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Presentació i valors 

REBELS I COMPROMESES 

Commemorar i celebrar la proclamació de la Segona República vol dir posar en 

valor les seves conquestes socials i polítiques i el seu ideari, i això vol dir, és clar, 

posar en valor l’acció concreta de les dones i els homes que van lluitar per fer 

realitat les polítiques transformadores que es van impulsar durant els anys. 

La Primavera Republicana d’enguany vol posar el focus en la dona republicana, 

rebel i compromesa en la lluita pels seus drets i les seves llibertats, en les dones 

que van lluitar i defensar els canvis durant aquells anys, però també vol fixar-se en 

les que van continuar lluitant i defensant-los més enllà del 1939, durant el 

franquisme, la Transició i fins als nostres dies. 

Pensem que és interessant sobrepassar l’any 1939, perquè l’ideari republicà va 

persistir més enllà d’aquesta data, va persistir a l’exili i, també, va persistir a 

l’Espanya retrògrada i fosca del franquisme. La Dictadura, una vegada derrotat el 

legítim Govern republicà, va instaurar una política de repressió exhaustiva i total, 

no només en l’àmbit institucional, sinó també, i sobretot, en l’àmbit social, amb 

l’objectiu de castigar i liquidar tota oposició al règim franquista i, a la vegada, 

atemorir el conjunt de la població i obligar-la a assumir la nova situació de pèrdua 

de llibertats i drets individuals i col·lectius assolits en el període republicà. Les 

dones republicanes van ser doblement reprimides: com a republicanes i com a 

dones. 

L’1 d’abril de 1939 va suposar el triomf del franquisme, el triomf de la barbàrie, de 

la involució, de la dictadura, però no va suposar el final de la República pel que fa a 

la seva defensa i, sobretot, als seus valors, ja que això va perdurar en totes 

aquelles persones que van decidir continuar lluitant per la llibertat, per la igualtat i 

per la fraternitat. 

Proposem una Primavera Republicana que posi en valor el paper de la dona en la 

defensa d’aquests ideals republicans i que ho faci més enllà del seu període històric 

concret. També s’ha de recordar i prioritzar, si cal, la recuperació memorial de totes 

aquelles dones que van lluitar i que lluiten encara per conquerir la igualtat de drets 

públics, socials i polítics. El reconeixement i homenatge serà per a elles. I no ens 

enganyem, la lluita continua, hem de seguir sent rebels i compromeses. 
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1) Les dones durant la Segona República (1931-1939): drets i 

llibertats 

 

La dècada dels anys vint al país va estar marcada per una crisi permanent i 

per la repressió política, lingüística i cultural causada per la dictadura 

feixista de Primo de Rivera (1923-1930) que la monarquia borbònica havia 

secundat. 

 

Aquesta situació va començar el 1930 amb mobilitzacions populars a favor 

de la democràcia i la reestructuració de les forces polítiques. Es va crear un 

ampli front de partits democràtics per acabar amb aquesta monarquia 

autoritària, i la població va veure l’oportunitat de recuperar la 

independència política que s’havia perdut feia més de dos segles. 

 

El 12 d’abril de 1931 es van convocar eleccions municipals, on els partits 

republicans van ser els més votats, i el 14, dos dies més tard, es 

proclamava oficialment la Segona República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es convertia en una de les fites més importants del país, no només 

d’aquella dècada sinó de tot el segle XX, i significava un canvi transversal: 

queia la monarquia i s’establia un règim polític democràtic. 

Per primera vegada en la història es possibilitava el desenvolupament de 

l’Estat i la modernització de la societat a partir de reformes polítiques 

progressistes i canvis legislatius que derogaven les lleis discriminatòries dels 

règims anteriors. I no només això, per primera vegada en la història es 

tenia preocupació i sensibilitat per la situació i la condició de les dones (la 

Manifestació popular amb motiu de 
la proclamació de la República (15 
d’abril de 1931). 
Autor: Josep Maria Sagarra 

Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
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meitat de la població) i es posava com a prioritat la igualtat en la voluntat 

reformista. Tot això va implicar el reconeixement dels seus drets polítics, 

socials i de ciutadania, i també el naixement d’un nou moviment cultural. 

