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Resum  

La poca informació de les dones en la història ens ha despertat l’interès per descobrir-

les, i en especial, les de la nostra ciutat.  

En aquest treball de recerca hi trobareu com era la dona manresana durant la II 

República (1931-1939). En els àmbits: familiar, laboral, polític, formatiu, lúdic i els 

costums d’enterrament. S’ha fet a partir de tres diaris locals: El Dia, El Pla de Bages i 

el diari UGT.  

A partir de la documentació extreta d’aquests diaris hem pogut conèixer que la dona 

era esposa i mare. Tenia atribuïda la llar i les tasques domèstiques. Durant aquest 

període es posa de manifest la necessitat que la dona entri massivament en política. 

Més tard, a la Guerra Civil se li demana treballar i ocupar els llocs de poder dels 

homes. 

Abstract 
 

The small amount of women's information in history has aroused our interest in 

discovering them, and especially those of our city. 

 

In this research work, you will find how women from Manresa were during the Second 

Republic (1931–1939). In the fields: family, work, political, formative, ludic and burial 

habits. We have made it with three local newspapers: El Dia, El Pla de Bages and 

UGT newspaper. 

 

From the extracted documentation of these newspapers we knew women were wives 

and mothers. Household and chores were attributed to them. During this period they 

manifested the need for women to enter massively in politics. Later in the War Civil 

she is asked to work and occupy the powered men positions. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest treball de recerca té per objectiu analitzar els articles i els anuncis de la premsa 

manresana en relació amb la dona en diferents àmbits: la participació política, en 

l'àmbit laboral i en l'àmbit familiar. Així doncs, entendre com era una dona en la 

Segona República espanyola (1931-1939), quins eren els seus drets, quin era el seu 

rol en la societat i com es comportava. Un tema que a moltes ens hagués interessat 

tenir als llibres d'història amb més detall. 

Entenem per Segona República Espanyola un règim polític democràtic que es 

desenvolupa entre 1931 i 1939. És important destacar aquest fet perquè d'aquesta 

etapa en podem distingir dues fases: la primera, la implantació de la República i la 

legislació de drets i llibertats; la segona, la Guerra Civil, o en altres paraules, la 

República en guerra. Els homes marxaven i les dones van haver d'ocupar els seus 

llocs de poder. Hem cregut necessari fer el treball en aquest període per entendre de 

forma completa la realitat de la dona. 

La nostra motivació ha estat acceptar la ignorància envers tot allò que faci referència 

a la dona. Com a dones creiem indispensable conèixer aquelles que a poc a poc es 

van fer un lloc en un món pensat per a homes, els obstacles que han patit a cada pas, 

però que ens han permès tenir els drets que tenim. La República va comportar 

l'arribada de la democràcia, de drets i llibertats com el sufragi femení. Va tenir una 

curta durada i no es van poder aplicar íntegrament tots els drets, però va permetre 

canviar la visió de la societat respecte a la dona. Des del nostre punt de vista, la 

República s'estudia, tanmateix, no s'aprofundeix tant com voldríem, per això hem 

volgut enllaçar allò que ens interessa: la República i la dona. A més a més, mai ens 

havíem plantejat estudiar qualsevol esdeveniment localment.   

Pel que fa a la perspectiva d'aquests fets, l'hem volgut fer gràcies a la premsa que 

ens dona una gran transversalitat d'opinions. Hem escollit els dos diaris més 

importants de Manresa: El Pla de Bages i El Dia. A banda d'això, hem triat el Diari 

UGT, premsa sindical. Aquest treball té rellevància per la transversalitat d’informació 

i d’àmbits sobre la dona manresana. Localment, s’ha estudiat sobre algunes dones 

manresanes concretes, però en cap cas des d’una perspectiva més general. 

Per fer aquest treball s'ha fet una recerca extensa d'informació, principalment, a partir 

del portal Trencadís, Fons locals digitalitzats i l'Arxiu Comarcal del Bages. Això ho 

hem complementat amb l'entrevista a la historiadora, Conxita Parcerisas. I amb el 

testimoni de Maria Àngels Tarrats Feliu, la reneboda d’una militant d’ERC, i Anna M. 

