La lluita per l’oportunitat de viure
Les dones durant la Segona República, la Guerra, el Franquisme
i la construcció de la democràcia.
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INTRODUCCIÓ

INTRODUCCIÓ
Aquest és un llibre fet d’imatges i de textos a través dels quals reconstruïm alguns
episodis de la vida de les dones durant un període històric que abasta des del 1931
fins al 1978. Un període, potser no gaire llarg en el temps, però sí d’una gran intensitat
pels fets històrics i la complexitat de les experiències vitals que van viure diverses
generacions.
Un període que s’inicià amb unes eleccions municipals que donaren el triomf als
partits de centre-esquerra, que es van dotar d’un sistema de govern republicà que
posà fi a la monarquia i que va crear un nou marc que va fer possible experimentar
noves maneres de viure, tant personalment com col·lectivament, i que la guerra civil
estroncà. Els militars sollevats crearen un règim polític dictatorial que imposà un
model únic i perseguí tota diferència –sexual, ideològica...– que no s’hi ajustés. El
1975, després de la mort del dictador, començà un procés per construir, novament,
una societat democràtica no sols en l’àmbit legislatiu. Nosaltres, aturem el relat el
1978, quan l’aprovació d’una nova constitució donava pas a la convocatòria, pocs
mesos després, d’eleccions municipals.
Hem volgut posar al centre d’aquest relat les experiències i aportacions de les dones.
Per què? Primer, perquè sovint han estat ignorades o menystingudes. Segon, perquè
en enfocar altres centres la història pren una altra dimensió.
En el llibre no hi és tot, tampoc no ho sabem tot i és aquí quan la teva implicació,
lectora o lector, és cabdal. Potser ara és arribat el moment de fer la teva contribució
a la nostra història.

CAPÍTOL 1

UNA NOVA
EXPERIÈNCIA:
LA SEGONA REPÚBLICA
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a dècada dels anys trenta del segle xx va ser una època de canvis que se succeïren a una
velocitat de vertigen.
Canvis en el sistema de govern: d’un règim monàrquic a un sistema republicà.
Canvis legislatius: la constitució republicana reconeixia, per primera vegada en la història del
país, el sufragi universal, és a dir, admetia el dret de vot per a les dones i els homes.
Més canvis legislatius: la llei del divorci, que afectà la relació entre els sexes.
Eren canvis que reconeixien les voluntats de diversos col·lectius de dones i d’homes que exigien
transformar les relacions entre la ciutadania i les institucions públiques, i també les relacions
entre els sexes. En definitiva, volien explorar noves maneres de viure, tant col·lectivament com
individualment, lluny de les velles i obsoletes estructures polítiques, lluny dels vells arquetips que
establien amb rigidesa com havia de ser i comportar-se una dona i com havia de ser i comportarse un home.
En la recerca exploratòria de noves expectatives vitals que el nou marc polític i legislatiu obria,
hi va haver una aposta decidida per la cultura, especialment per part de les dones convençudes
de la seva capacitat emancipadora.
Calia fer extensiva l’escolarització a totes les criatures i repensar la formació en tots els nivells
educatius. A la Catalunya de principis dels anys trenta, la taxa d’analfabetisme entre la població
femenina arribava al 80%. Era urgent crear noves escoles i serveis per tal que nenes i nens
tinguessin dret a l’educació. D’una altra banda, fins a la proclamació de la II República, les escoles
estaven separades entre nenes i nens, amb programes educatius diferents per a les unes o els
altres. El nou govern apostà per l’escola mixta i la coeducació.
Calia possibilitar l’accés de les dones a la cultura i a la formació professional, fomentar el debat
cultural i gestar nous imaginaris. Amb aquest afany, van crear plataformes culturals com ara el
Club Femení i d’Esports, el Lyceum Club... Van voler estendre el debat sobre el paper de les dones
en la nova societat en construcció i fundaren els seus propis mitjans de comunicació, com ara les
revistes Evolució, Mujeres Libres....
La literatura es convertí en una via d’exploració per a crear nous referents femenins. Des de
tots els gèneres literaris –llibres de viatges, novel·la, assaig, poesia, teatre, periodisme– una
munió d’escriptores –Teresa Vernet, Mercè Rodoreda, Anna Murià, Aurora Bertrana i tantes
altres– publicaven, eren llegides i guanyaven els premis de més prestigi en l’àmbit de la literatura
catalana.
En definitiva, apostaren per la cultura amb tota la seva capacitat política.
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El 12 d’abril de 1931, es van convocar eleccions municipals. Els partits
republicans van ser els més votats i van obtenir la majoria a les grans ciutats. Dos
dies després, es proclamà oficialment la II República.
Evolució, revista de dones publicada a Barcelona, saludava la proclamació de la
República amb el titular “El 14 d’Abril de 1931” i manifestava la seva confiança
en que el nou govern reconeixeria la igualtat de drets entre dones i homes, i
concretament, el dret al vot femení.

Evolució, Barcelona 25 d’abril de 1931.
Any I, número 5, p. 1
“El 14 d’Abril de 1931”

Proclamació de la II República el 14 d’abril
de 1931, a la plaça de Sant Jaume de
Barcelona.
Autor: Josep Maria Sagarra
AFB
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La Constitució de la República Española, aprovada a finals de 1931, abolia els
privilegis per raó de sexe i en el seu article 36 disposava que les dones i els homes
de més de vint-i-tres anys, tindrien els mateixos drets electorals.
Era la primera vegada en la història de Catalunya i també en la de l’Estat, que es
reconeixia el dret de les dones al vot. Reconeixement que en cap cas cal entendre
com una gràcia, sinó com un dret reivindicat per les dones des de feia dècades,
i que amb estratègies diferents, va fer el seu acte de presentació pública amb la
convocatòria del Primer Congrés Femení Nacional, que s’havia de celebrar a
Palma, el 1883. Des del darrer terç del segle xix, doncs, la reivindicació del dret
de vot és convertí en un leit motiv del moviment de dones a Catalunya, potser
sense la brillantor del moviment sufragista anglès o nord-americà, potser perquè
no hem sabut donar visibilitat a aquell feminisme català que circulava entre randes
angleses i música wagneriana, però també entre telers, pupitres i camps.
En les jornades prèvies a l’aprovació de la Constitució, l’article 36 va ser objecte
de molts debats, tant a dins de les Corts com en els mitjans de comunicació. Les
opinions eren diverses, fins i tot oposades, i s’esgrimien arguments a favor i en
contra i també el sí però no, és a dir, tot i que hi havia sectors que estaven a favor
del sufragi femení consideraven que no era el moment oportú.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
ESPAÑOLA. Article 36.

A la cambra de diputats i diputades, Clara Campoamor va tenir un paper
destacat en la defensa del dret de vot per a les dones, que la situava al marge
de l’opinió majoritària del seu partit. Al carrer i als mitjans de comunicació les
opinions també eren diverses.
Al diari La Rambla, un dels de més difusió a l’època, hi trobareu reflectides
diverses opinions i els arguments que les acompanyaven.

Llei divorci. Leyes del Ministerio de Justicia
de 2 de Marzo y 11 de Septiembre de
1932, relativas al Divorcio y disposiciones
complementarias

Una nova iniciativa legislativa va ser aprovada per les Corts republicanes, la
Llei de divorci.
El primer capítol de la llei, reconeixia el dret a dissoldre el matrimoni i el segon
establia que el divorci es produiria quan els dos cònjuges, de comú acord, ho
demanessin o bé un d´ells, segons les causes que establia la llei.
L’Estatut d’Autonomia de 1932,
va reconèixer, també el sufragi universal.
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La Rambla, “Sobre el vot femení”,
12 d’octubre de 1932
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El 18 de juliol de 1933, la revista Estampa, publicada a Madrid, dedicava un
reportatge a Catalunya.
El reportatge realitzat per Luis G. De Linares, amb fotografies d’Erik, comença
amb un to trepidant: “Catalunya treballa. El camperol… L’obrer… El… I les dones.
Totes les dones treballen”.
L’article és una mostra del reportatge periodístic dels anys trenta, on l’autor, a
partir de dades i entrevistes, fa un retrat de la situació de la producció industrial a
Catalunya, tant en els sectors de més llarga tradició, com ara el tèxtil, com en els
sectors d’aparició més recent, el metal·lúrgic i el químic.
A més de dades referents a la producció, l’autor estava interessat a investigar
qui treballa en cada sector, però no dóna xifres globals de productors, sinó que
les ofereix desglossades per sexes i, en fer-ho posava en evidència una realitat:
“A Catalunya treballen tantes dones com homes”, una realitat des dels inicis de la
revolució industrial, tot i que molt sovint, en donar les xifres totals de productors,
les dones havien “desaparegut” com a tals, subsumides en la categoria genèrica
de “treballadors” i això havia donat peu a creure que havien estat allunyades de
la producció i de la tecnologia.
L’autor del reportatge insisteix en la importància del treball femení remunerat
a Catalunya i vol justificar alguna possible imprecisió no pas per desídia,
sinó per manca d’estadístiques: “Més de cent mil obreres. A Catalunya hi ha,
aproximadament, tantes treballadores com treballadors. La manca d’estadístiques
i les errades que hi ha en les poques que m’han proporcionat, són dificultats que
impedeixen obtenir un percentatge exacte de la intervenció femenina”.
Si observem les fotografies que il·lustren el reportatge, veureu dones en sectors
de producció diversos, fins i tot en els tecnològicament més avançats.
Text i imatge, doncs, volen posar de relleu la importància de la producció
industrial a Catalunya i, en paral·lel, la important presència femenina en el treball
industrial.
Estampa, 18 de juliol de 1933.
“Cataluña 1933”.
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La primera alcaldesa de Cataluña.
Estampa, 3 març de 1934

Nativitat Yarza i Planas va ser elegida alcaldessa de la població de Bellver i es
convertia en la primera alcaldessa republicana. El programa amb què es presentà
a les eleccions deia: “Administració republicana, cultura laica i austeritat”.
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Pocs dies després de ser elegida alcaldessa, s’entrevistà amb el president de
la Generalitat de Catalunya Lluís Companys, el 13 de febrer de 1934, per fer-li
avinent la seva adhesió. A la sortida, la premsa l’entrevistà i a la pregunta del
periodista, “Què pensa de la intervenció de la dona a la política?”, ella, ras i curt,
respongué: “Jo crec que la dona no ha donat fins ara el rendiment que té destinat
en la vida política, per diverses causes, cap d’elles de la seva responsabilitat. La
primera, ha estat a causa de la manca d’instrucció o d’una instrucció deficient”.
I continuava: “Quan la dona catalana s’hagi pogut desfer d’aquest llast i, com a
fruit de la seva cultura, opinar lliurement sense els consells del capellà, portarà a
cap la seva obra revolucionària, que serà, sens dubte, tant o més avançada que
la que han dut a terme fins ara els nostres homes”.
Nativitat Yarza Planas, creu en la cultura, la cultura amb tot el seu potencial
alliberador. Així doncs, no és gens estrany que enfoqui la seva vida professional
al magisteri: “D’ençà que tinc ús de raó m’he sentit atreta pels interessos de la
comunitat i el benestar dels meus semblant” deia l’alcaldessa.
Nativitat Yarza Planas era una dona que entenia la política com la recerca del
benestar de la comunitat, un concepte que no s’allunya gaire del que d’altres
alcaldesses van aplicar amb anterioritat o posteriorment.
A l’entrevista que van fer-li per a l’Estampa, i que va ser publicada el 3 de
març de 1934, Nativitat Yarza desvela els seus orígens i parla de la vida de les
pageses i de com han reaccionat els homes de la seva població en ser escollida
alcaldessa.
Nativitat Yarza va ser la primera alcaldessa elegida per sufragi universal, però
no va ser la primera alcaldessa de Catalunya. Abans, el 1925, Dolors Codina i
Arnau, va ser alcaldessa de Talladell, el 1925, i formà equip amb Antònia Solé
Segura i Francesca Domingo Bo, regidores. Van arribar al govern municipal,
en virtut de l’Estatut Municipal de 1924 que establia que les dones podien ser
elegibles –només les solteres i les vídues amb pàtria potestat; les casades en
quedaven excloses–, però no podien ser electores.
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El treball de les dones pageses
sempre ha estat imprescindible per
a la subsistència de les explotacions
agrícoles i ramaderes.
Pageses omplint un cistell de patates,
Mataró.
ANC: Fons Generalitat de Catalunya
(Segona República)
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Hi ha hagut a Catalunya, una llarga tradició de creació d’espais propis per a
dones, centres culturals, esportius… per facilitar la relació, la formació, l’intercanvi
d’experiències i el gaudi. Aquests espais es convertien en enclavaments, en fites
inscrites en els paisatges de les ciutats.
Un d’ells va ser el Club Femení i d’Esports, fundat el 1928, amb una doble
finalitat, crear les condicions per a la pràctica de l’esport per part de les dones i
potenciar el debat cultural.
Menjant a la platja, 1934
Autor: Pérez de Rozas
AFB
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Dones a la platja, estiu del 1934
Autor: Pérez de Rozas
AFB

Dones del Club Femení i d’Esports, el 1934.
Autor: Josep Maria Sagarra
AFB
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Portada del llibre Paradisos Oceànics,
Aurora Bertrana.
BC

Dones banyant-se al riu, fotografia que
il·lustrava el llibre d’Aurora Bertrana
Paradisos Oceànics.
BC