La mateixa cultura i l’accés a l’educació deixaria de ser exclusiu d’unes elits. 

Les dones van posar fi al seu tancament domèstic i van deixar de ser 

exclusives de la llar per passar a ser individus conscients de drets 

disposades a lluitar per un espai propi en l’estructura social. 

Les dones lliurepensadores, llibertàries, republicanes, socialistes i 

comunistes van posar l’esperança en el nou Govern republicà per recollir les 

demandes igualitàries. 

 

Aquesta qüestió, però, no va estar exempta de resistències, contradiccions i 

disputes ideològiques en el si de la societat, que encara tenia una visió de 

gènere fortament tradicionalista i patriarcal, i en el dels partits polítics. Tot i 

així, les polítiques igualitàries, tot i que parcials, i les noves normes 

jurídiques fonamentals d’un Estat necessitaven ser aprovades pel poble.  

 

A Catalunya, l’avantprojecte d’Estatut redactat a Núria (Estatut de Núria) va 

ser aprovat el juliol del 1931 i sotmès a doble referèndum, municipal i 

popular, el 2 d’agost. 

Les dones catalanes, però, que en aquell moment encara no gaudien del 

dret de vot, es van organitzar per donar suport al referèndum tot recollint 

signatures d’adhesió a l’Estatut de Catalunya, i van mobilitzar més de 

400.000 signatures de dones a favor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recull de signatures, destinades a la 

Societat de les Nacions, de la Lliga 

Femenina Internacional a favor de l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya i del 

desarmament universal a la Rambla (20 de 

febrer de 1932). 

Autor: Josep Maria Sagarra 

AFB 
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També ho van fer les dones provinents de diferents regions espanyoles, 

però que vivien i treballaven a Barcelona, que van recollir signatures en 

favor de l’Estatut de residents espanyols que no podien votar per no estar 

comptabilitzats, encara, al cens. 

A tot això, i com hem dit, la consulta es va celebrar el 2 d’agost amb una 

participació de més del 75 % del cens i aprovat amb el 99 % dels vots 

favorables. Tot i així, el text definitiu no va ser aprovat fins al 9 de 

setembre de 1932, després de moltes reduccions (de 52 a només 18 

articles) en xocar políticament amb la Constitució espanyola aprovada per 

les Corts el 9 de desembre de 1931.  

 

En aquesta, concretament a l’article 36, s’abolien els privilegis per qüestió 

de sexe i es disposava que les dones i els homes de més de vint-i-tres anys 

tindrien els mateixos drets electorals, és a dir, s’aprovava el sufragi femení. 

Era el 1931, i era la primera vegada en la història (una vegada més) de 

Catalunya i de l’Estat que es reconeixia el dret de vot de les dones (el qual 

exercirien a les eleccions municipals i generals del 1933 i del 1936). Un dret 

reivindicat per polítiques i activistes com Clara Campoamor Rodríguez, amb 

la seva intensa defensa, lluita i vehemència, però també per dones de totes 

les classes que durant anys i dècades anteriors van lluitar des del feminisme 

amb aquest objectiu. 

 

Aleshores, alguns partits van promoure la mobilització femenina en l’espai 

públic i polític i, per exemple, van fomentar la presència de les dones en els 

mítings de la campanya electoral del 1933, les quals van intentar captar el 

vot femení defensant les conquestes que la República estava aconseguint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada d’eleccions generals. Dones fent cua per votar 

(16 de febrer de 1936). 

Autor: Josep Maria Sagarra 

AFB 
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En aquest sentit, es va normalitzar la presència femenina a l’Administració i 

les dones van assolir càrrecs públics de rellevància. Trobem en Frederica 

Montseny Mañé el paradigma d’això, ja que ella es va convertir en la 

primera dona ministra de l’Estat durant el Govern republicà, però podem 

recordar també Natividad Yarza Planas, mestra rural que l’any 1930 va ser 

destinada a Bellprat i que el 1934 en va ser escollida alcaldessa, la primera 

dona que va ocupar aquest càrrec al país. 

