor de zidărie, ofițerii de încălțăminte, ofițerii atelierelor de lucru tâmplărie și altele ale
căror lucrări,  fie prin inerție,  fie din alte cauze,  sunt considerate inferioare dintre ceilalți,  ei  nu
câștigă mai puțin de opt rvn. de jurnal
Nu credeți că dezaprobăm, înainte de a ne întrista că nu pot decât să devină atât de minunați salariu
pentru  a-și  satisface  nevoile  cele  mai  presante;  mai  mult  nu  putem decat  sa  regretam asta  să
stabilească o diferență imensă și inechitabilă între maximul salariilor acordate femeile și minimul
celor  care  sunt  în  general  acordate  bărbaților,  cu  atât  mai  mult  cu  cât  Acest  lucru  nu  ia  în
considerare deloc importanța, valoarea sau natura muncii pe care toată lumea o are El joacă; înainte,
dimpotrivă, la fiecare pas, vedem că în identitatea circumstanțelor, este a preferat nedrept munca
omului față de cea a femeilor.

În colaborarea celor de mai sus, vom cita un caz care a avut loc în Cádiz, nu cu multe săptămâni în
urmă.
Una dintre cele mai bogate familii căută un bucătar care să îndeplinească celelalte condiții onestitate
etc., la care au promis de la sute la o sută douăzeci rvn. a salariului și după ce a făcut-o imposibil de
obținut, a fost pus la dispoziție un bucătar cu toate calitățile dorite că totuși capacitatea sa fizică și
intelectuală de a-și îndeplini sarcinile, precum un om, a fost oferit doar suma de cincizeci rvn.

Acest  fapt  nu  necesită  comentarii;  singur  este  suficient  și  pentru  a  arăta  cele  mai  iritante  ale
nedreptăți: înțelegem că ni s-ar răspunde unii pe care omul le vede de cele mai multe ori forțat să
sprijine cu o familie mică o familie mare, care, fără sprijinul lor, ar fi aruncată în orfane și mizerie:
acesta este, din păcate, un adevăr trist și foarte trist neconsolat; deoarece femeile mai calificate și
dispuse să lucreze sunt refuzate înseamnă a ajuta soții, tații și copiii lor să suporte o povară, care,
deși sunt insuportabile și dureroase, care este totul în izolare, suntem siguri că distribuția nu a putut
mai puțin pentru a fi foarte dulce și suportabil.
Superioritatea îndatoriilor impuse omului de către societate este,  în opinia noastră,  motivul mai
puternic decât se presupune că justifică, deși este doar în aparență, se manifestă protecția acordată
muncii lor cu prejudicii notabile femeilor

Cu toate acestea, acest motiv dispare complet de la vedere, dacă ne gândim la o multitudine de
văduve, încă tineri, epuizați de oboseală pentru a le oferi o bucată de pâine mulțimii lor copii: fie
singuri, cu părinți în vârstă, și frații mai tineri, care sunt forțați; și chiar soțiile, că datorită mizeriei
extreme, abandonului și apatiei soților lor, veniți în cea mai mare neputință, absorbiți în câștigarea
subzistenței lor cu sudoarea frunții și în nevoia tare de a îmbunătăți în ceea ce este posibil, poziția
familiei sale nefericite.
Repetăm,  nu  credem că  intenționăm să  reducem munca  lucrătorilor  cu  o  singură  iota:  înainte,
dimpotrivă, sperăm cu sinceritate că salariile vor fi avansate, pentru că înțelegem perfect cât de utilă
și necesară este pentru societate îmbunătățirea clasei lucrătorii, să nu mai rănesc clasa pe care o
plătește, prin exploatarea ei, ca să spunem așa astfel, în favoarea muncii femeii, atunci când aceasta,
prin inferioritatea forțelor ei fizice sau altele.