Durant l’etapa republicana una generació d’escriptores va fer el seu esclat.
Moltes d’elles, havien iniciat la seva dedicació a la literatura durant els anys
immediatament anteriors a la República i, sovint, combinaven la literatura de ficció
amb la publicació d’articles en premsa periòdica, tant revistes com diaris.
Una d’elles, Aurora Bertrana, es va fer popular a partir de la publicació del
seu llibre de viatges Paradisos Oceànics, publicat el 1930 i que, en pocs mesos
exhaurí l’edició. L’obra, recull la seva experiència vital a les illes d’Oceania, una
experiència que convertí en literatura.
Amb l’aparició d’escriptores, en la literatura catalana sorgeix un fenomen
important: el sexe femení es descriu a si mateix i deixa de ser un arquetip.
Les autores es converteixen en autores-far, escrivint-se ja no són descrites, i es
mostren sense demostrar-se.
Si el camp temàtic de la majoria de les autores del segle xix i dels primers anys del
segle xx girava al voltant de la vida domèstica, les autores posteriors l’eixamplaran
a mesura que les dones guanyin llibertats i accedeixin a nous espais d’actuació.
Si Aurora Bertrana, a finals de la dècada dels anys vint, escriu el seu llibre de
viatges Paradisos oceànics és perquè des de feia alguns anys havien guanyat
el dret a anar soles pel carrer sense haver de lliurar una batalla a cada passa.
L’arquetip de feminitat d’èpoques anteriors entra en contraposició amb aquestes
dones que trepitgen nous espais i accedeixen a nous àmbits d’actuació més enllà
de l’estricament domèstic.
Carme Montoriol, Mercè Rodoreda, Anna Murià, Maria Teresa Vernet, Rosa
Maria Arquimbau, Aurora Bertrana i tantes altres, traslladen aquesta contraposició
a les seves obres i utilitzen la literatura com a via d’experimentació i capten la
tensió entre els rols i els cossos en relació directa amb el món.
Aurora Bertrana (Girona 1899-Berga 1974) els primers anys de la seva vida
compaginà el gust per la música i la literatura. Se’n va anar a Suïssa a estudiar
música i allà va crear la primera jazz band europea de dones. Des d’allà, va
viatjar a Tahití, el 1926. L’aventura tahitiana va durar tres anys i fruit d’aquella
experiència són els seus llibres Paradisos oceànics, 1930, i Peikea, 1934.
L’any trenta, tornà a Catalunya i compaginà les col·laboracions en la premsa
periòdica amb la creació de llibres.
Va ser una fervent defensora del dret de vot per a les dones abans que aquest
fos reconegut per la Constitució de la Segona República i va ser candidata per
Esquerra Republicana, a les eleccions generals de 1933, però no va ser elegida.
Aurora Bertrana volia crear la universitat obrera femenina per tal d’elevar el nivell
cultural de les dones i, juntament amb altres persones, van crear el Lyceum Club.
Una nova aventura l’empenyé a conèixer el Marroc i cristal·litzà en un altre llibre
de viatges El Marroc sensual i fanàtic, 1936.
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Des de mitjan segle xix, les dones catalanes tenien una confiança infinita en la
cultura com a eina i mitjà de transformació social.
“Fa sis anys (el 1931, en el moment de la proclamació de la
II República) gairebé la meitat de la població d’aquest país
era analfabeta. El primer que va fer el govern republicà va
ser reconèixer aquesta avidesa, la fam del poble en matèria
d’educació. Ara hi ha escoles fins als pobles més minúsculs i
pobres; més escoles en un any que en tots els anys de regnat
dels sobirans. I encara se’n funden més cada dia. He vist una
ciutat bombardejada a la nit i l’endemà al matí la gent es lleva i
continua construint les seves escoles…
Tots els infants reben, a càrrec del govern, una formació tan
moderna i personal com la que reben els nens nord-americans
privilegiats en una escola autoritzada i progressista. El que el
govern de la República espanyola ha fet per l’educació seria
un èxit magnífic fins i tot en dies de pau, quan els diners són a
l’abast i el subministrament és inexhaurible. Però aquesta gent
ho fa sota el foc.”

Dorothy Parker, “The Siege of Madrid”,
reproduït a Aránzazu Usandizaga (ed.)
Ve y cuenta lo que pasó en España. pàg. 278

Fotomuntatge “La lucha contra
el analfabetismo, fotografies de
Margaret Michaelis, publicat a
CNT-FAI, 19 de juliol de 1936.
AFB: fons CNT

30

Cua per anar a votar a les eleccions
del 17 de febrer de 1936.
Foto: Vidal. AFB
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El mes de febrer de 1936, es van convocar noves eleccions que van donar el
triomf al Front Popular, coalició de partits d’esquerra.
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ACTIVITAT
Pel que sabem fins ara, la primera alcaldessa a Catalunya
durant l’etapa republicana va ser Nativitat Yarza Planas, al
poble de Bellprat i això s’ha pogut saber, fa molt poc temps,
gràcies al treball d’una estudiant de batxillerat que, atreta
per la curiositat, va començar a mirar i regirar les actes
municipals.
De moment, doncs, sabem de Nativitat Yarza i Planas,
però de ben segur, si continuem espigolant, trobarem
altres alcaldesses i regidores, l’existència de les quals
desconeixem, en altres municipis catalans.
La proposta que et fem, és molt concreta. Ves a l’arxiu
municipal de la teva localitat, comenta amb l’arxivera o
arxiver que busques documentació sobre alcaldesses i
regidores al teu municipi, entre els anys 1931 i 1939.
Demana les actes dels plens de l’ajuntament d’aquell
període i comença a llegir. Descobriràs tot un món, un relat
detallat d’alguns episodis de la història, de les relacions
entre l’ajuntament i les persones que hi vivien. Amb tot, si el
relat no acaba de ser del teu interès, pots fer via i llegir en
diagonal, o bé, també pots mirar els noms de les persones
que hi assisteixen als plens i allà podràs comprovar si hi
apareix el nom d’alguna dona.
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En cas afirmatiu, seria recomanable que llegissis l’acta
completa i les següents, per entrar en detalls i saber quan
es nomenada alcaldessa o regidora, quin càrrec concret
ocupa, i d’altres informacions que et semblin d’interès. Si
continues llegint les actes posteriors, pots descobrir quins
acords va prendre el ple de l’ajuntament i analitzar com
aquests podien afectar la vida dels ciutadans i ciutadanes
del municipi.
Si en el viatge en el temps que has realitzat a través de les
actes municipals has descobert alguna dona que ocupava
el càrrec de regidora o alcaldessa i vols saber més de
la seva vida, demana ajuda a l’arxiver o arxivera, per
tal que t’orienti. Pots ampliar la informació a través dels
cercadors d’Internet i encara tens una altra possibilitat que
probablement et donarà molta més informació, demanar a
alguna persona gran del municipi si va conèixer i encara
recorda l’alcaldessa o regidora que investigues.
Un cop tinguis la informació recollida, fes el teu relat a
partir del que hagis descobert, amb el mitjà que et sigui més
atractiu: escrit, audiovisual, etc.
Potser és arribat el moment de fer la teva contribució a la
història local.
Escolars any 1936. Nens i nenes
comparteixen els espais d’aprenentatge.
Foto: Marco reporter.
AFB: fons CNT
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L

’esclat de la guerra civil va posar en joc aspectes de l’organització política, econòmica i social que
la Segona República havia impulsat, com ara el sistema de govern democràtic i l’ampliació de
l’accés dels ciutadans als recursos.
Parlar de recursos, però, no sols vol dir parlar d’economia, és també parlar de l’accés de les dones i els
homes a l’educació i a la cultura, a la salut, al temps de vida més enllà del temps destinat a la producció
per al mercat, a l’habitatge, a la terra, a l’aigua…
La Segona República havia aconseguit ampliar la representació de dones i homes en el terreny polític
i en l’àmbit sociocultural i havia iniciat una redistribució en l’esfera econòmica. Però, el 18 de juliol
1936, un grup de militars va fer un cop contra el govern democràticament elegit de la República. El
cop militar, comandat pel general Francisco Franco, posava de manifest la negativa dels insurgents a
resoldre els seus conflictes i els dels sectors que ells representaven a través de la negociació, del pacte,
del diàleg amb el govern republicà legítimament constituït. Els sediciosos van substituir les paraules per
la força destructora de les armes. El cop d’estat suposava l’exercici de la violència i, com tota violència,
denotava inseguretat, la inseguretat d’aconseguir els seus objectius per una altra via que no fos la de la
destrucció de tot allò que durant anys s’havia anat construint: projectes de vida individual i projectes de
vida col·lectiva.
El cop d’estat del 18 de juliol de 1936 va ser l’inici de la guerra civil, que es perllongà durant tres anys,
de 1936 a 1939. Els insurgents, van posar en pràctica el bombardeig sistemàtic de ciutats i pobles. Si
en altres guerres, els objectius prioritaris eren de caràcter militar, les tropes franquistes van convertir la
població civil i les infraestructures de la vida quotidiana en objectiu de les bombes.
La rebel·lió militar alterà radicalment el ritme de la vida quotidiana. La militarització d’una gran
part de la població masculina va fer que les dones haguessin de garantir el manteniment del ritme de
producció en tots els àmbits –agrícola, industrial, comercial, de serveis… Moltes s’incorporaren a sectors
de producció i serveis que abans de la guerra eren oficis masculinitzats. Però, a més a més, les dones
van continuar sent responsables de mantenir la qualitat de vida de les persones de l’entorn familiar, com
històricament havien fet.
A mesura que passaven els mesos, comprar els productes alimentaris cada vegada era més difícil.
Aconseguir oli per cuinar, pa i altres productes alimentaris, carbó per escalfar-se a l’hivern, exigia hores
i hores de cua, i no sempre s’aconseguia tot i les llargues esperes.
Algunes de les dones que van tenir càrrecs de responsabilitat política, com ara les regidores d’alguns
ajuntaments, van intentar crear i mantenir serveis, com ara els menjadors col·lectius, per tal de facilitar
les activitats de la vida quotidiana. Tanmateix, a les ciutats, la gana era una experiència quotidiana i el
seu record habita encara en moltes de les persones que van viure aquell moment.
La vida a la rereguarda, doncs, continuava gràcies a la voluntat de les dones d’intentar mantenir
pràctiques, formes, hàbits, responsabilitats, amb aparença de quotidianitat, malgrat la trastocada
realitat. Calia buscar menjar i preparar-lo, calia posar el plat cada dia a taula, com a mínim dos cops
al dia, i això, en alguns moments, demanava una gran dosi d’energia en unes ciutats on el menjar
desapareixia un poc més cada dia, i on els bombardejos se succeïen, a voltes, sense treva.
Els bombardejos i les ocupacions de pobles i ciutats per part dels rebels franquistes van suposar el
desplaçament de la població civil. Milers i milers de persones van ser abocades a abandonar les seves
cases i buscar refugi en altres poblacions. La guerra civil provocà un dels primers desplaçaments massius
de la població.
La guerra, com dèiem al principi, trastocà la vida quotidiana i els projectes individuals i col·lectius.
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El 18 de juliol pels carrers i les places de pobles i ciutats la població mantenia
el seu ritme quotidià. Però el cop d’Estat, comandat pel general Francisco Franco
donà inici a un conflicte bèl·lic que durant tres anys assolà el país.
La musicòloga, poeta, novel·lista, assagista i narradora Sylvia Townsend Warner,
nascuda el 1893, viatjà en diverses ocasions a Espanya amb la seva companya,
també escriptora, Valentine Ackland. Totes dues es convertiren en defensores i
divulgadores de la causa republicana. Aquest és el relat que fa del dia del cop
d’estat.
“Quan els soldats van sortir en formació de la caserna de
Montjuïc cap al centre de Barcelona, la gent va suposar que
es tractava de una desfilada més. […] No va ser fins que van
obrir foc que la gent va adonar-se de l’efecte sedant d’aquella
desfilada militar; fins que les dones que havien sortit a comprar,
els qui esmorzaven als cafès, els venedors ambulants que
mostraven les seves mercaderies, els jardiners que guarnien les
platabandes de la plaça de Catalunya amb sàlvies escarlates,
van alçar la vista i van veure que la gent queia morta al voltant
seu”.

Sylvia Townsend Warner “Barcelona”, Left
Review, dins Usandizaga, Aránzaru (ed)
(2000) Ve y cuenta lo que pasó en España.
Mujeres extranjeras en la guerra civil: una
antología. Barcelona, Planeta, Pag. 94

Una mare plora el seu fill mort, víctima
del bombardeig de l’aviació italiana
sobre el Liceu Escolar, al cementiri de
Lleida, 2 de novembre de 1937.
Autor: Agustí Centelles (atribuït)
ANC Fons Generalitat de Catalunya
(Segona República)
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Miliciana entrenant-se a la platja de Barcelona.
Autora: Gerda Taro

Durant els primers mesos de la guerra civil, algunes dones van participar
com a milicianes al front. La platja de la Barceloneta, a Barcelona, serví com a
camp d’entrenament, moment que captà la fotògrafa Gerda Taro, refugiada de
l’Alemanya de Hitler que formà equip amb el també fotògraf Robert Capa. Gerda
Taro realitzà diversos reportatges al front de guerra i captà la dificultat de la vida
quotidiana a la rereguarda. Malauradament, va ser la primera fotògrafa que va
morir fent la seva tasca informativa sobre la guerra.
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Nena esperant.
Autor: Robert Capa

Amb la fotografia que reproduïm, Robert Capa, company de Gerda Taro, va
captar una de les conseqüències més perverses de tota guerra, els desplaçaments
de població amb el consegüent desarrelament, ni volgut ni desitjat. Detenir-se
a observar la imatge, copsar la posició del cos de la nena i la seva expressió
ens pot ajudar a apropar-nos al cúmul d’experiències, emocions i sentiments que
l’envaïen.
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El més petit de tots, creat i dibuixat per Lola Anglada, artista catalana amb una
extensa obra gràfica i també literària, es convertí en la mascota de la revolució, en
el símbol de les voluntats per defensar el règim republicà, legítimament constituït.