 

Els temes que preocupaven als moviments organitzats de dones s’anaven 

materialitzant en forma de lleis progressistes i feministes, i aconseguien a 

poc a poc les seves fites i objectius: la legalització del matrimoni civil i del 

divorci, l’abolició de les distincions entre fills legítims i naturals, el decret 

d’interrupció artificial de l’embaràs, la igualtat de drets per als homes i les 

dones en el treball, una legislació que protegís específicament la maternitat 

en l’àmbit laboral o la millora del sistema educatiu. 

 

L’accés a l’educació durant la Segona República, com ja hem comentat, 

també va comportar la igualtat de drets de les dones. Va suposar de facto 

la coeducació, o sigui que nens i nenes compartissin la mateixa aula. Una 

cosa tan bàsica suposava, doncs, una equiparació entre nens i nenes des de 

ben petits. Suposava, a més, minvar les taxes d’analfabetisme, que en 

aquella època eren molt elevades, especialment entre les dones. També va 

permetre millorar les condicions de treball i els sous dels mestres de 

primària, molts dels quals eren dones. I, per últim, també cal destacar que 

l’educació va passar a ser laica i es va suprimir l’obligatorietat de la 

formació religiosa. Aquest fet no era gens trivial per a la dona, ja que 

l’Església era l’estament encarregat de perpetuar el seu paper secundari, 

sempre sota control i tutela de l’home. Una figura destacada com a 

pedagoga en aquells anys és la de Carme Serrallonga, cofundadora de 

l’Institut-Escola (1932), juntament amb el Dr. Josep Estalella. L’esperit 

republicà va persistir en Carme Serrallonga i, acabada la guerra, juntament 

amb altres professors i pares del desaparegut Institut-Escola, va fundar 

l’Escola Isabel de Villena a Barcelona, que va esdevenir un oasi pedagògic 

dins del món educatiu de la dictadura franquista, basat en el 

nacionalcatolicisme. 

 

 

 

 

Acollida d’infants a càrrec de 

l’Ajut Infantil de Reraguarda [sic] 

al Palau de Pedralbes (1937). 

AFB 
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Pel que fa al treball es va veure reflectida i augmentada una realitat que 

s’anava vivint durant dècades, ja des del segle anterior, almenys a 

Catalunya: hi treballaven tantes dones com homes (amb la diferència que 

les dones, a més a més, també tenien cura de la casa i de la família).  

Les podem veure en sectors diversos: d’obreres de la indústria, del camp i 

també de la cultura. Ara, però, de forma lliure, moltes d’elles 

sindicalitzades, amb consciència de classe, demanant, exigint i lluitant pels 

seus drets: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dret a dissoldre el matrimoni estava reconegut en el primer capítol de la 

Llei de divorci, 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. Aquesta situació no va agradar gens a l’Església, que 

veia com anava perdent el poder i el control sobre les dones i sobre la 

societat en general.  

I pel mateix motiu, per continuar controlant els cossos i les decisions de les 

dones, l’Església volia que l’avortament seguís tipificat com a delicte. Però 

Dones treballant en una 

central elèctrica (14 d’octubre 

de 1937). 

Autor: Pérez de Rozas 

AFB 

 

Dones de l’associació Mujeres 

Libres fan feines agrícoles (6 

de novembre de 1938). 

Autor: Pérez de Rozas 

AFB 
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la Generalitat de Catalunya apostava pel progrés i legislava posicionant-se, 

una altra vegada, a l’avantguarda europea. D’aquesta manera, es 

desmarcava de la penalització espanyola i, el 25 de desembre de 1936, 

aprovava el decret d’interrupció artificial de l’embaràs, també conegut com 

la Reforma Eugènica de l’Avortament. Aquesta atenció específica a la dona 

en el camp de la sanitat i de l’assistència social també posava l’accent en la 

protecció de la maternitat i de la dona gestant, així com en la regulació de 

la prostitució, iniciatives que anaven paral·leles en la lluita contra la 

mortalitat infantil i la reducció de les malalties venèries. Totes elles 

intentaven fer un pas més cap a la igualtat i la justícia social. 