Batalla, la filla d'una dona que escrivia al diari UGT, per contextualitzar la informació 

trobada als diaris. 

A part del marc teòric sobre els drets de la dona i una introducció sobre la premsa 

manresana, hem dividit el treball en sis àmbits de la dona: la família, el món laboral, 

la política, la formació, l’oci i la mort.  
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2. MARC TEÒRIC 

A les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 els bons resultats dels republicans 

desemboquen una onada de proclamacions de la República en diferents punts de la 

geografia espanyola. El 14 d’abril Niceto Alcalá Zamora (futur president del Govern 

d'Espanya entre 1931 i 1936) proclama la Segona República.  

El Govern provisional de la República va modificar la llei electoral del 1907 i les dones 

van poder ser escollides, però no podien votar a les eleccions a les corts constituents 

el 28 de juny del 1931. Entre elles hi havia Clara Campoamor (Partit Radical), Victoria 

Kent (Partit Republicà Radical Socialista) i més tard, Margarita Nelken (PSOE). 

Aquests primers diputats van redactar una constitució de caràcter democràtic i 

progressista. Hem seleccionat els articles més importants que proclamen nous drets 

que afecten les dones. Parlarem més detingudament del sufragi femení.  

2.1. Sufragi femení  

El sufragi femení és el dret a vot de les dones. No s’ha de confondre amb el sufragi 

universal: és el dret de vot de totes les persones majors d’edat d’una comunitat (sense 

distinció de sexe, gènere, ètnia...).  

 

Un dels primers documents feministes va ser la Declaració de Seneca Falls el 1848. 

Es reclamava el dret al sufragi femení, afirmaven que la raça humana és igual quant 

a capacitat i responsabilitat i que calia dotar a les dones els mitjans per participar en 

els diferents oficis i professions. La declaració va ser fruit del veto a quatre dones en 

el Congrés Antiesclavista Mundial de 1840. 

  

La I Guerra Mundial va permetre a la dona posar-se a treballar i ocupar els llocs de 

treball dels homes, un fet que les va empoderar i van demostrar que eren capaces de 

fer el mateix que els homes i, per tant, se les havia de tractar per igual. El cas més 

conegut és el de les suffragettes a Gran Bretanya. Van ser menyspreades per les 

institucions després de promeses incomplertes que no permetien el vot a les dones. 

Les suffragettes, diferents de les sufragistes, més moderades, van utilitzar l’acció 

directa (actes violents, accions de sabotatge, vagues, desobediència civil...) per 

aconseguir els seus objectius. Eren liderades per Emmeline Pankhurst i el seu lema 

“Deeds, not words” (fets, no paraules), en diverses ocasions les seves accions les van 

portar a la presó. Després de la I Guerra Mundial les dones majors de trenta anys van 

poder votar mentre que els homes votaven a partir dels vint-i-un. El 1928 les dones 

van poder votar en igualtat que els homes, a vint-i-un anys.   

 

En el cas d’Espanya, aquest dret no va estar exempt de controvèrsia i el sufragisme 

(moviment que reivindica el sufragi femení) va trigar a causa de la influència de 

l'Església catòlica i una industrialització més tardana. En conseqüència, el moviment 

sufragista no va ser tan gran com en altres països. Malgrat tot, després de la I Guerra 

Mundial van començar a aparèixer les primeres associacions sufragistes, com l’ANME 
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(Asociación Nacional de Mujeres Españolas) que es fundà el 1918. La que 

considerem més important va ser el Lyceum Club Femenino fundada el 1926. En van 

ser membres les tres primeres diputades de les Corts. Durant la Dictadura de Primo 

de Rivera (1923-1930) es va donar el dret a vot a una minoria de dones en unes 

eleccions municipals que no es van arribar a celebrar mai. També es va deixar a la 

dona entrar en política amb la condició que fossin caps de família.  