La vida, malgrat les dificultats, continuava. Les fotografies que reproduïm tot
seguit, ens mostren imatges de la vida quotidiana, de les dones i de les múltiples
activitats imprescindibles per a la continuïtat de la col·lectivitat.

Cartell ·”El més petit de tots”, la mascota de
la revolució. Creació de Lola Anglada.
BC

Dones rentant en un safareig públic.
ANC: Fons Generalitat de Catalunya.
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En les activitats agrícoles, les dones, continuaren treballant-hi com fins aleshores.
També, en el sector industrial. L’esclat de la guerra, però, comportà un reajustament
de la producció. En el tèxtil, algunes indústries es van dedicar a fer roba per als
milicians, i algunes empreses metal·lúrgiques ajustaren la seva anterior producció
a la nova demanda creada per la guerra, és a dir a la fabricació d’armament.
Aquest sector, que abans de la guerra era un sector masculinitzat, va incorporar
moltes dones a la producció en substitució dels homes que se n’havien anat al
front.
El mateix any 1936, la Generalitat, per garantir la continuïtat de la producció
agrícola i industrial, decretà la col·lectivització de les empreses, que van
passar a ser dirigides per comitès de treballadores i treballadors. Tot i això, la
discriminació de la representativitat femenina en els comitès era palesa, fins i tot
en les empreses on la majoria de treballadors eren dones. La discriminació laboral
entre dones i homes es mantingué també pel que feia als jornals i a la qualificació
professional.

Dona veremant.
Autora: Margaret Michaelis.
Fons CNT-FAI
AFB

Emma Goldman, fotògrafa i feminista,
en una visita d’una missió estrangera a
l’Agrícola Col·lectiva de l’Hospitalet durant
la Guerra Civil.
AF-l´H

Fàbrica de pastes de sopa, aturada
durant tres anys i que va ser posada en
funcionament per les treballadores i els
treballadors abans acomiadats per vaga,
juliol de 1936.
AFB
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Instal·lació d’una fàbrica de motxilles
destinades a l’exèrcit popular regular
en la que treballaven 350 persones, la
gran majoria dones. Les màquines de
cosir van ser requisades en els domicilis
de les persones classificades com
contraris al règim, al carrer Sant Carles
d’Igualada. 3 de març de 1937.
Autor: Procopi Llucià
Arxiu Comarcal de l’Anoia. Fons Procopi
Llucià. ACAN. Arxiu Fotogràfic Municipal
d’Igualada

Dones cosint barrets en un taller de
confecció, a la rereguarda
ANC: Fons Generalitat de Catalunya
(Segona República)
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Dones de la Companyia de
Tramvies de Barcelona, S.A.,
confiscada durant la guerra civil
espanyola.
ANC: Fons Brangulí, signatura
073517, codi unitat 27091

Dona escrivint a màquina a les oficines
del Comissariat de Propaganda,
ANC: Fons Generalitat de Catalunya
(Segona República)
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Si abans parlàvem d’iniciatives governamentals per garantir la producció, una
altra iniciativa del govern de la Generalitat, va ser l’aprovació del Decret de reforma
eugènica de l’avortament. El decret, de 9 de gener de 1937, plantejat com una
millora en la sanitat, autoritzava la interrupció artificial de l’embaràs, efectuada
en hospitals, clíniques i institucions sanitàries dependents de la Generalitat. Els
motius justificats per a la pràctica de l’avortament, podien ser d’ordre terapèutic,
eugènic o ètic, i es realitzaven a petició de la dona interessada.
En el text preliminar que acompanya l’edició del decret que ara reproduïm
s’explicava el que segueix:
“En autoritzar l’avortament i facilitar-ne la realització, deixem a la dona en
condicions d’ésser mare només quan ella ho desitgi, quan el fill, per a ella, sigui
fi i no accident....la dona serà, en fi, mestressa del seu cos, no per a usar-ne
malament, sinó per a forjar la glòria de si mateixa i per a fer de la maternitat fruit
conscient dels seus sentiments i no conseqüència indesitjada de l’egoisme sexual
masculí”
Dit en paraules actuals, el decret de la Generalitat de Catalunya de 1937,
reconeixia el dret de les dones a decidir sobre la maternitat, en definitiva,
reconeixia el dret de les dones a decidir sobre el propi cos.
Reforma Eugènica de l’avortament, 1937,
publicat al DOG. 9 gener 1937 Decret de
Decret Presidència.
Pàg. 9, 10 i 11,
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Companya. Any 1, número 4, 1 de maig de 1937.
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Col·lectius de dones, amb perspectives polítiques diverses van crear les seves
plataformes de difusió, a través de revistes com Companya, Mujeres Libres
–creada ja abans de l’esclat de la guerra– i Emancipación, entre d’altres. Les dones
agrupades a l’entorn de les publicacions feien la seva aportació teòrica al debat
sobre l’esdevenir de la guerra, per a algunes, per a d’altres, sobre l’esdevenir
de la revolució, alhora que sumaven esforços i es convertien en plataformes de
formació i de difusió, tot donant suport a les campanyes endegades pels governs
republicans i també posant en qüestió i denunciant situacions irregulars.
Els dies 6 i 7 de novembre de 1937 se celebrà el Primer Congrés Nacional de
la Dona. La revista Companya publicà un reportatge signat per Maria Teresa
Gibert.
Sota una gran pancarta amb el lema “Visca la Unió de les Dones de Catalunya.
Unitat-Victòria”, començaren els actes del Primer Congrés, amb representants de
diverses organitzacions de dones. L’article, ens permet conèixer les organitzacions
de dones que hi van assistir i els temes de debat que en aquells moments afectaven
les dones catalanes.
Les conclusions del Congrés van ser entregades a la màxima representació del
govern de la Generalitat, el president Lluís Companys, en un acte al Palau de la
Generalitat.
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Lluís Companys, President de la
Generalitat de Catalunya amb
representants nacionals i estrangeres
del I Congrés Nacional de la Dona,
entre d’altres, Dolors Bargalló i Serra,
presidenta de la organització del
congrés, al pati dels tarongers de
la Generalitat de Catalunya, 5 de
novembre de 1937.
ANC: Fons Generalitat de Catalunya
(Segona República)
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Companya.
1r. Congrés Nacional de la Dona.
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Generalitat de Catalunya, Federica
Montseny en la cloenda de la Setmana
de Solidaritat amb Madrid, celebrada
a la plaça de braus Monumental,
Barcelona, 7 de març de 1937.
ANC: Fons Generalitat de Catalunya
(Segona República).
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Federica Montseny, va ser ministra de sanitat durant la Guerra Civil. Era la
primera vegada que una dona ocupava un càrrec de responsabilitat política
d’àmbit estatal.
Federica Montseny ve d’una llarga tradició del pensament anarquista femení
que fundà a Catalunya Teresa Claramunt i que continuà Teresa Mañé, la mare de
Federica Montseny. Teresa Mañe, que publicava amb el pseudònim de Soledad
Gustavo, escrivia el 1898:
“…la dona només demana que li concedeixin allò a què com a ésser humà i
lliure té dret, és a dir, que sigui reconeguda civilment”.
Amb la companyia teòrica i afectiva de la seva mare i del seu pare Joan
Montseny, que utilitzà el pseudònim literari de Federico Urales, inicià també el
camí de l’escriptura com a arma política, amb una extensa obra literària i una
intensa vida dedicada a l’activisme. Acció i pensament confluïen en la figura de
Federica Montseny. El seu objectiu transformar la societat: “cal transformar totes
les institucions jeràrquiques: el govern, les institucions religioses, la vida familiar,
la sexualitat, l’escola”.
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La revista Emancipación, era l’òrgan del secretariat femení del Partit Obrer
d’Unificació Marxista, POUM. L’article “Emancipación”, que coincideix amb el
nom de la publicació, va esgranant, de manera sintètica, quina emancipació
reclamen.
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Emancipación. Órgano Quincenal
del Secretariado Femenino del
POUM, número 4, Barcelona, 24
d’abril de 1937.
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El relat que segueix, escrit per Francisca Rius i Sanuy, narra l’experiència d’un
bombardeig a Barcelona
Rius i Sanuy, Francisca. Diari
íntim. La vida quotidiana a la
reraguarda. Barcelona 1938 i
1939 (2009). Barcelona, Abadia
de Montserrat.

“Divendres, 16 de setembre 1938
A dos quarts d’onze hem tingut un fort bombardeig. Han caigut
les bombes en el mercat de la Barceloneta, les sirenes han tocat
i han donat temps a la gent d’anar als refugis, però les dones
que estan comprant no solen deixar les cues, i avui es donava
el racionament de peix, bacallà i llegum. Per aquesta causa ha
sigut gran el nombre de víctimes que ha fet aquest bombardeig.
A quarts de deu de la nit hem tingut un altre bombardeig per les
costes properes de Barcelona”.
Al plànol adjunt, elaborat per la Secretaria Tècnica d’Informació i Enllaços de la
Junta de Defensa Passiva de Catalunya, hi ha marcats els punts de Barcelona que
van ser bombardejats el dia 19 d’agost de 1938, a les 4 hores i 10 minuts.
En el document adjunt, trobaràs una relació dels llocs on van esclatar les bombes,
i del tipus d´infraestructgura i d´habitatges que van ser destruits per les bombes.

Plànol del bombardeig sofert a la ciutat de
Barcelona el dia 19 d’agost de 1938.
ANC: Fons Guerra Civil, Rotlle 179
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Detall del bombardeig que va afectar a
Barcelona, el 19 d’agost de 1938.
ANC: Fons Guerra Civil, Rotlle 179.

En el plànol adjunt hi ha informació dels bombardeigs soferts per la ciutat de
Barcelona el dia 19 d’agost de 1938.

Manifestació de dones contra els
bombardejos, 19 de febrer de 1937
AFB
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Encarnació Martorell Gil, en aquells moments una nena, ha volgut recuperar de
l’oblit i fer pública la seva experiència de viure en una ciutat bombardejada on la
manca d’aliments era un problema a resoldre dia a dia.
Encarnació Martorell Gil.
Amb ulls de nena.
Badalona, Ara llibres,
2008 p. 97-98)

“Avui torna a haver-hi patates a les places. Jo hi vaig; falto a
l’escola molt sovint.
Després d’esperar-me molt a una cua, haig de començar-ne
una altra, perquè a la parada on era primer avui no li toquen
patates.
Hi ha grans disputes. Fins i tot cops.
Temo que a la parada que sóc ara tampoc li toquin patates, ja
que passa l´estona i no n´hi duen.
Veig grans corredisses, les cues es desfan, la gent corre cap a les
escales...
-Sirenes! Bombardeig! Alarma! Avions! –va cridant la gent.
Jo, imitant la gent, em poso sota una escala...
–És una falsa alarma! No passa res! És mentida!
Les cues es tornen a formar a l’instant. Uns diuen que ha de
valer la tanda que hi havia, els altres diuen que no. I com
sempre, guanyen aquests.
Torno a posar-me a la cua. Mentre no em toca vaig escrivint.
Diuen que unes dones han alarmat la gent expressament perquè
es desfessin les cues, i llavors ser elles les primeres.
Després de molt esperar obtinc les patates. Arribo a casa amb
un gran cansament, i amb un gran mal de peus. Però el més
trist: amb molta gana.
És trist, perquè quin sopar!
De primer plat enciam amanit, de segon, enciam bullit i de tercer
la mitja llesca de pa, que cadascú pot menjar-se, untada amb
“oli blanc” (que diu la Neus), o sigui, aigua, i una mica de sucre
per sobre, perquè ens en queda molt poc.
Amb quina gana quedo!”
La revista Emancipació, denunciava les negligències en el subministrament i la
manca d’organització que provocaven llargues i interminables cues per aconseguir
els productes alimentaris bàsics, i alhora hi plantejava alternatives.