 

En l’àmbit cultural, cal destacar el paper de les dones periodistes i 

escriptores que, des del moment que van imperar els valors republicans al 

país, no van posar fre a difondre la seva paraula, alçar la veu i transmetre 

les seves opinions des dels textos periodístics i literaris o des de qualsevol 

mitjà i àmbit social. En són un exemple clar Mercè Rodoreda o Rosa Maria 

Arquimbau, defensora d’un feminisme liberal, radical i demòcrata, que va 

ser una de les dones republicanes, joves i dinàmiques, que rebutjava els 

estereotips socials i morals d’una societat on encara hi havia ben bé la 

meitat de la població que era conservadora i de dretes. Va ser 

col·laboradora de la majoria de setmanaris d’esquerres durant els anys 

trenta amb uns escrits “descarats i gamberros”. Un altre exemple seria 

Irene Polo, periodista i prototip de reportera moderna, que va acabar sent 

representant i cap de premsa de la companyia teatral de Margarida Xirgu. 

També en l’àmbit cultural van sorgir dones que van anar fent-se un lloc dins 

el món de l’art, com per exemple les oblidades de la Generació del 27 (Las 

Sinsombrero), “sense elles, la història no és completa”, com diu Tània Balló, 

qui en va fer un documental. 

 

Amb l’arribada de la Segona República, a més, l’associacionisme esportiu va 

prendre més força i va néixer de la mà del catalanisme, el qual s’havia 

interessat per la cultura física mitjançant el desenvolupament de 

l’Administració pública en matèria esportiva. Això volia dir interès per 

aplicar noves lleis esportives i millorar les infraestructures esportives i 

implantar un nou model d’educació física a les escoles. Per fer-ho, però, 

sabia que era prioritària la formació dels ciutadans en l’activitat física com a 

element necessari per gaudir de la bona higiene i per millorar la salut 

pública en general. 

 

D’aquesta manera, el Govern va passar a donar suport als municipis en les 

polítiques relatives a la construcció d’infraestructures amb la finalitat 

d’aconseguir aquest desenvolupament de l’activitat física. 

 

Per altra banda, les noves mesures legislatives de la República van 

contribuir al creixement de practicants en esports com la natació, el 
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ciclisme, la gimnàstica, la boxa o el bàsquet. Aquest augment en la pràctica 

esportiva va afavorir l’entrada de grups socials com les dones i el moviment 

obrer, que anteriorment no havien tingut una representació tan extensa en 

el món esportiu, i va orientar la xarxa d’entitats esportives populars 

catalanes en la seva extensió des dels bars i cafès, les penyes i els ateneus 

i casinos fins als sindicats i partits polítics, tot creant el moviment anomenat 

culturització esportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partit femení de bàsquet entre el Barcelona FC i el Laietà FC 
(21 d’octubre de 1934). 

Autor: Pérez de Rozas 

AFB 

Campionat d’Espanya femení d’hoquei al Reial Club de Polo (22 

d’abril de 1934). 

Autor: Pérez de Rozas 

AFB 
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Aquests espais facilitaven la relació, la formació, l’intercanvi d’experiències i 

el gaudi. Com 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. 

 

Cultura i esport popular, doncs, conscienciats de l’amenaça i expansió 

feixista que patia Europa, van provocar el sorgiment de nous moviments 

estratègics antifeixistes. Defensors ferms de l’esport en un sentit cívic i 

social, el 1936 es va formar a Catalunya el Comitè Català pro Esport 

Popular (CCEP) que, juntament amb la Federación Cultural Deportiva 

Obrera (FCDO), van conduir una reivindicació popular i esportiva en contra 

dels ideals feixistes: l’Olimpíada Popular de Barcelona. Els objectius de 

l’organització eren precisament aquests, destacar antagònicament a 

l’Olimpíada feixista que se celebrava a Berlín (1936). L’esclat de la Guerra 

Civil, però, va impedir que se celebrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joves del Club Femení i d’Esports (1934). 

Autor: Josep Maria Sagarra 

AFB 
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2) Guerra Civil (1936-1939): dones defensores de la República 

 

Tots els canvis sorgits durant la República es van truncar violentament amb 

el cop d’estat militar del 18 de juliol de 1936 comandat pel general 

Francisco Franco contra el govern que el poble havia elegit 

democràticament. Era una amenaça al règim republicà, suposava l’exercici 

de la violència per destruir tot allò que s’havia construït durant anys i va 

significar l’inici de la Guerra Civil, que duraria tres anys (1936-1939). 