El 1924 es van renovar els ajuntaments i algunes dones van poder entrar a la política 

municipal. El 1927 es va formar l’Assemblea Nacional Consultiva que havia de crear 

una Constitució que va quedar en projecte perquè no va satisfer a ningú, no era 

democràtica. Un punt a recordar és que Concepción Loring Heredia, marquesa i 

membre de l'Assemblea Nacional Consultiva, va ser la primera dona a parlar a 

l'hemicicle del Congrés dels Diputats. 

 

El 30 de setembre de 1931 el sufragi femení es va començar a debatre a les Corts. 

Clara Campoamor (Partit Republicà Radical) va defensar i votar a favor del sufragi 

femení mentre que Victoria Kent (Partit Republicà Radical Socialista) va votar en 

contra. Aquests van ser els arguments a favor i en contra: 

 

A FAVOR  EN CONTRA 

- Pel sol fet de ser humanes s’han de 

considerar les dones com a ciutadanes de ple 

dret, iguals que els homes. 

- No té sentit fer lleis pels dos sexes i que 

només les faci un sexe. 

- Una República no pot construir la democràcia 

sense les dones. 

- Les dones havien posat esperances en la 

República, han lluitat per ella igual que els 

homes, han demostrat tenir sentit de la 

responsabilitat social. 

- Les dones estan massa condicionades per 

l’església, votarien partits conservadors. 

- El sexe femení està incapacitat: 

- És analfabet, ignorant, li cal més 

formació. 

- És dèbil, és histèrica, irracional, es 

mou pels sentiments i no per la raó 

i l’esperit crític. 

- La dona ha de votar a partir dels 45 anys  i 

els homes a partir dels 23. 

 

L’article 36 de la Constitució s’aprovà l’1 d’octubre amb 161 vots a favor, 121 en contra 

i 188 abstencions. Majoritàriament, les esquerres van votar en contra i les dretes a 

favor. I diu així: “Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, 

tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes”. A les 

eleccions del 1933 perdé l’esquerra, que anava dividida, i es culpabilitzà a Clara 

Campoamor per haver permès el sufragi femení. El 1936, en canvi, guanyà una 

coalició d’esquerres, el Front Popular.  

 

2.2. Igualtat legal  

“Artículo 25. No podrán ser fundamentos de privilegio jurídico: la naturaleza, la 

filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias 

religiosas. El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios.”  En aquest cas, 
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Campoamor va haver de lluitar perquè en l’avantprojecte de la Constitució deia que 

només “Se reconoce en principio la igualdad de derechos entre los dos sexos”. 

 

2.3. Altres drets 

Cal destacar l’article 43 que ens parla de la igualtat de sexe (no feien distinció entre 

gènere i sexe, actualment s’entén per gènere allò que culturalment ens fa dones i 

sexe, que depèn de factors biològics, com l’aparell reproductor femení i masculí) dins 

el matrimoni, el divorci de mutu acord: “La familia está bajo la salvaguardia especial 

del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y 

podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con 

alegación en este caso de justa causa [...] El Estado prestará asistencia a los 

enfermos y ancianos, y protección a la maternidad y a la infancia, haciendo suya la 

“Declaración de Ginebra” o tabla de los derechos del niño.” 

El 1931 legislen l’Assegurança Obligatòria de Maternitat. Permetia reposar a la mare 

sis setmanes abans del part i li prohibia treballar sis setmanes després, assegurava 

una indemnització dels salaris perduts i se li proporcionava gratuïtament una 

assistència completa (llevadora, metge i farmàcia). El 1932 la Llei del Matrimoni Civil 

i la Llei del Divorci. El 1935 s’aboleix la prostitució. El 1937 la Generalitat despenalitza 

i legalitza l’avortament i reconeix la igualtat en el món del treball. 