Emancipación. Órgano Quincenal del
Secretariado Femenino del P.O.U.M, número
1, Barcelona, 20 de febrer de 1937, pàg. 3.
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Simone Weil, “Una guerra de Mercenrios”,
reproduït a Aránzazu Usandizaga
Ve y cuenta lo que pasó en España (2000) .
Barcelona, Planeta, 2000, pàgs. 284-289

Camí de l’exili.
AFB

“Una guerra de mercenaris
No m’agrada la guerra en si, però el pitjor d’una guerra sempre
ha estat, a parer meu, la posició dels que estan a la rereguarda.
El juliol del 1936, jo era a París, i quan vaig adonar-me que,
per molt que ho intentés, no podria evitar de participar-hi
moralment–en altres paraules, no podria evitar l’espera diària
de la victòria d’un bàndol i la desfeta de l’altre– […] vaig agafar
el primer tren cap a Barcelona amb el propòsit d’allistar-me.
Érem a començament d’agost del 1936.
[…] A Barcelona s’assassinava una mitjana de cinquanta
persones cada nit en atacs de càstig. La xifra és
proporcionalment molt més petita que la de Mallorca, perquè
Barcelona té gairebé un milió d’habitants. A més Barcelona
havia estat l’escenari d’una sanguinària batalla als carrers que
va durar tres dies. Però les estadístiques no mostren el més
important d’aquell assumpte. L’important era l’actitud envers
l’assassinat. Mai no vaig sentir ningú, ni entre els espanyols ni
entre els francesos que eren a Espanya combatent o de visita
[…] parlar de les matances inútils amb repulsió, disgust o ni tan
sols rebuig. […] Tan aviat com els homes saben que poden matar
sense por a represàlies, comencen a matar; o si més no, animen
els assassins amb somriures d’aprovació. Si algú hi té cap
reserva al començament, calla i aviat aprèn a suprimir-la per tal
de no semblar poc home.
[…] La mateixa raó de la lluita es perd aviat en un ambient com
aquell. La guerra no té sentit perquè només es pot justificar
pensant en el bé comú, en el benestar dels homes; i a la guerra
els homes perden el seu valor.”
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ACTIVITAT
Dèiem, a l’inici del capítol que l’esclat de la guerra civil i la violència que va generar van trastocar els projectes
de vida individual i de vida col·lectiva.
Amb l’objectiu d’aprofundir en el tema, et recomanem de fer una entrevista a una de les persones que va viure
durant aquell període, per tal de conèixer com la guerra afectà les seves expectatives vitals.
Abans de fer l’entrevista però, fóra bo que busquessis informació a la biblioteca i a l’arxiu de la teva localitat,
on podràs consultar bibliografia referent a aquella etapa històrica i alguna revista publicada a l’època.
La informació prèvia a la realització de l’entrevista, t’ajudarà a establir quins són els temes sobre els quals vols
que et parli la persona a entrevistar i, d’una altra banda, la recerca bibliogràfica i hemerogràfica, t’ajudarà
a contextualitzar tot el que ella t’explicarà. Amb les teves preguntes facilitaràs a la persona entrevistada a
concretar la seva narració i, en altres casos faràs possible que recuperi episodis, emocions, experiències que
creia oblidats.
Per a saber-ne més:
• Castellví, Otília (2003). De les txeques de Barcelona a l´Alemanya nazi. Barcelona, Quaderns Crema.
• Domingo, Carmen. Nosotras también hicimos la guerra. Defensoras y sublevadas (2006). Barcelona, Flor
del viento.
• Federica Montseny 1905-1994 (2006) Barcelona, Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya.
• Gerda Taro (2009). Barcelona, Museu Nacional d´Art de Catalunya i International Center of Photography
• Nash, Mary. (1999) Rojas. Las mujeres republicanas en la Guerra Civil. Madrid, Taurus.
• Rius i Sanuy, Francisca. Diari íntim. La vida quotidiana a la reraguarda. Barcelona 1938 i 1939 (2009).
Barcelona, Abadia de Montserrat.
• Usandizaga, Aránzazu (ed) (2000) Ve y cuenta lo que pasó en España. Mujeres extranjeras en la guerra
civil: una antología. Barcelona, Planeta.
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a dictadura franquista, que s’imposà a partir de 1939, abolí tots els drets polítics i socials
promoguts per la Segona República.
Com a conseqüència del triomf dels sollevats, desenes de milers de persones elegiren el
camí de l’exili com a estratègia per sobreviure davant del sistema repressiu instal·lat pel règim
militar.
D’altres, per voluntat o per força, van optar per quedar-s’hi. Les dones que havien tingut
alguna representació política, i també d’altres que no n’havien tinguda, van patir presó i fins
n’hi va haver que van ser condemnades a mort i afusellades.
Les creadores que durant l’etapa republicana havien utilitzat la literatura, la pintura, l’art,
com a via d’investigació per a crear nous simbòlics femenins i socials, es van veure abocades al
silenci. No podien continuar creant nous referents davant la imposició de l’únic i exclusiu model
de feminitat acceptat pel règim, el de la domesticitat. A més, les escriptores que utilitzaven
el català com a vehicle d’expressió van emmudir davant la prohibició de l’ús de la llengua
catalana.
En canvi, les creadores i professionals que van fugir a l’exili, malgrat les dificultats dels
primers anys, es van refer i van continuar la seva tasca. Moltes van fer importants contribucions
als països que les van acollir.
Una de les característiques que definí la dictadura franquista, en paraules de Carme-Clara
Parramon, va ser el marcat caràcter sexual que tingué la confiscació dels drets polítics i socials.
Les discriminacions contra les dones abraçaven tots els àmbits de la seva vida i afectaven les
relacions de maternitat, familiars, socials, professionals, laborals, econòmiques i polítiques.
La maternitat va ser considerada per la dictadura una obligació de les dones envers l’estat.
L’avortament va ser prohibit i es condemnà a penes de presó tant la dona que avortava com
la persona que el practicava.
Les úniques funcions que el nou règim reconeixia per a les dones eren el matrimoni i la maternitat.
La seva supeditació a l’home es va establir a través d’una legislació discriminatòria.
L’heterosexualitat es convertí en obligatòria i les relacions homosexuals van ser durament
perseguides i castigades amb penes de presó o de reclusió en manicomis.
La repressió econòmica que la dictadura feixista exercí contra les dones –la prohibició
d’accedir a certes professions i la continuïtat de les dones casades en el treball remunerat
reglat– va suposar la pèrdua de drets, entre d’altres, el de rebre subsidis, de rebre una pensió,
i condemnà un sector important de la població femenina a la pobresa, una pobresa en la qual
encara viuen les qui han sobreviscut.
Amb tot, i malgrat la por, els primers moviments col·lectius d’oposició al franquisme van ser
protagonitzats i liderats per dones, pocs anys després de la fi de la guerra civil, concretament,
a partir de 1945.
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Bellprat, 5 de maig de 1944. El governador civil fa un discurs al municipi on
Nativitat Yarza havia estat elegida alcaldessa en les primeres eleccions municipals
de l’etapa republicana. Cap dona entre les autoritats. Totes elles estan situades en
un pla inferior. Les dones havien estat expulsades de tots els càrrecs polítics i el
dret i l’exercici del sufragi universal, entre molts altres, els van ser arrabassats.

Discurs del governador civil al poble de
Bellprat, 5 de maig de 1944.
Autor: Procopi Llucià
Arxiu Fotogràfic Municipal d´Igualada, ACAN.

A ciutat, l’ambient no diferia gaire. Pocs dies després de l’entrada de les tropes
franquistes a la ciutat de Barcelona, Otília Castellví, militant del Partit Obrer
d’Unificació Marxista, captava aquestes imatges protegida rere les persianes del
balcó de la casa on estava amagada:
Vivint el règim franquista.
Estàvem en un pis alt del carrer Provença, a prop de Muntaner
i, tot sovint, algú de nosaltres, mut i trist, com qui s’apropa al
llit d’un moribund, mirava la ciutat de Barcelona per entre les
persianes del balcó, com cercant una esperança. Res, però,
donava mostres de cap canvi que ens pogués animar. El quadre
era, realment, agònic: armes llençades per tots els indrets;
llibres i papers cremats al mig dels carrers; homes corrent
espaordits, mig vestits perquè havien llençat els uniformes que
els comprometien…! Quan un de nosaltres havia vist tot això no
li quedava ganes de tornar al balcó. El darrer que hi sortí veié la
bandera monàrquica espanyola, que era també la d’en Franco,
a l’edifici de l’Hospital Clínic. Aquesta aclaparadora constatació
equivalia a dir que per a nosaltres havia arribat la fi. Tots ens
trobàrem amb els ulls negats de llàgrimes… Era el dia 26 de
gener de 1939”,

Otília Castellví De les txeques de Barcelona
a l´Alemanya nazi. Barcelona, Quaderns
Crema, 2003, pàg. 79
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Carta de Mercè Rodoreda a Anna
Murià. Llimotges, 29 d´agost de 1940.
Mercè Rodoreda cartes a l´Anna Murià
1939-1956. Barcelona, laSal, edicions
de les dones, 1985, 2a. ed. Barcelona,
Espai de dones, Edicions de l´Eixample,
1991, pàg. 70-73.
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A mesura que les tropes franquistes anaven ocupant pobles i ciutats, moltes
dones i homes van optar per emprendre el camí de l’exili. Després de travessar la
frontera, una gran part de les persones desplaçades van ser confinades a camps
de refugiats, en condicions deplorables.
Els primers anys van ser difícils pel que fa a la subsistència i moltes exiliades i
exiliats van sobreviure fent tota mena de treballs. Quan havien refet parcialment
la seva vida i les urgències quotidianes havien estat més o menys resoltes, un nou
conflicte bèl·lic trastocà, novament, les seves vides. Ens referim a la Segona Guerra
Mundial, que afectà de manera molt directa les exiliades que restaren a Europa.
Tal es el cas de l’escriptora Mercè Rodoreda, que es refugià primer a Roissy-enBrie, molt a la vora de París, on ara hi ha l’aeroport Charles De Gaulle, després se
n’anà a Bordeus i d’allà a Ginebra. L’horror de la segona guerra queda palès en
algunes de les cartes que envià a la seva amiga, la també escriptora Anna Murià,
que se n’havia anat a la República Dominicana.
Amb un registre menys dramàtic Federica Montseny a les seves memòries Mis
primeros cuarenta años ens descriu, amb el punt d’humor que la caracteritzava,
com es transformà per tal que les tres policies que la perseguien, la franquista,
l’alemanya i la francesa, no la reconeguessin. Es va tenyir els cabells de ros i es va
fer la permanent. Però es va quedar calba de tant de potingues que s’hi va posar, i
per amagar la calvície i el rostre es va comprar un barret d’ala ampla. Un dia, al
metro, se li acostà un home: “Perdoni, vostè és Federica, oi?”. Ella va respondre:
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Dones i nens darrere el filferro del camp d´Argelers.
Foto: Manuel Moros.
Fons PENEFF
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“Monsieur, qu´s que vous disait?”. La policia no la va detenir i, després de moltes
“peripècies”, va aconseguir passar a la França lliure. Des de finals de 1944 va
viure a Tolosa, on va continuar dedicant part de les seves energies a la CNT i va
tornar a agafar el fil d’allò que sempre havia volgut ser, escriptora.
Però no totes les dones que van prendre part activa en la resistència, des que el
juny de 1940 les tropes alemanyes havien envaït França, van córrer la mateixa
sort. Secundina Barceló, Neus Català, Dolors Gener, Coloma Serós, entre d’altres,
van ser detingudes i deportades al camp de Ravensbrück, on van ser obligades
a treballar en fàbriques d’armament, on, sempre que van poder, practicaren el
sabotatge. De les 133.000 dones i criatures recloses al camp de Ravensbrück,
procedents de vint-i-cinc nacionalitats, més de 90.000 van morir.
D’altres, van emprendre una mena de pelegrinatge forçat per diverses ciutats
europees fins que van aconseguir albirar l’altra riba de l’Atlàntic. Nova York, va
ser una ciutat transfer per arribar a les Antilles. República Dominicana i Cuba
van ser recers temporals i allà van desenvolupar les activitats més insòlites per
tal de sobreviure. L’escriptora i periodista Anna Murià, que havia format part del
Comitè Central d’Estat Català, va haver de fer de massatgista de senyores riques
a la República Dominicana. Després, vuit mesos a Cuba, subsistint gràcies a l’ajut
internacional o al dels col·legues que s’hi havien establert abans, ja que el govern
cubà prohibia tenir una feina remunerada als estrangers.
L’Amèrica Central i la del Sud van ser les destinacions finals, en un sojorn que
s’allargà dècades. No va ser, com suposaven que seria, només una breu estada,
un parèntesi en les seves vides, sinó que esdevingué un viatge sense retorn, en
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molts casos, i en d’altres, el retorn es posposà fins a la mort del General Franco i
l’inici del procés democràtic.
Anys després, quan la continuïtat de la dictadura de Franco al poder es
perllongava i obtenia el reconeixement de les potències internacionals, s’esvaí
aquella sensació primera de provisionalitat. De mica en mica van tornar a les
seves antigues professions. La formació i experiència que havien adquirit a
Catalunya van ser posades en pràctica als nous països i contribuïren a endegar
projectes innovadors. En el camp de la pedagogia, destaca Dolors Canals i
Farriols, artífex del projecte educatiu per a criatures de 0 a 6 anys que es posà en
pràctica durant la Guerra Civil, que a Cuba continuà les recerques amb nounats,
a l´hospital Calixto Garcia de l´Havana i que, posteriorment, a Nova York, va ser
supervisora del centre pilot de guarderies de guerra, durant els anys 1942-1944
i cap del programa de ràdio Información Puericultora de la CBS (1944-1953),
que s’adaptà a altres països americans. També hi destacà Dolors Piera i Llobera,
mestra fundadora de la Cooperativa de la Tècnica Freinet i membre de la comissió
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Presó de dones de Barcelona.
Foto: Postius.
AFB.

