Olympe de Gouges
Olympe de Gouges (1748 – 1793, França)
Marie Gouze, més coneguda com a Olympe de Gouges, fou una escriptora francesa. Nascuda a Montauban, en una família humil. Es casà molt jove i en poc
temps quedà vídua amb un ﬁll. El 1788 es traslladà a París, on es canvià el nom i
emprengué una carrera literària redactant obres de teatre, tot i l'escassa educació que havia rebut. Amb els diners que guanyava, gairebé no podia mantenir-se.
El 1789 s'abocà a la Revolució Francesa i va defensar una monarquia moderada.
Va ser en aquest període que escrigué un gran nombre d'articles, manifestos i
discursos (una trentena). El seu pensament, propi de la Il•lustració, ja s'havia
plasmat abans en algunes de les seves obres de teatre com ara a L’esclavatge
dels negres, on criticava amb duresa l’esclavitud.
El 1791 escrigué la seva famosa Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana,
com a reacció a la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà, que només
reconeixia la condició de ciutadania als homes i deixava les dones en una situació
d'inferioritat. La seva Declaració començava amb les següents paraules: "Home,
ets capaç de ser just? Una dona et fa aquesta pregunta." Seguint la línia de Montesquieu, defensà la separació de poders, sense contradir-se amb el fet que el
1793 va iniciar la defensa de Lluís XVI i es va oposar a Robespierre i Marat. Per
les seves idees polítiques, fou guillotinada el 3 de novembre del 1793, acusada
de ser l'autora d'un cartell girondí.

En aquesta biblioteca, podeu trobar els seus llibres, marcats amb
un distintiu...

Produït per la Universitat Rovira i Virgili i l’Observatori de la
Igualtat amb motiu de la celebració de l’any “2010, Any de les
Dones i les Ciències”

* Escritos políticos. València: Institució Alfons el Magnànim: Diputació de
València, 2005
Amb la col·laboració de:
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