Una guerra que es va diferenciar de la resta perquè els objectius dels 

insurgents van passar a ser atacar la població civil i les infraestructures de 

la vida quotidiana posant en pràctica el bombardeig sistemàtic de ciutats i 

pobles amb la col·laboració del règim nazi alemany i del règim feixista italià. 

Enfront d’aquesta brutal amenaça feixista, va haver-hi una enorme resposta 

col·lectiva de milers de dones, fins i tot d’aquelles dones que fins aleshores 

havien tingut una escassa participació política, en la defensa de la 

República, la democràcia i els drets adquirits. Algunes van assumir la causa 

revolucionària i es van convertir en protagonistes actives de l’antifeixisme, 

tant des del front (convertint-se en un model de dona heroica empoderada i 

emancipada) com des de la rereguarda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercicis d’instrucció d’un 

dels batallons femenins 

(1936). 

Autor: desconegut 

AFB 

 

Sortida cap al front d’Osca de 

la columna de García Oliver 

(28 d’agost de 1936). 

Autor: Pérez de Rozas 

AFB 
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Entre les organitzacions femenines que van impulsar l’associacionisme en la 

lluita antifeixista, hi podem destacar tres organitzacions que aglutinaven 

anarquistes, socialistes, comunistes i republicanes: l’Agrupació de Dones 

Antifeixistes (Agrupación de Mujeres Antifascistas, AMA), el Secretariat 

Femení del POUM i l’organització femenina anarquista Mujeres Libres. Dones 

com Sara Berenguer Laosa van formar part d’aquesta organització 

llibertària. I d’altres, com Maria Salvo Iborra, Soledad Real López o Isabel 

Vicente García, per exemple, van participar en la lluita sindical i van 

compartir afiliació a la Joventut Socialista Unificada de Catalunya (JSUC). 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes van ajudar en la lluita antifeixista des d’una dinàmica 

revolucionària, anant o mobilitzant dones al front o organitzant, ajudant o 

formant part de les tasques de la rereguarda: fortificant barricades, duent a 

terme serveis auxiliars de guerra i cura de ferits, confeccionant i preparant 

uniformes i subministrament per enviar al front, participant en la formació 

cultural i professional, en la feina de transport i a les fàbriques de munició. 

També van assumir altres feines agrícoles, industrials, comercials i de 

serveis per tal de mantenir el ritme de producció davant la militarització de 

gran part de la població masculina. Tot això mentre seguien 

responsabilitzant-se de l’entorn familiar i de les tasques de la vida 

quotidiana, ara alterada: calia seguir posant un plat a taula en un moment 

on cada vegada era més difícil aconseguir els productes bàsics, 

especialment a les ciutats. Algunes dones que tenien càrrecs de 

responsabilitat política dins de les administracions o dins de les associacions 

van intentar crear i mantenir serveis, com ara menjadors col·lectius, per tal 

de facilitar aquestes activitats i necessitats.  

 

Aquestes agrupacions de dones, a més, a banda de les seves aportacions 

pràctiques, també van treballar per l’aportació teòrica creant les seves 

plataformes de difusió i de formació a través de revistes (com Mujeres 

Libres, Companya o Emancipación) i de col·laboracions en altres 

Acte organitzat per la Secció 

d’Indústries 

Siderometal·lúrgiques de 

l’associació Mujeres Libres (3 

d’octubre de 1938). 

Autor: Pérez de Rozas 

AFB 
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publicacions periòdiques. Des d’aquests mitjans i des dels diferents actes i 

mítings, les dones exposaven les seves idees, debatien, explicaven com 

evolucionava la guerra, donaven suport a altres companyes que lluitaven 

per la defensa de la República, sumaven esforços i denunciaven situacions 

irregulars. Públicament van expressar la seva opinió sobre la política i la 

guerra des de la perspectiva de gènere, sobre l’antifeixisme, el feminisme i 

les necessitats de les dones. Van demostrar que també eren i podien ser 

reporteres i periodistes, i deixaven palesa la seva capacitat organitzativa no 

només de forma oral, com havia estat tradicionalment, sinó que ara també 

ho feien a través de la paraula escrita. 