organitzadora per part de la Generalitat de l’Escola d’estiu de 1935, a més de
regidora de l’ajuntament de Barcelona l´any 1937. En el seu exili xilè va ser
assessora de la comissió del Ministeri d’Educació en la confecció dels programes
d’Educació General Bàsica, el 1950.
En el camp teatral, el focus de renovació del teatre sud-americà va ser Margarita
Xirgu, en el seu vessant d’actriu així com també per la seva tasca pedagògica,
encaminada a la formació d’actors.
Per a moltes de les dones que van restar a Catalunya i que havien tingut
significació política, la fi de la guerra civil va suposar el pas a la clandestinitat o
l’empresonament, i van viure sotmeses durant els anys de captiveri a pràctiques
brutals. Com han posat al descobert investigacions recents, van ser les mares
les qui van viure aquell període en un continu estat de terror, patint per la
supervivència pròpia i per la de les seves criatures. Criatures desaparegudes,
d’altres d’assassinades en presència de la mare, són algunes de les pràctiques
que el nou govern posà en marxa, episodis que s’han mantingut en el silenci fins
fa ben poc.
Una de les presons de dones a Catalunya, era la del barri de les Corts a Barcelona,
on els primers anys del franquisme hi va haver més d’un miler de dones recloses,
la majoria de les quals per qüestions polítiques, és a dir, per haver estat acusades
d’haver donat suport al règim republicà.
ACTIVITAT
Et recomanem visitar el web http://www.presodelescorts.org/ca/presons, on
trobaràs informació sobre la localització de la presó de dones de les Corts, a la
Diagonal de Barcelona, on avui en dia hi ha uns grans magatzems; imatges de les
dones empresonades que elles mateixes han conservat i d’altres fotografies extretes
de publicacions i arxius públics. També trobaràs documentació, un documental i
referències que són de molta utilitat.
Algunes de les empresonades a les Corts, van ser condemnades a pena de mort i
executades al Camp de la Bota. Una d’elles, Ramona Peralba Sala, va ser jutjada
per un tribunal militar en Consell de Guerra acusada de: “coneguda extremista
afiliada a CNT, abans i durant el Glorioso Movimiento, delegada de la FAI a
la secció tèxtil de la fàbrica Monegal, propagandista del nudisme i de les idees
marxistes...”
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El Consell de Guerra la condemnà a pena de mort i, el 16 de maig de 1939, a
les cinc de la matinada va ser afusellada al Camp de la Bota. Per a saber més de
Ramona Peralba Sala i d’altres dones que van ser afusellades al Camp de la Bota,
pots consultar: http://www.presodelescorts.org/files/pdf/cat/afusellades_cat.
pdf
Entre el 1939 i 1940, onze dones van ser afusellades al Camp de la Bota i
dues més a Girona. Quatre eren de Barcelona, una de Viladecans, una de Canet
de Mar, una de Reus, una de Vic i una de Madrid. Jaume Fabre, a més de les
informacions anteriors, reprodueix un text de les memòries de Jaume Sorribes,
que havia estat oficial de l’exèrcit republicà i posteriorment va ser empresonat i
destinat a un batalló de treballadors d’Alacant:
“...va arribar una furgoneta gran, de carrosseria metàl·lica, com
les que repartien carn a Barcelona, que només de veure-la et
posava neguitós. L’ajudant del xofer, també guàrdia civil, surt de
la cabina d’un salt, s’afanya, i obre de bat a bat la doble porta
de darrere; en baixen, a salts i ajudant-se (entre ells un home,
potser un vell, l’ajuden a baixar entre dos) trenta-sis persones:
trenta-cinc homes i una dona. Aquesta baixa sola i ensopega
i trontolla, però no cau. Es va fent clar i potser una mica de
boirina, o la distància, fa que no se’n distingeixin les fesomies.
Ja han baixat tots i resten aturats en un grup, contemplant el
seu voltant. Algú s’espolsa la roba i un altre s’allisa els cabells:
fa feresa notar l’evident confusió i perplexitat. Segur que cap
d’ells no es pensava que arribaria aquest moment! Amb la
rapidesa que dóna la rutina o la pràctica, l’oficial i l’ajudant del
xofer els condueixen a la duna i els alineen a sota mateix: els
homes molt junts l’un de l’altre, a tocar; la dona, sembla jove,
en un extrem. Obeeixen d’esma, com si fossin ninots; pobrets!
Encara no és ben clar i no puc distingir les fisonomies: no és
fàcil, però vés a saber si hi ha algun conegut. Impossible!, millor
que no. Quan començava a observar-los d’un en un veig com la
dona, més aviat menuda, pleneta i òbviament jove, surt de la
filera fugint esperitada duna amunt. S’enfila molt a poc a poc,
Déu meu, no pot córrer pel pendent i els peus se li ensorren en
l’arena; entropessa, trontolla i ara va de quatre grapes. Mirantla, esgarrifat, no m’adono que un guàrdia, rebent l’ordre o
per pròpia iniciativa, o potser per ser l’encarregat en aquest
casos, li engega un tret. La dona resta un moment encongida i
així que m’arriba el soroll del tret cau de ple, bocaterrosa: és
esborronador! El guàrdia pot estar cofoi de la seva punteria,
l’ha encertada de ple. L’oficial s’enfila duna amunt, trepitja
fort, sense dificultat; agafa la noia d’un peu i ara de l’altre i
va arrossegant-la cap avall deixant-la estesa en el mateix lloc
d’on havia fugit, al costat de l’últim condemnat de la filera.
Les faldilles han restat enlaire i ensenya les cuixes i les calces
blanques. L’oficial recull la faldilla i abriga aquella part del cos
ja sense vida. Però els dissortats espectadors (es pot imaginar
ningú en quin estat contemplen l’espectacle?) ara veuen com
l’oficial treu el pistolot i, morta o no, li engalta el reglamentari
tret de gràcia”.

Jaume Sorribas. Cridaré Visca Catalunya
lliure. Barcelona, El Llamp, 1988, p. 240244, transcrit per Jaume Fabre. La presó
també era a fora. Badalona, Ara, 2007.

66

LA LLUITA PER L’OPORTUNITAT DE VIURE

Nenes aprenent a fer ganxet, Tarragona, 1951.
Foto: Valentí Canadell.

Per a la gran majoria de les dones que restaren al país, la fi del conflicte bèl·lic
no suposà un retorn a la normalitat. Després de cap guerra, no es recuperen el
ritme ni les condicions de vida anterior.
Subsistir a la Catalunya de postguerra no era fàcil. La manca de productes de
primera necessitat i de combustible feia que la subsistència quotidiana es convertís
en una activitat frenètica i frustrant. El 4 d’agost de 1939 es va establir el control
de preus de tots els articles de primera necessitat. Tota operació de compravenda
de productes que no respectés el preu fixat era il·legal. Pa, peix, carn, hortalisses,
llegums, llet, ous i un llarg etcètera de productes de primera necessitat, així com
també medicines, vestit, calçat, sabó, restaven sota control de l’estat.
Es fixaven les racions individuals dels articles sotmesos a racionament per a
un home adult i, des d’aquest paràmetre, s’assignava a les dones el 80% de la
ració atorgada a l’home adult i un 60% a les criatures. A les persones grans els
corresponia la mateixa ració que a les dones.
Però, ni la quantitat ni la regularitat en l’arribada dels aliments des de la
Comisaría General de Abastecimientos y Transportes a les botigues cobrien les
necessitats bàsiques alimentàries de la població. A les portes de les botigues, cues
i més cues per aconseguir les raccions quan hi arribaven. Fora d´aquell moment,
les prestatgeries de les botigues, buides.
Una economia paral·lela fluïa al marge de l’economia oficial. La permuta de
productes era pràctica habitual. Tabac per ous, ous per pa, pa per llet… En les
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Nens en un taller escola, Tarragona, 1965.
Foto: Valentí Canadell.

economies familiars, criatures petites o persones malaltes complicaven encara més
la difícil subsistència. En aquests casos, una estratègia de supervivència: els adults
en bon estat físic menjaven menys i, entre aquests, les dones encara menys.
La despesa destinada a alimentació pujava i pujava any rere any a remolc de
l’increment del preu de les subsistències. De 1940 a 1949 la despesa alimentària
s’havia incrementat més del 150%. Els jornals, no. La gana era una experiència
compartida per amplis sectors de la població.
Durant tretze anys l’adquisició d’aliments es va convertir en la preocupació
prioritària dels nuclis familiars. Passaren molts anys fins que es van recuperar els
nivells de consum assolits durant els anys de la Segona República. Encara el 1950,
les classes populars consumien la meitat de pa adquirien el 1936. En aquelles
condicions, subsistir per a les economies febles va suposar un esforç ingent, i la
recerca de treball remunerat, fos el que fos, una necessitat vital.
L’educació que s’impartia en aquell moment insistia en la formació domèstica
per a les nenes i en la professional per als nois. En l’ideari de l’època, el model
de feminitat era el de la domesticitat i una dona treballadora no era cap model on
emmirallar-se, ans al contrari. Aquesta proposta d’organització sexual, justificava
que el dret al treball fos considerat un dret masculí. Per això, quan les dones, per
voluntat o per força, s’havien d’incorporar al mercat laboral, la seva presència
sempre era considerada subsidiària i no gaudia dels mateixos drets ni jornals que
els homes.
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El règim franquista va exercir una contundent i continuada repressió econòmica
envers les dones, en limitar el seu accés al treball remunerat. La primera llei
fonamental del franquisme, el Fuero del Trabajo (1938) establia: “l’Estat alliberarà
la dona casada del taller i la fàbrica”. Aquesta llei, va anar acompanyada d’un
conjunt de normatives amb l’objectiu de desincentivar la incorporació de les dones
al treball remunerat, com ara la Ley de Subsidios Familiares (1938) o el Plus de
Cargas Familiares (1945). Paradoxalment, el franquisme, que va fer una lloança
formal de la família, definia els membres de la unitat familiar amb una paraula
amb connotacions pejoratives, “càrregues”.
Però, la que va tenir conseqüències més perverses va ser la Ley de Reglamentaciones
de 1942, que establí l’obligatorietat d’abandonar el lloc de treball remunerat en
el moment que les dones es casaven. Això va comportar l’expulsió de les dones
casades del mercat laboral reglat. Tanmateix, l’escassetat i encariment dels
productes de primera necessitat van fer que moltes dones continuessin treballant
en el mercat laboral desregulat, que no estava oficialment reconegut i que, per
tant, tampoc no reconeixia drets.
Tot i les regulacions i mesures per a desincentivar, i fins i tot prohibir, la continuïtat
de les dones en el treball remunerat, la prohibició no es va fer efectiva en tots
els sectors productius. Els empresaris del tèxtil, si complien la normativa vigent,
havien de tancar les fàbriques, ja que la major part de la població assalariada
eren dones.
Justament, va ser a les fàbriques tèxtils on van esclatar els primers conflictes
socials durant el franquisme. Malgrat la prohibició de vagues, malgrat la prohibició
de manifestacions, malgrat la prohibició d’associacions de tot tipus que el règim
franquista havia decretat, els conflictes socials van esclatar i van tenir un clar
protagonisme femení.

foto telars
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El dia 15 de desembre de 1945, començà una vaga en demanda de millores
salarials a la Fàbrica Nova (Hilados y Tejidos Bertrán y Serra) de Manresa. La
majoria dels 2.000 treballadors eren dones.
Aquesta va ser una de les primeres vagues del franquisme i, malgrat la por a la
repressió policial –l’estat considerava les vagues un acte de rebel·lió militar– i la
por a perdre la feina en un moment en què la subsistència era precària, van ser
les dones les qui iniciaren la vaga, li donaren continuïtat i crearen els comitès per
negociar amb els propietaris i les autoritats militars i civils.
La vaga esclatà, com hem dit, el 15 de desembre de 1945 i es va perllongar
durant mesos, amb diversos períodes de vaga, tornada a la feina, vaga. El text
següent, escrit per Laura Sanmiquel, treballadora de les oficines de la fàbrica,
recull alguns episodis i les raons de la vaga, que s’escampà per altres ciutats com
Badalona, Sabadell, Hospitalet, Barcelona, Palamós, Mataró.
“Perquè es feia vaga? Les obreres no estaven contentes, volien
cobrar més perquè no es podia viure”
[…]
“Segueix l’aturada de braços caiguts. Ha vingut el senyor
alcalde i el senyor Gual i han cridat una comissió, però sembla
que no s’han entès. L’alcalde els ha dit que es posessin a
treballar, que ja mirarien d’arreglar-ho, però els obrers han
contestat que ara ja havien parat i si no els asseguraven una
cosa per endavant no engegarien.”
[…]
“dimarts, 29 […] seguia l’aturada. Una comissió de dones ha
anat al Sindicat, on ja es trobaven reunides comissions de
diferents fàbriques. A la tarda, el Sindicat ha demanat una
comissió de nit, que s’ha negat a anar-hi. Al vespre ha arribat el
governador…”
[…]
“El dimecres 30 seguia l’aturada, però en calma. A 2/4 d´1 ha
arribat la Guàrdia Civil i als treballadors del matí no els han
deixat sortir. De manera que s’han trobat el personal del primer
i segon torn junts sense poder sortir si els uns o els altres no es
posaven a treballar. Els treballadors no volen treballar i resten pel
matí en espera de poder fugir. En vista d’això, la Guàrdia Civil ha
fet venir la Policia Armada, que ha arribat a les 4 i s’ha escampat
per dins la fàbriques. A moltes dones els ha vingut atacs de
nervis i el despatx aviat ha semblat un manicomi i se les han
emportat amb el cotxe i el camió. A fora al carrer hi ha una gran
expectació de gent que no treballa a la fàbrica”
[…]
“Faltaven 10 minuts per a les 12 quan han arribat les
autoritats, amb l’alcalde, la secretària del governador, el tinent
coronel de la Guàrdia Civil etc, els quals han fet entrar els obrers
a dins la fàbrica obligant-los a engegar. A les 2 paraven, sortint
tothom. Nosaltres (despatx) hem parat tot seguit, i hem fet una
llista de totes les obreres que havien marxat abans que vingués
la Guàrdia Civil. Han posat un cartellet que deia que, de no
posar-se a treballar l’endemà, la fàbrica quedava tancada i a
mercè de les autoritats governatives. L’endemà, però, ningú no
s’ha posat a treballar. “
(Nova aturada els mesos de març, d’abril i de maig de 1951)
14 de març: “Des de primeres hores del matí hi ha hagut tres
senyors que, després d’haver parlat amb comissions dins la
fàbrica, es veu que no en devien treure l’aigua clara, perquè la

Laura Sanmiquel, reproduït a Gal·la Garcia
Casarramona En veu de dona. La Fàbrica
Nova de Manresa. Manresa, Ajuntament de
Manresa, 2005, pàg. 85
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gent només els contestava que no es pot viure i que, si no els
prometen per endavant, i encara per escrit, que els donaran més
plus mensual, augment de jornal, etc., no es posaran a treballar.
Cap a les 10 han entrat a la fàbrica, anant secció per secció
parlants ells i el senyor Busquets, però a tot arreu han tingut
la mateixa resposta: la gent no està per brocs i, tot i que els ha
promès que d’aquí a un mes o quinze dies se’ls arreglaria tot,
però que no la setmana vinent, no en volen saber res perquè
diuen que de promeses, moltes i de fets, pocs.”
[…]
“El dia 1 de maig: a tota la fàbrica només treballaven 14 dones.
D’homes molts. A la tarda, de dones 30, d’homes 130. A la
tarda una manifestació de dones ha anat a la plaça per parlar
amb l’alcalde, però la Guàrdia Civil les ha fet dispersar”.