 

2.4. La situació de la dona abans de la República  

Abans de la República les dones ja havien començat a intervenir en la vida política, 

social i laboral. Tot i això, l’home encara tenia el poder, les dones estaven sotmeses 

a qualsevol decisió que el seu marit prenia, com poder treballar o gestionar els seus 

béns. Legalment no eren ningú. El mateix passa amb la seva missió: ser bona esposa, 

bona mare, i se li atribuïa la tasca de la higiene de la casa. Tanmateix, les dones de 

les classes populars es veien obligades a treballar. Entre els diferents oficis hi ha: 

operadores de Telefònica, mestres particulars o doctores (alguna llevadora o 

ginecòloga)...  

Respecte a l’educació, és cert que des de la Llei Moyano del 1857 era obligatori anar 

a l’escola dels 6 als 9 anys. Això va fer reduir la taxa d’analfabetisme, però no era 

suficient, és a dir, les nenes no estaven formades. Aquest va ser un dels motius pels 

quals no es va voler donar el dret a vot a les dones.  
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3. LA PREMSA MANRESANA 

Manresa va ser des del 1930 la vuitena ciutat més poblada, fet que es traduïa amb 

una premsa molt diversa. En el nostre cas, ens hem especialitzat amb la premsa 

política i sindical. Generalment, els diaris i revistes d’aquella època eren els portaveus 

de sindicats, partits polítics... És per això, que eren subjectius, ja que estaven 

condicionats pels interessos, per exemple, d’un partit polític determinat. Aquí us 

deixem una taula amb les característiques dels diaris que hem cregut que eren més 

importants: 

Diari, anys de 

publicació i 

espectre Polític 

Portaveu de... Redactors  i 

col·laboradors 

Altres 

El Dia (1929-1938) 

 

D’esquerres  

 

Esquerra 

Republicana de 

Catalunya (i Estat 

Català, a vegades)  

Francesc Farreras i 

Duran, Joaquim 

Amat-Piniella, 

Antonieta Feliu i 

Miró, Joan Selves i 

Carner... 

S’autodefineix com a diari republicà de 

tendència federalista que defensa la 

neutralitat confessional, la sobirania 

nacional i la classe obrera.  

Seccions a destacar: pàgina femenina, 

col·laboració femenina, tribuna lliure, 

noves diverses... 

Diario de Avisos de 

Manresa (o “el 

visus”) 

(1896-1937) 

 

De dretes 

Unión Patriótica (i a 

vegades, Alexandre 

Lerroux) 

Baldomer Saldoni 

Solsona 

Va donar suport a la Dictadura de Primo de 

Rivera. 

Pàtria (1920-1935)/ 

La Pàtria (1935-

1936) 

 

De dretes 

Primer, dels 

tradicionalistes 

(carlins) i després 

de l’Acció Popular 

Catalana (CEDA) 

Esteve Busquets i 

Molas, Joan Ferrer 

Alsina... 

Antirepublicans. El seu lema era: “Religió, 

Pàtria, Família, Ordre, Treball i Propietat”. 

El Pla de Bages 

(1904-1937) 

 

De dretes 

Lliga Regionalista/ 

Lliga Catalana  

Fidel Riu i Dalmau, 

Valeri Caldas i 

Altimiras... 

 

Carles Costa 

Cadevall, Zurita 

Cervelló, Maria 

Teresa Ayuso 

Conservadors i molt catòlics. Del 1936 el 

1937 va ser el portaveu del POUM (Partit 

Obrer d'Unificació Marxista) que l’havia 

confiscat. Es converteix en el Diari Obrer. 

Desapareix després dels Fets de Maig de 

1937 quan perseguien el POUM. Seccions 

a destacar: veus femenines, religioses...  

A vegades, posaven notícies del Partit 

Carlista, molt tradicionals. 

Seny (1921-1936) 

 

De dretes 

Joventut Carlista 

Manresana 

Josep Prat i Piera i 

Josep Cirera i Voltà 

El més important per ells era  la tradició, la 

religió, i la pàtria. Van ser molt crítics 

contra els republicans. 

UGT (1937-1938) 

 

D’esquerres 

UGT, JSUC 

(Joventuts del 

PSUC) i PSUC  

Lladó Giralt, Anna 

Solà, Paquita 

Tremul... 