 

 

 

 

 

 

Calia, per tant, combatre l’analfabetisme per garantir l’emancipació de les 

dones i, per fer-ho, es va convertir en una de les metes primordials dels 

col·lectius femenins. Van iniciar programes educatius per a adults (i també 

per a infants) i activitats culturals i artístiques des de les ciutats fins a les 

poblacions més petites. 

 

 

 

 

 

 

Acte organitzat per la 

Secció d’Indústries 

Siderometal·lúrgiques de 

l’associació Mujeres Libres 

(3 d’octubre de 1938). 

Autor: Pérez de Rozas 

AFB 

Dones alumnes 

rebent formació en 

una escola popular 

de l’associació 

Mujeres Libres (21 

de setembre de 

1937). 

Autor: Pérez de Rozas 

AFB 
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Moltes joves van veure en la República i els canvis que generava en relació 

amb els seus drets i llibertats la possibilitat d’accedir a una vida millor, si 

més no a una vida on eren elles les que decidien quins camins emprenien. 

 

Malgrat totes aquestes transformacions i avenços legals progressistes, una 

mentalitat social ancorada en el passat i la dominació dels homes en partits 

i sindicats va impedir que les dones assolissin plenament els grans canvis 

projectats.  

De fet, aquestes dones republicanes, defensores d’un feminisme radical, es 

veien encara recloses dins un món de relacions personals fixades per un 

masclisme ben viu i igual de transversal dins la societat com ho era el 

feminisme. 

El triomf de la guerra per part dels feixistes que l’havien iniciat va acabar 

amb tot plegat, amb la democràcia, la pau i la llibertat. Començava ara una 

de les etapes més fosques de la història del país, la dictadura franquista 

(1939-1975), l’exili, la cruel repressió i el silenci i la domesticitat 

imposades. En tots aquests fronts, però, les dones van continuar lluitant i 

defensant els valors republicans fins als últims dies. 

 

 

 

 

Acollida d’infants a càrrec de l’Ajut Infantil de Reraguarda [sic] al 

Palau de Pedralbes (1937). 
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3) Dones resistents: la Dictadura  

Amb el triomf dels sollevats, totes aquestes dones republicanes, rebels i 

compromeses, des d’una banda o l’altra de la frontera, van seguir defensant 

fins al final de les seves vides la lluita pels ideals de llibertat i d’igualtat. 

Amb la imposició del règim, moltes d’elles es van haver d’exiliar per intentar 

sobreviure com a persones lliures, mentre que d’altres van haver de 

quedar-s’hi i intentar-ho des d’aquí. I diem intentar perquè l’aliança 

franquista-nazi-feixista encara era persistent. Si uns mesos i anys abans 

l’aviació alemanya i l’aviació italiana donaven suport a Franco bombardejant 

els pobles i ciutats contra la població civil catalana i espanyola, iniciada la 

Segona Guerra Mundial (1939-1945), també el van ajudar en la repressió 

contra aquesta mateixa població civil en i des dels territoris ocupats pels 

nazis. En aquests territoris, però, les dones van seguir la lluita antifeixista 

des de la Resistència.  

A partir d’aleshores, un dels principals objectius era perseguir aquelles 

persones, en aquest cas dones, que havien tingut alguna representació, 

vinculació o posicionament amb el règim republicà i les idees democràtiques 

o que havien participat en la Resistència anteriorment esmentada. Van ser 

empresonades i torturades, en presons espanyoles o franceses, 

condemnades a mort o afusellades tant en territori ocupat pels franquistes 

com en territori ocupat pels nazis i empresonades, torturades i 

condemnades a mort en camps de concentració tant nazis com franquistes 

(perquè aquí també n’hi va haver).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exterior de l’edifici de la Presó Provincial de Dones de la Trinitat, 
ubicat al carrer de Peníscola, al barri de la Trinitat Vella (9 de juliol 
de 1963). 
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A Barcelona, la presó de dones de les Corts es va convertir en un dels 