Franco a la fàbrica Tèxtils Bertrand y
Serra.
ANC: Fons Brangulí.

La importància de la vaga va ser tal que un any després de la primera vaga,
Franco va visitar la fàbrica. En una de les imatges que reproduïm, et suggerim
que et fixis en l’expressió de la dona parada davant el teler esperant el pas del
Generalísimo. La seva mirada va més enllà de la càmera, de Franco i de la comitiva
que l’acompanya. Molt probablement, aquesta dona havia estat una de les moltes
que havien fet vaga i, de moment, només podia expressar el seu rebuig, a través
de la mirada, una mirada que no acull ni ret homenatge a la comitiva. El seu cos
ha de ser allà, però la seva mirada va més enllà.
La historiadora Nara Varo ha estudiat els conflictes laborals dels primers anys
del franquisme, conflictes que van ser paral·lels a les protestes per la manca de
productes de primera necessitat i que, en tots dos casos, van tenir un destacat
protagonisme femení.
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Una de les característiques importants de les protestes de 1946
i 1947 a Barcelona va ser el protagonisme femení, tant en les
protestes dutes a terme als mercats como en les produïdes a
les fàbriques. La importància més gran de les vagues al tèxtil,
on la mà d’obra era majoritàriament femenina, i els estudis
realitzats sobre Manresa i Mataró corroboren aquesta afirmació.
A més a més, en informes interns de la segona organització
antifranquista del moment, el PSUC (la primera era la CNT)
s’afirmava: “Es començaven a desenvolupar moviments de
dones en protesta contra la carestia de la vida i per més
racionament, i fins s’assaltaren alguns mercats […], i als tallers
eren les dones principalment les qui es mostraven més actives en
protesta contra la situació
[…]
Posteriorment, el moviment es va reactivar durant l’estiu, i
va afectar empreses tèxtils i metal·lúrgiques de Barcelona,
Badalona, Sabadell i l’Hospitalet, i es va combinar amb
protestes per la forma de distribució del racionament, entre les
quals destaca una “vaga de setrills”: el 13 de juny de 1946, en
distribuir-se una mena de margarina en comptes d’oli, com que
no hi havia amb què emplenar setrills y paelles, aquests estris es
van començar a penjar en finestres, balcons i altres llocs de les
barriades obreres de Barcelona”, pàg. 147

Nadia Varo Moral. “Mujeres en Huelga.
Barcelona Metropolitana durante el
franquismo” dins, Del hogar a la huelga.
Madrid, Catarata, 2007.

Franco visita la fàbrica Tèxtils
Bertrand y Serra, S.A., on l´any
abans havia esclatat una vaga.
ANC: Fons Brangulí.
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Dones de Tabacalera, a
Tarragona, anys cinquanta
Arxiu: Dones Tabacalera, foto
cedida per Maria Ossó.

Boletín Oficial de las Cortes Españolas, 15 de
juliol de 1961, no 707, reproduït per Maria
Jesús Pinto Iglesias, directora del projecte.
Dones de Tabacalera, un temps i uns espais
de memòria.
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A partir de la dècada dels cinquanta, la dictadura franquista començà a ser
reconeguda per alguns estats –el primer va ser el Vaticà i els segon els Estats
Units, que va fer préstecs al govern a canvi d’instal·lar bases militars en territori
espanyol. L’Església i el govern dels Estats Units es convertien en els avaladors
internacionals del règim franquista, i Espanya va ser admesa a la UNESCO;
l´ONU, el 1955; l´OIT, el 1956. També a la OECE, al Banc Mundial i al Fons
Monetari Internacional el 1959. Aquesta incorporació lenta però progressiva a
l’entramat internacional va forçar el règim a adequar el seu sistema econòmic i la
legislació laboral.
El 1961, s’aprovà la Ley 56/1961 de 22 de julio sobre Derechos Políticos,
Profesionales y de Trabajo de la Mujer. En paraules de l’antropòloga Maria Jesús
Pinto Iglesias, la llei va introduir reformes: va eliminar algunes discriminacions
laborals per raó de sexe, va fer desaparèixer les excedències forçoses per
matrimoni que obligaven la dona a deixar el treball desprès de la boda i va
delimitar, encara que sense eliminar-la, la potestat dels marits sobre les dones per
autoritza-les a treballar o no, i el dret del marit de cobrar-ne el sou.
Fernando Herrero Tejedor i Pilar Primo de Rivera –que havia estat l’artífex de la
Secció Femenina, organització femenina del règim, l’única reconeguda i, per tant,
legal– en el discurs que van fer de presentació de la llei, van justificar el perquè de
l’aprovació i que, ningú s’enganyés, la llei no era feminista, ni pretenia la igualtat
entre homes i dones.
Ley 56/1961 de 22 de julio sobre Derechos Políticos,
Profesionales y de Trabajo de la Mujer
(...) la fuerza de una realidad se nos impone: la complejidad
de la vida moderna ha producido alteraciones muy hondas
en la posición de la mujer ante la vida y ha revolucionado las
ideas sobre el fin y la extensión del trabajo femenino (...) Hoy la
mujer se encuentra ante la necesidad de ayudar al marido para
levantar las cargas familiares y tampoco puede dejar de ejercer
una profesión, aunque no sea casada, porque las necesidades
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impuestas por el nivel de vida así lo exigen. Ante esta realidad
tenemos que reconsiderar nuestras normas para adecuarlas a
una necesidad manifiesta” (...) En modo alguno queremos hacer
del hombre y la mujer dos seres iguales; ni por naturaleza ni
por fines a cumplir en la vida podrán nunca igualarse, pero si
pedimos que, en igualdad de funciones, tengan igualdad de
derechos (...). La Ley en vez de ser feminista es, por el contrario,
el apoyo que los varones otorgan a la mujer, como vaso más
flaco, para facilitarle la vida (...) una mujer culta, refinada y
sensible, por esa misma cultura, es mucho mejor educadora de
sus hijos y más compañera de su marido1.
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Manifestació de dones de Tabacalera pels
carrers de Tarragona, 8 de març de1987.
Arxiu: Dones Tabacalera.

L’aprovació de la llei, però, no va ser difosa, ni els representants dels sindicat
vertical informaren les dones dels seus drets. Anys a venir, les dones de Tabacalera,
de Tarragona, que havien estat obligades a abandonar el seu lloc de treball després
de casar-se, van ocupar carrers, places i edificis de govern per exigir el reingrés
immediat al seu antic lloc de treball.

Treballadores de la factoria de la Sociedad Anónima de Fibras
Artificiales (SARFA), a Blanes, a la dècada dels seixanta.
ANC: Gabriel Casas i Galobardes

Dones de Tabacalera encadenades a la porta
de la fàbrica, exigint el seu reingrés, 1987.
Arxiu: Dones Tabacalera.
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Nacions Unides declarà el 1975, com a any internacional de la dona. El motiu
pel qual s’acordà convocar l’Any Internacional de la Dona no era altre que
intentar eliminar les discriminacions que les dones patien arreu del món, a la
vista dels informes, dels estudis i de les estadístiques que posaven en evidència la
situació desigual entre homes i dones, en temes com l’accés a la cultura, al treball
remunerat…
El document de Nacions Unides que a continuació reproduïm és una síntesi de la
situació de les dones arreu del món, en temes com ara l’ensenyament universitari,
el treball remunerat reglat, o les institucions polítiques…
Davant aquestes xifres, que denunciaven la situació de discriminació de les dones
a nivell internacional, l’Assemblea General de Nacions Unides Nacions Unides,
com a pas previ a la declaració de l’Any Internacional de la Dona, va fer una
declaració sobre l’Eliminació de la Discriminació Contra la Dona, el 1967.

Text. Document Nacions Unides,
Any Int. Dona, 1975
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Carmen Polo de Franco, Princesa
Sofia, Arias Navarro –cap de
govern-, entre d´altres, en l´acte
oficial del Dia Internacional de la
Dona, celebrat a Madrid, 19 de
febrer de 1975.
Arxiu Fotogràfic de Barcelona, fons
Diari de BarcelonaACTIVITAT
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El govern espanyol, que, com hem dit, era membre de Nacions Unides,
malgrat que no complia la Declaració Universal del Drets Humans ni tampoc, la
Declaració sobre l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona, de 1967, va
fer una celebració de l’Any Internacional de la Dona, amb un acte inaugural que
presidiren Carmen Polo –dona de Francisco Franco, que havia eliminat a través
del cop d’estat de 1936 el sistema democràtic republicà i abolí tota la legislació
republicana, que atorgava drets a les dones– i Pilar Primo de Rivera –presidenta
de la Sección Femenina y de las Jons, organització ideològica feixista de dones–,
entre d’altres.
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ACTIVITAT
Et recomanem la lectura de la novel·la de Maria Barbal, País íntim. Barcelona, Columna, 2005.
Per saber-ne més
Borderías, Cristina (ed.) La historia de las mujeres: Perspectivas actuales. Barcelona, Asociación
Española de Investigación en Historia de las Mujeres-Icaria, 2009.
Fabre, Jaume. La presó també era a fora. Badalona, Ara, 2007.
Garcia Casarramona, Gal.la.En veu de dona. La fàbrica nova de Manresa. Manresa, Ajuntament
de Manresa-Institut Català de les Dones, 2005.
Mir, Conxita. Vivir es sobrevivir: justicia, orden y marginación en la Cataluña rural. Lleida, Milenio,
2000.
Montseny, Federica. Cent dies de la vida d´una dona (1939-1940). Barcelona, Galba Edicions,
1977.
Montseny, Federica. Mis primeros cuarenta años. Barcelona, Plaza y Janés, 1987.
Parramon, Clara-Carme “Dones, immigració, moviments veïnals i benestar (1970-1980)”, dins C.
Borderías i M. Renom (ed.) Dones en moviment(s), Barcelona, Publicacions i Edicions Universitat
de Barcelona-Icaria, 2008, pags. 117-130.
Rodoreda, Mercè. Cartes a l´Anna Murià 1939-1956. Barcelona, laSal, edicions de les dones,
1985, 2ª ed. Barcelona, Espai de dones, Edicions de l´Eixample, 1991.
Nadia Varo Moral. “Mujeres en Huelga. Barcelona Metropolitana durante el franquismo” dins,
Del hogar a la huelga. Madrid, Catarata, 2007.
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E