espais més representatius de la repressió franquista. Per aquest centre, 

gestionat per ordes religiosos, hi van passar milers de preses polítiques i 

socials (amb alguns infants) amb l’objectiu que es “reformessin” i 

abandonessin els seus ideals per seguir els cànons femenins que dictaven la 

Dictadura i l’Església. Van haver de viure en unes condicions deplorables on 

mancava l’espai, el menjar era escàs i les condicions higièniques, molt 

insuficients, deplorables. Aquesta manca de condicions sanitàries va 

fomentar l’aparició de tifus, tuberculosi i sarna, que van provocar una alta 

mortalitat infantil. L’any 1955 la presó de les Corts va tancar i 263 recluses 

i 19 infants van ser traslladats temporalment a la Model, algunes d’elles 

preses polítiques acusades de ser opositores al règim franquista. Aquest 

període es va allargar fins al 9 de juliol de 1963, quan va ser inaugurada la 

presó de dones de la Trinitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les que van poder sobreviure a les dificultats dels primers anys de l’exili i 

van poder refer-se’n van continuar la seva tasca fent importants 

contribucions als països d’arreu del món que les van acollir. 

Les que van tornar i les que no van marxar mai i es van mantenir actives en 

la clandestinitat, en paraules de Montserrat Roig, “van ser devorades pel 

canibalisme legal i religiós del franquisme. Ningú com aquestes dones que 

es van quedar a Espanya saben el que significa l’exili interior. Dones 

doblement colonitzades, com a cos i com a ment. [...] Visqueren el pitjor 

dels exilis, el moral. L’Exili del Silenci”. 

La veu i la paraula pròpia que havien pres durant la República ara quedaven 

censurades i silenciades. També prohibides, en el cas de fer-ho o pretendre 

fer-ho en la llengua catalana. 

 

El dia de la Mercè les recluses reben els seus fills i filles a la 

Presó de Dones (24 de setembre de 1952). 
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Ni podien ser ni podien buscar obertament nous referents, tenien imposat 

l’únic i exclusiu model polític i de feminitat que acceptava el règim: el de la 

domesticitat, el matrimoni i la maternitat. És a dir, la família 

heteropatriarcal com a obligació, com a forma de control del cos i la ment 

de les dones confiscant-los els seus drets, també els econòmics.  

La crueltat era tal que des d’aquesta maternitat les dones i les mares van 

ser les qui van viure el terror més gran, no només patien per elles mateixes 

sinó també per les seves criatures, les quals van ser robades, venudes o 

desaparegudes, o bé assassinades davant de la pròpia mare. 

 

Per altra banda, l’avortament i l’homosexualitat van quedar perseguits i 

castigats amb penes de presó. 

L’accés a certes professions va quedar prohibit per a les dones, com també 

ho va estar la continuïtat del treball remunerat reglat per a les casades, a 

les quals es restava llibertat en  tots els sentits i se les conduïa a la pobresa. 

 

 

 

 

 

 

L’accés a l’educació també va ser alterat, limitat o prohibit per a les dones. 

El sistema educatiu durant el franquisme tenia com a objectiu eliminar 

l’obra educativa de la Segona República i els seus ideals democràtics i 

llibertaris per imposar l’ideari pedagògic basat en el nacionalcatolicisme, la 

censura, la depuració del personal docent de magisteri a través de les 

comisiones depuradoras de instrucción pública, la prohibició de la 

coeducació mixta i la prohibició de l’ensenyament en català. 

La doctrina feixista de repressió, discriminació i control en tots els àmbits de  

la vida va assentar les bases durant els quasi quaranta anys de dictadura. 

Però les dones, rebels i compromeses, van seguir o van començar des de la 

clandestinitat, tant des del seu país com des de l’exili, els moviments 

col·lectius d’oposició al franquisme. 

 

A finals dels anys cinquanta i principis dels seixanta, van créixer els 

moviments antifranquistes protagonitzats per obrers i estudiants, que van 

ser durament reprimits per la Dictadura. És el cas de l’estudiant 

Dia de Santa Teresa, patrona 

de la Secció Femenina. Les 

noves Fletxes fent jurament 

(15 d’octubre de 1942). 

Autor: Pérez de Rozas 
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universitària Anna Sallés, que va ser detinguda al pati de la Universitat de 

Barcelona l’estiu del 1962 acusada de rebel·lió militar. Sallés va ser 

empresonada i va conviure amb preses comunes que, segons el seu 

testimoni, també eren tractades “amb una duresa i un menyspreu terrible, 

com si fossin escombraries. Mai no he vist una crueltat semblant”. 
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4) La Transició: rebels i compromeses amb la democràcia  

Com ja hem comentat, les dones van seguir lluitant pels seus ideals i 

resistint políticament i culturalment durant els quasi quaranta anys de 

dictadura franquista. A partir dels anys setanta, el moviment de les dones 

va anar prenent forma i força. 