n el procés de transició política, iniciat després de la mort del General Franco el 1975, les
dones van voler participar en la construcció de la nova societat democràtica i van contribuir,
amb les seves aportacions teòriques i el seu activisme, a ampliar els estrets marges d’allò
que, fins al moment, es considerava política. Amb les seves intervencions, tant individuals com
col·lectives, han aconseguit situar a les agendes polítiques temes que, fins a aquell moment, havien
quedat relegats a l’àmbit privat, i han aconseguit ampliar els drets civils, els drets socials.
Els cinquanta anys de dictadura franquista, havien condemnat les dones a la submissió i a la
discriminació. En els imaginaris col·lectius, la discriminació s’havia establert com a pràctica de
relació que envaïa totes les esferes de la vida íntima i col·lectiva. Els grups de dones van fer-ho
públic, van posar-ho en evidència i van alertar que si es volia construir una societat democràtica,
calia iniciar una transformació radical per tal d’eliminar-les i establir un nou pacte social.
El primer pas, va ser la denúncia col·lectiva que es va fer pública a les Jornades Catalanes de la
Dona, celebrades al Paranimf de la Universitat de Barcelona el maig de 1976. A la denúncia de
lleis i pràctiques que discriminaven les dones, seguí l’exigència de contemplar temes que abans
havien estat considerats de l’àmbit privat, per passar a ser considerats temes d’interès col·lectiu.
Les Jornades Catalanes de la Dona van ser un compromís pel canvi social i una acció política
imprevisible en les seves conseqüències, il·limitada en els resultats i irreversible.
El primer resultat i el més immediat va ser la creació d’espais propis, d’espais sexuats en femení.
Van aparèixer bars i llibreries, editorials i centres de recerca de dones a les universitats, associacions,
cases i casals. En definitiva, espais d´intercanvi, de relació, de coneixement, de creació.
En paral·lel a la creació d’espais propis i de nous rituals d’ocupació de carrers i places
–manifestacions i actes per celebrar el dia internacional de les dones…–, vingué l’exigència del
dret al propi cos i a una sexualitat lliure.
El dret a la lliure disposició del propi cos implicava la reivindicació de tot un seguit de drets
–sexualitat lliure, maternitat lliure i desitjada, educació afectiva i sexual, legalització dels
anticonceptius, dret a l’avortament…–, que implicaven un canvi social que afectava les capes més
profundes, més estructurals.
És així com el lema “Allò que és personal és polític” esdevingué més que una consigna i es
transformà en una línia de pensament que desemmascarava mites i donava dimensió pública a uns
temes que es volien mantenir dins l’àmbit personal.
Les reivindicacions i els moviments de dones s’inscrivien, en la dècada dels setanta, en la lluita
per la democràcia i els drets humans, però exigiren una democràcia implicada en les necessitats
humanes. No n’hi havia prou de tenir institucions de govern democràtiques, calia democratitzar
tots els nivells socials i, per això, van proposar un canvi d’escala de manera que les necessitats de
la vida quotidiana fossin incorporades a les agendes polítiques de partits i institucions de govern.
D’ençà de finals dels anys seixanta, esclataren en diverses ciutats catalanes tot un seguit d’accions
que conformaven un moviment adreçat a aconseguir serveis públics bàsics per millorar les
condicions de vida als barris i el benestar de les persones que els habitaven. Molt sovint les dones
van ser les iniciadores i les capdavanteres de campanyes relacionades amb les reivindicacions
de tot allò que afectava la vida quotidiana: serveis, habitatge, planificació urbanística, seguretat.
Les dones, pels seus rols d’agent reproductiu, productiu i de gestió comunitària –tres activitats
interrelacionades– han estat protagonistes de la història més recent i han contribuït a fer de l’espai
urbà una ciutat més habitable, un espai per a la relació.
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Amb el bagatge del pensament feminista, amb l’experiència de la lluita en la
clandestinitat durant el règim franquista i amb la voluntat de millorar les condicions
de vida després d’anys de dictadura, el mes de maig de 1976, gairebé quatre
mil dones, arribades de ciutats pobles i municipis de tot Catalunya, es troben
al Paranimf de la Universitat de Barcelona per celebrar les Jornades Catalanes
de la Dona, que havien estat prèviament convocades per organitzacions no
governamentals com a resposta als actes que la Comissió oficial de la Secció
Femenina havia celebrat arran de l’Any Internacional de la Dona.
Una assistència tan massiva sorprengué les mateixes organitzadores i va ser el
primer intent unitari d’organització col·lectiva després de quaranta anys de silenci
forçat. Les jornades van ser possible gràcies a la sensibilització i a la mobilització
d’importants grups de dones de diverses ideologies, oficis, extracció social i
concepció feminista.
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Imatge de les assistents a les Jornades
Catalanes de la Dona, al Paranimf de la
Universitat de Barcelona, el maig del 1976.
Autora: Pilar Aymerich

Manifestació contra la imposició
de models de feminitat.
Arxiu Ca la Dona.
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Les jornades van constituir un intent d’aplegar i coordinar tots els grups de dones
que de manera dispersa feia anys que actuaven a Catalunya. L’objectiu no era
altre que crear un document de bases per a facilitar l’acció conjunta i difondre les
conclusions de manera extensiva en tots els àmbits socials..
El programa aprovat unànimement per les quatre mil dones que hi assistiren
n’explicita les denúncies i reivindicacions, i la seva lectura ens permet conèixer
quines eren les condicions de discriminació que vivien les dones dels anys setanta
i alhora descobrir les seves aspiracions, els seus desitjos.

Conclusions de les Jornades
Catalanes de la Dona, 1976.
ANC: fons Dolors Calvet
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Bar-biblioteca laSal, 1978.
Autora: Pilar Aymerich

Text: Dones en lluita. Butlletí
Mensual de la Coordinadora
Feminista de Barcelona, número
0, desembre del 1977.
Arxiu: Ca la Dona.

La celebració de les Jornades Catalanes de la Dona, va suposar la irrupció del
moviment feminista en la societat catalana i va tenir com a conseqüència l’inici de
nous processos i la creació de nous espais.
A l’escalf de la celebració de les Jornades Catalanes de la Dona, diversos
projectes es van posar en marxa: revistes, llibreries, bars, editorial, cases, centres
d’investigació, tots ells convertits en fites urbanes que van configurar una geografia
femenina.
El 14 de maig de 1977, obrí les portes la primera llibreria de dones de l’estat,
situada al carrer Lledó de Barcelona, impulsada per quatre dones de les vocalies
del Barri Gòtic i el Casc Antic. Després, van seguir les llibreries de Madrid, Bilbao,
Saragossa, Granada, València, Manresa,Girona… El mateix any, es creava el
bar biblioteca laSal. Tant la llibreria com la biblioteca, a més de les activitats
que els eren pròpies, van convertir-se en centres de relació, d´intercanvi i també
d’assessorament contra les agressions masculines, de separacions i d’avortament,
encara prohibit. Poc després, va aparèixer laSal, la primera editorial feminista de
l’estat.
Els bars de dones, des de 1975, s’escampaven per la geografia catalana. Els
primers Daniel´s i Chez Maite, van patir constants batudes policials a la recerca de
dones susceptibles de l’aplicació de la Llei de perillositat social. Després seguiren
La Luna, Member´s i un llarg etcètera. I, des de l’any 1979, es creà la Casa de la
Dona, a la qual van seguir cases i casals de dones, escampats per tot arreu.
La creació d’espais propis de dones explicitava obertament la sexualització de
l’espai davant la pretesa idea de la neutralitat de l’espai. La diferència sexual que
organitzava la societat, també havia estructurat i organitzat les ciutats. No tots els
sexes tenien el mateix dret en l’ús de l’espai urbà. La societat patriarcal atorgava
l’ús prioritari al col·lectiu d’homes, i les dones, o bé n’eren excloses, o bé se les
relegava a un ús marginal, parcial, en una gradació d’horaris i de funcions. Les
dones dels setanta reivindicaven amb la seva presència arreu el dret a la ciutat.
També es van crear mitjans de comunicació, com ara revistes. Una munió de
revistes contribuïren a fer pública la denúncia i la voluntat de les dones de posar fi
a la desigualtat discriminadora.
Dones en lluita, impulsada per la Coordinadora Feminista de Barcelona, va
aparèixer el mes de desembre de 1977. L’editorial d’aquell número 0, plantejava
els grans temes del moment: la reivindicació de l’amnistia per a la dona. El 80%
de les empresonades havien estat condemnades a causa de lleis sexistes: per
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Menjador de la presó de dones de Barcelona un dia de visita, en el període entre
la sortida de les monges de l’orde de les Cruzadas de Cristo Rey i l’entrada de les
funcionàries, quan les internes, durant uns dies, van gestionar el centre, maig de 1978.
Autora: Pilar Aymerich.

Concentració al palau Blaugrana en demanda
d’una llei justa i no discriminatòria de divorci,
17 d’abril de 1977.
AFB: fons Diari de Barcelona.

Enganxina: Amnistia per a la dona
Arxiu: Ca la Dona.
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Manifestació davant la presó de
dones de Barcelona, a la Trinitat,
el novembre de 1977.
Autora: Pilar Aymerich.

Manifestació Amnistia per a la
dona, desembre de 1977
Autora: Pilar Aymerich.
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Vindicacion feminista. ¿Es trabajo, el trabajo doméstico?.
Número 4, 1 d’octubre de 1976.
Arxiu: Ca la dona
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avortament –penalitzat fins a aquell moment–, per utilitzar o receptar anticonceptius
–prohibits–, per prostitució –penalitzada–, per adulteri –considerat delit només per
a les dones– i per homosexualitat –considerada encara delicte. L’article conclou
“No n’hi ha prou amb les campanyes generals d’amnistia per a tots els presos…
HEM DE CANVIAR LES LLEIS”; unes sexistes que discriminaven les dones.
A més de canviar les lleis, el moviment feminista va fer importants aportacions al
coneixement i les seves aportacions teòriques han estat radicals, cabdals.
La revista Vindicación Feminista, una de les publicacions que més va aportar
al debat teòric, es preguntava “¿És treball, el treball domèstic?” Pregunta que
sota una aparent simplicitat desvetllava un dels temes estructurals d’aquella i de
qualsevol societat, el treball domèstic com a eix vertebrador, imprescindible per a
la continuïtat de la vida humana sobre el planeta, però que, ni les estadístiques,
ni els indicadors de riquesa, quantificaven, avaluaven, valoraven. Un treball que,
històricament, ha estat desenvolupat per dones.
Ana Estany, Regina Bayo, Lidia Falcón i Carmen Alcalde, analitzen el valor
estructural del treball domèstic.
Amb un registre diferent, el cartell de la Vocalia de Dones de l’associació de
Veïns de l’Esquerra de l’Eixample il·lustrava la multiplicitat d’accions que les dones
realitzaven un dia qualsevol. Com una deessa amb múltiples braços, havia d’acollir
i realitzar diferents activitats simultàniament.

cartell vocalia
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Anys a venir, amb sentit de l’humor i ironia, l’escriptora Montserrat Roig, va
publicar un article a El Periódico, transcrit, després a Temps d’Horta, el desembre
de 1994:
Montserrat Roig, Temps d’Horta,
desembre del 1994.

“Un dia, mig en broma, vaig apuntar en un rotlle de paper
higiènic totes les tasques que fa –desfà– una dona casada i amb
dos fills des que s’aixeca fins que se’n va a dormir. Em van
sortir 123 treballs diferents. I aquí sí que no exagero: els plats
s’embruten / es freguen / s’eixuguen/ es guarden / es treuen
/ es posen / s’embruten / es freguen... Les bates dels nens es
posen / es treuen / es renten / s’estenen / es planxen / es
pleguen / es guarden.. Només faria falta, durant una setmana,
que milers de dones, milions de dones, deixessin de fer 123
tasques que jo vaig apuntar en un paper higiènic. Tot tipus de
dones. Veuríem què farien els cardenals de Roma sense les seves
mongetes”.
Les 123 tasques de què parlava Montserrat Roig formen part del treball domèstic
i de cura que havia estat atribuït, amb caràcter d’obligatorietat, a les dones, com si
d’una habilitat innata es tractés. El treball domèstic i de cura reverteix a la societat
a través de les persones de l’entorn familiar. Aquest treball, però, ni era visible ni
es quantificava, ja ho hem dit abans, i malgrat ser absolutament imprescindible
per a la continuïtat de la societat, no comporta drets socials ni polítics.
El moviment feminista ha posat en relleu els lligams indissolubles que existeixen
entre el treball domèstic i el remunerat, entre l’economia domèstica i l’economia
política i ha fet una valoració econòmica del que suposa el treball de producció
domèstica i la seva aportació a la generació de riquesa a Catalunya i al benestar.
Cristina Carrasco Bengoa i Mònica Serrano Gutiérrez, han realitat el Compte
satèl·lit de la producció domèstica (CSPS) de les llars de Catalunya 2001, publicat
per l’Institut Català de les Dones, Col·lecció Estudis, i que podeu consultar al web
de l’Institut, apartat publicacions :
http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones
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El plaer és un dret, era el text d’una “enganxina”, d’una consigna que el
moviment feminista escampà arreu. Aquesta breu frase, suposava un canvi radical
respecte al model de feminitat imposat pel franquisme. Si la maternitat, recordemho, era una obligació de les dones envers l’estat, si la sexualitat s’entenia només
com a reproducció i el desig i el plaer eren impensables per a les dones, el
moviment feminista, a partir dels anys setanta, exigí el dret a una maternitat
lliure i desitjada, el dret al propi cos, i divulgà la diferència entre reproducció i
sexualitat. Si la reproducció havia de ser lliure, la sexualitat també, i això volia dir
el dret al plaer per a les dones i l’oposició a l’heterosexualitat com a única opció
sexual. El lesbianisme va fer acte de presència, malgrat la duresa, malgrat la
repressió a què encara el sotmetia la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social,
promulgada pel règim franquista el 5 d’agost de 1970.
L’aportació del moviment feminista va forçar canvis legislatius que despenalitzaven
totalment o parcial allò que abans havia estat considerat delicte; va instar les
institucions a crear serveis i noves lleis, i sobretot va permetre a les dones i als
homes viure’ns amb més llibertat.
“El punt de partida, el situarem a les Jornades del 76, [...]
algunes de les conclusions en relació amb el cos de les dones que
seran el punt de partida del Moviment Feminista sobre els temes
de salut.
El dret a la lliure disposició del propi cos implicava un seguit
de drets: educació sexual, anticonceptius per no avortar,
avortament per no morir; en definitiva, el dret a decidir,
que, juntament amb la defensa del fet que sexualitat no és
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Enganxina
Plaer és un dret.
Arxiu Ca la Dona
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Manifestació contra la Llei de Perillositat
Social, novembre del 1977.
Autora: Pilar Aymerich

reproducció, representava uns punts de vista sobre el cos de la
dona diametralment oposats als que fins aquell moment tenien
tant la societat com, molt especialment, la ciència mèdica. Era un
intent explícit de tornar el protagonisme del cos i de la salut a
les dones.