Van crear grups d’autoconsciència feminista on denunciaven tot tipus 

d’opressions, submissions i discriminacions tant en l’espai públic com en el 

privat, també en l’íntim, i es qüestionaven l’arquetipus femení i el rol de la 

dona imposat durant el franquisme. Si es volia una societat democràtica, 

calia una transformació radical de tot plegat, i les dones estaven 

compromeses a fer-ho. Van iniciar, o van seguir, el seu activisme polític des 

dels moviments veïnals, la militància, la lluita social, la resistència cultural a 

través de les arts, la paraula i la memòria històrica. 

Van ser represaliades, però el seu compromís era ferm i va permetre la 

consolidació del moviment de les dones de la segona meitat dels anys 

setanta.  

El punt d’inflexió va arribar el febrer del 1975 amb la cobertura oficial per 

part del règim franquista de l’Any Internacional de la Dona de les Nacions 

Unides, organització de la qual l’Estat espanyol formava part tot i no complir 

la Declaració Universal dels Drets Humans. Però no només això, l’acte 

inaugural celebrat a Madrid el van presidir Carmen Polo, la dona del 

dictador Francisco Franco, el qual va eliminar el sistema democràtic 

republicà que atorgava drets a les dones, i Pilar Primo de Rivera, presidenta 

de l’organització feixista Sección Femenina i de les JONS, filla del també 

dictador Miguel Primo de Rivera i germana de José Antonio Primo de Rivera, 

fundador de la Falange Española.  

 

 

 

 

 

 

 

 Manifestació feminista (19 de setembre de 1977). 
Autor: desconegut 

AFB 



19 
 

 

Davant d’aquesta hipocresia i falta de respecte, van començar a sorgir 

públicament les primeres respostes col·lectives, que es van consolidar amb 

la fi de la Dictadura per la mort del general Franco el novembre del 1975 i 

amb l’inici del procés de transició cap a la democràcia. 

El maig del 1976, el moviment feminista va celebrar les Jornades Catalanes 

de la Dona al Paranimf de la Universitat de Barcelona. Van ser unes 

jornades de denúncia de les lleis, pràctiques i sistema establerts fins 

aleshores i de compromís d’acció política i canvi social. 

Des dels espais propis d’intercanvi, de relació, de creació i de coneixement, 

i des dels actes i manifestacions a peu de carrer, van reclamar incloure a 

l’agenda política l’amnistia per a la dona, el dret a la sexualitat lliure, al 

control de natalitat i a l’avortament, la legalització dels anticonceptius, el 

divorci, la reforma del Codi penal en relació amb les agressions sexuals, 

cases d’acolliment per a les víctimes de violència de gènere, la llibertat de 

les preses, l’eliminació de la penalització femenina de l’adulteri o la igualtat 

de sous. 

 

Per a les dones, la transició cap a la democràcia va significar treballar per la 

transformació social, volia dir lluitar pels drets humans. I així, des de 

l’activisme antifranquista i la lluita feminista, van aconseguir l’adopció del 

principi d’igualtat i dels drets de les dones i, en conseqüència, moltes de les 

reclamacions abans esmentades. 

 

Les dones, com sempre en la història, encara que hagin estat silenciades, 

van tornar a tenir un paper fonamental en el procés de transformació 

política i social. Totes elles ens han anat obrint camí i ens han donat les 

eines per continuar fent-ho nosaltres. 

 

Cal aprendre d’elles, i dels períodes històrics que van viure i que ens 

precedeixen, per poder analitzar i adonar-nos dels paral·lelismes que hi ha 

amb la història recent, actual. 

Citant Simone de Beauvoir: “No oblideu mai que n’hi haurà prou amb una 

crisi política, econòmica o religiosa perquè els drets de les dones siguin 

qüestionats. Aquests drets mai no són adquirits. Haureu de romandre alerta 

durant tota la vostra vida”. 
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