Díptic lesbianisme.
Arxiu ca la dona

[…]
El discurs de la salut dins del Moviment Feminista recupera una
perspectiva integral introduint, a més del fet biològic, el fet social
i el psicològic per entendre la vivència de les dones amb el seu
propi cos. És l’època de desmitificar la virginitat, la maternitat,
el pecat; de reivindicar el plaer i desvincular la sexualitat de la
reproducció; de denunciar el paper de la dona reduïda a una
maternitat imposada i a la fidelitat també imposada”.
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“Volem caminar tranquil·les”, “Fem nostra la nit”, “Take Back the Night”, es
va convertir a mitjan anys setanta en un clam a nivell internacional en resposta
a les violacions de dones. Es reclamava els carrer per a les dones, per fer visible
l’oposició a violència sexual masclista que es produïa en tots els àmbits, al carrer,
al lloc de treball, als instituts i a les universitats, i a l’espai domèstic. La denúncia de
la violència exercida contra les dones situava les causes estructurals del problema,
desemmascarava els mites i, sobretot, els redimensionava en donar-los projecció
pública. Novament, el lema “allò que és personal és polític”, era més que una
consigna i esdevenia una via d’anàlisi, un corrent de pensament que ha incidit en
el canvi de pràctiques i de mentalitats.
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Festival feminista al teatre Grec de
Montjuïc, de Barcelona, amb la
pancarta “Dret al propi cos”, durant
l’actuació de Guillermina Motta,
maig de 1977.
Autora: Pilar Aymerich
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Manifestació contra les violacions,
el 18 de setembre de 1977.
Foto: Pilar Aymerich

Beatriu Macià, G.A.M. Tamaia, “Lluita contra
les agressions a les dones” dins 20 anys de
feminisme. Barcelona, Associació de dones
per a la celebració dels 20 anys de les I
Jornades Catalanes de la Dona i Ajuntament
de Barcelona, 1996, pàg. 99 -101.
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“Les denúncies del Moviment Feminista al voltant de les
agressions sexuals, sobretot arran de la violació d’una
dona de Badalona per un veí seu, van significar, no només
la denúncia d’un fet concret, sinó la reclamació de drets i
espais. Reclamàvem poder caminar soles i tranquil·les a la nit,
desmitificar la idea de la dona com a provocadora i el dret a
vestir i actuar segons cadascuna, juntament amb la reforma del
Codi Penal.
Paral·lelament a la lluita contra les agressions sexuals, es va
iniciar també la lluita contra els maltractaments i les violacions
dins la família. […] La campanya de denúncia pública de les
agressions sexuals que es va engegar anava acompanyada de
la reflexió sobre el que suposava per a les dones el contracte
matrimonial, el dret civil i penal, així com sobre la importància
que les dones que patien agressions físiques o sexuals per part
del marit les denunciessin... En la reflexió que es feia i es fa
sobre els maltractaments domèstics, ha estat molt important
el fet d’augmentar la sensibilització social, situar les causes
estructurals del problema, desemmascarar els mites que giren
encara al voltant de les agressions i, sobretot, treure-les de
l’esfera privada per donar-los una dimensió pública. El fet de
donar-los aquesta dimensió suposava exigir també respostes
públiques al problema, i així es va engegar la campanya per
demanar cases d’acolliment per a les dones maltractades i els
seus fills i filles. Les mogudes es van iniciar cap als anys 80, i
l’any 85 es va obrir la primera casa d’acolliment per a dones
maltractades de Barcelona. “
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Caputxeta es menja el llop.
Grup de dones joves.
Arxiu Històric de Tarragona:
fons del Bloc Feminista.

“Volem caminar tranquil·les Cap
agressió sense resposta.”
Arxiu: ca la dona.

“Comisión antiagresiones del
movimiento feminista”.
Arxiu ca la dona.
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En l’origen de la commemoració del 8 de març com a Dia Internacional de la
Dona, cal destacar-ne diversos fets puntuals: la vaga de les obreres tèxtils nordamericanes de 1857, l’incendi de la fàbrica Cotton o el de la Triangle Shirtwaist
Company, de Nova York, el dia 25 de març de 1911 (indústria tèxtil on treballaven
cinc-centes persones, en la seva gran majoria dones immigrants joves).
En aquest darrer incident van morir 142 obreres que l’any anterior havien
mantingut una important vaga per demanar millors condicions laborals.
A partir de 1908, les socialistes nord-americanes van celebrar el Dia de la Dona
el darrer diumenge de febrer per reivindicar el dret de vot. El 1910, en el marc
de la II Conferència Internacional de Dones Socialistes, Clara Zetkin llançava la
proposta d’establir el Dia Internacional de la Dona, amb l’objectiu principal de
promoure el sufragi universal femení, la pau i la llibertat.
Seguint aquesta iniciativa, l’any següent, més d’un milió de dones europees i
nord-americanes sortiren al carrer. Les primeres ho van celebrar el 19 de març i
les segones ho van continuar fent el darrer diumenge de febrer.
Reivindicació de millors condicions de treball i de vida, i de drets polítics i
manifestacions en favor de la pau, eren alguns dels temes que es trobaven en
l’origen de la celebració del dia 8 de març com a Dia Internacional de les Dones.
Amb el ressorgiment del feminisme, a finals dels anys seixanta i setanta, tornà
a implantar-se la celebració d’aquesta data, que van acabar de corroborar les
Nacions Unides, el 1977, en declarar el 8 de març Dia Internacional de les
Dones.

Cartell “Dia internacional de
la dona treballadora”.
Arxiu Nacional de Catalunya
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Octaveta
8 de març dia internacional de les dones
ANC: fons Dolors Calvet

97

98

LA LLUITA PER L’OPORTUNITAT DE VIURE

Regirant la documentació del fons de Dolors Calvet, dipositat a l’Arxiu Nacional
de Catalunya, hi trobem un article mecanoscrit que fa referència a les lluites de les
treballadores de la fàbrica Indo S.A.
En l’article, que després va ser publicat a la revista Arreu, amb el títol “Indo S.A.
Les dones reclamen igualtat de sous” l’autora aborda sense embulls la relació
dels fets i la denúncia de la discriminació salarial que patien les treballadores per
compte aliena. El text deia:
ANC: Fons Dolors Calvet.

“Unes 40 dones han presentat demanda contra l’empresa per
discriminació salarial. Dins del mateix grup de qualificació es
paga a les dones d’un 20 a un 30% menys que als homes.
”En el conveni, firmat aquests darrers dies, les dones enllaços
i jurats que participaven en les negociacions, demanaven que
s’anés a la igualtat de sous en un procés escalonat de cinc anys.
[…]
”Les demandes per discriminació de sexes, insòlites fa uns anys,
han estat possibles els darrers temps gràcies a la presència
d’algunes dones en les darreres eleccions sindicals. La seva
presa de consciència de treballadores, els ha portat molt aviat
a trobar-se amb inferioritat de condicions amb els companys de
treball, només pel fet d’ésser dones.
[…]
”El moviment de dones treballadores està en marxa. A les
reivindicacions generals de l’empresa, uneixen la lluita contra
les discriminacions de sexe. No són lluites diferents i l’important
és que homes i dones hi vagin plegats”.

Treballadores de l’empresa INDO,
a les portes de la factoria a
l’Hospitalet, en demanda de millors
condicions laborals, 1977.

Més enllà de la discriminació salarial directa, que, temps a venir es declarà
il·legal, les dones van posar al descobert una altra discriminació salarial soterrada,
més difícil de demostrar: la discriminació indirecta que estableixen les categories
professionals. Des dels inicis de la revolució industrial, els sectors professionals
desenvolupats per dones van tenir una qualificació professional, inferior i, per
tant, van tenir una remuneració més baixa. És aquest sistema cultural, que
estableix menor valor per al treball que realitzen les dones, el que ha estat posat en
evidència per diversos sectors de dones sindicalistes i professionals de l’economia i
de l’organització del treball.
Les treballadores van guanyar el judici davant la Magistratura de Treball,
malgrat que el jurat d’empresa havia reaccionat contra elles, en qualificar les
reivindicacions de les treballadores de “intents d’enfonsar l’empresa”, segons que
consta a La Vanguardia del 27 de febrer de 1977.

Arxiu Històric de Santa Eulàlia

text vanguardia
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Enganxina: “Si no
t’agrada aquesta escola
sexista, canvia-la”.
Arxiu ca la dona

Les treballadores d’Eurostil, empresa
dedicada al tèxtil i situada a Santa Coloma,
després de molts dies de vaga per reclamar
els salaris i l’abandonament dels propietaris,
van constituir-se en cooperativa per tornar-la
a posar en marxa. Juliol del 1977.
Autora: Pilar Aymerich

Cartell: “Que no et limitin: lleva’t el
davantal i posat la roba del curro
que més t’agradi”.
Arxiu Històric de Tarragona, fons del Bloc
Feminista.
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L’accés i el control dels recursos ha estat diferent entre els homes i les dones,
tant pel que fa a recursos familiars com a recursos econòmics, socials, i polítics.
Accedir als recursos, redistribuir-los pel territori, ha estat una de les actuacions
dels grups de dones que, des de pobles i ciutats, clamaven per la millora de la
qualitat de vida personal i col·lectiva.
Una manera d’entendre la política com la recerca del benestar de la comunitat.
I una manera de fer política que ha implicat un canvi d’escala tot situant en els
centres de la polítiques públiques la vida quotidiana.
Clara Clara Parramon i Homs i Remei Casas
Borràs. Veïnes, ciutadanes, Institut Català de
les Dones, 2009

Pintada de la Vocalia de Dones del barri
de Sant Andreu, Barcelona, 1978.
Autora: Pilar Aymerich

“A Catalunya, els moviments veïnals de la dècada dels setanta
van tenir una intensitat i una extensió molt destacades i van
contribuir clarament a resoldre la transició política a favor de la
democràcia. La participació de les dones en aquests moviments
va ser molt rellevant i alhora decisiva per a la seva pròpia
existència. El desig de benestar col·lectiu i individual va guiar
la lluita de moltes dones com a model del que es volia que fos
la vida als barris de les ciutats i els pobles del nostre país i, en
molts casos, la pròpia vida com a dones.
”Tot i que encara és poc reconegut, en els espais mixtos les
dones van protagonitzar mobilitzacions ben diverses per
urbanitzar i dotar de serveis bàsics els barris que, fruit de
l’especulació, s’havien creat de nou en nou o bé havien crescut
extraordinàriament arran de les migracions que van tenir lloc
durant el règim franquista.
”Així mateix, l’expansió del moviment feminista en aquell
context històric va potenciar la creació de nous espais de dones.
Des de la lluita per les escoles bressol o pel dret al divorci fins al
coneixement del propi cos o les transformacions en les relacions
de parella, les pràctiques de relació entre dones van obrir espais
de llibertat femenina sense retorn.
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”Van ser moltes més les dones que van liderar els moviments
veïnals d’aquest període de reconeguda importància per a
la història del nostre país que les que apareixen en aquest
calendari. Tot i així, esperem que aquesta publicació contribueixi
a reconstruir la participació femenina que és a l’origen de moltes
escoles, mercats, jardins, centres de salut i d’atenció a les dones,
que han humanitzat –o potser seria més precís dir feminitzat– les
nostres ciutats.
“Allò que és personal és polític” sintetitza tot un corrent de pensament, una filosofia
que vol incidir en la manera d’entendre, viure’ns i transformar la societat en què
vivim. En definitiva, han lluitat i lluiten per alguna cosa més que les seves vides.
Han lluitat i lluiten per l’oportunitat de viure-les, en paraules de Dorothy Parker.

Una dona, agafa de la ma a les seves
criatures, mentre pren la paraula en una
assemblea a Can Serra, convocada per
l’associació de veïns, per reivindicar
serveis: escoles, mercat, plaça…, el
setembre de 1978.
Arxiu: Pilar Massana.
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les llars de Catalunya 2001, Barcelona, Institut Català de les Dones, 2007 (http://www20.gencat.cat/portal/
site/icdones)
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2008.
Martínez Ten, Carmen, Gutiérrez López, Purificación, González Ruiz, Pilar (eds.) (2009). El movimiento
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Parramon Homs, Clara Clara i Casas Borràs, Remei. Veïnes, ciutadanes, Institut Català de les Dones,
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pub_calendari2009.pdf)
ACTIVITAT
Ara, i per acabar, et proposem una recerca fotogràfica amb l’objectiu de reconstruir algun episodi, alguna
experiència dels primers anys de la transició democràtica.
Localitza els àlbums de fotografies familiars, pot ser el de la teva mare i el d’una altra dona de la generació
anterior, per exemple, la teva àvia.
Busca les imatges en què facin alguna activitat, bé a casa, bé al carrer, en el sentit més ampli, que abasta
des dels estudis o el treball domèstic –per exemple, quan et canviava els bolquers, et portava de passeig, feia
el sopar…– fins al treball remunerat, o l’esport, les passejades…
Tot mirant i remenant fotografies, tria les que més t’interessin i demanes a la mare i a l`àvia que te les
expliquin: on es va fer la fotografia, qui la va fer, qui hi surt, on era, què feia i, si recorda alguna de les
sensacions.
A més a més, quan hagis documentat les imatges, pots comentar amb elles els canvis que hi observin, els que
hagin viscut, i com han afectat les seves vides.
Per acabar, pots completar aquestes imatges, amb imatges del període sobre el qual treballes, que trobaràs
a l’arxiu fotogràfic de l’arxiu municipal, o bé de l’arxiu comarcal i encara, pots intentar de buscar l’arxiu
d’alguna persona que, de manera professional o amateur, es dediqués a la fotografia.
Amb les imatges que has seleccionat dels àlbums familiars i les que trobis a l’arxiu municipal, comarcal
o privat, conjuntament amb les que les altres companyes i companys hagin trobat, podeu mirar de fer una
exposició.
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