Socialistes i molt antifeixistes. 
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El Dia, El Pla de Bages i el diari UGT, els diaris que hem triat, tots s’escriuen en català, 

es publiquen cada dia de dilluns a dissabte i hi hem trobat dones que escriuen les 

seves opinions. Això sí, El Pla de Bages és el més antic i amb més experiència, això 

repercuteix positivament en l’organització de les notícies. El Dia i el Pla de Bages 

acostumen a criticar-se els articles. Per contra, el diari UGT i El Dia han arribat a 

compartir articles. 

Cal esmentar que els diaris podien patir censura  i en diverses ocasions deixaven de 

publicar-se durant un temps. Això es va produir sobretot durant la dictadura (abans 

de 1931), el Bienni Negre (1933-1936) i durant la Guerra Civil (1936-1939). I per 

descomptat, deixaven de publicar quan hi havia vacances.  

Mesos abans de la proclamació de la República només hi hem vist mostres de 

censura. Durant el Bienni Negre amb el govern de centredreta format per la CEDA i 

el Partit Republicà Radical també hi havia censura i en el cas del Dia, els Fets dels 

sis d’octubre van provocar l’absència de tres mesos del diari. L’entrada de la CEDA 

al govern no va ser ben rebuda, per aquest motiu, la UGT i Aliança Obrera van 

organitzar una vaga general. Va fracassar, però va tenir certa importància a Astúries 

i a Catalunya, on Lluís Companys declarà l’Estat Català dins la República Federal 

Espanyol amb l’objectiu que la vaga general prosperés. No va ser així i es va 

empresonar el Govern de Catalunya i l’Estatut va ser anul·lat, com també, els 

ajuntaments democràtics. La segona vegada que va ser suspès, El Dia, durant la 

segona quinzena de maig de 1935 va fer front a una multa de cinc-centes pessetes 

amb el suport d’una subscripció popular.  

Quan arriba la Guerra Civil, El Pla de Bages és confiscat pel POUM i es converteix en 

el seu diari i desapareix arran dels Fets de maig de 1937. La Generalitat i les seves 

forces polítiques no s’avenien amb els anarquistes ni amb els del POUM. Aquests 

pensaven que la revolució social i la victòria de la guerra anaven de la mà i els altres 

creien en la victòria i després la revolució socialista, a més, havien usurpat funcions 

de seguretat ciutadana que pertocava a la Generalitat. Va provocar una esquerda 

entre les esquerres i a la vegada, una guerra civil entre les esquerres. Aquestes 

tensions van afectar Manresa. Per exemple, es va intentar treure una bandera 

anarquista d’una fàbrica col·lectivitzada i es van publicar alguns articles criticant els 

anarquistes.  

També volem afegir que hi ha hagut altres ocasions en què tots els diaris han deixat 

de publicar. Encara que no en sabem la causa exacta, podem deduir que al principi 

era per falta de matèria primera, en efecte, hem comprovat que el tipus i la mida del 

paper canviava. A partir del setembre del 1938 es van mobilitzar dues lleves atès que 

l’Exèrcit Regular Republicà estava molt feble, així que es pot deduir que la gent del 

diari El Dia van ser cridats a files i van deixar de publicar. El Diari UGT acaba el 1938, 

però el gener del 1939 desapareix. Podria tenir relació amb la caiguda de Barcelona 

en mans franquistes el 26 de gener de 1939. 
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4. LA DONA EN ENTORNS FAMILIARS  

Els anuncis no sempre representen la realitat, però sí que ens diuen els ideals de la 

societat: quina és la missió de la dona, com ha de ser o com s’ha de comportar. Els 

articles ens donen informació sobre els interessos de la dona. Així doncs, durant la 

dècada dels anys trenta a Manresa els diaris ens transmeten el següent:  

 

4.1. La llar 

La dona és la senyora de la casa. La llar és la 

seva missió: rentar plats, netejar la roba..., i 

cuinar. La representen com un ésser que ha de 

ser pur, net, presumit i delicat. És el sexe dèbil. 

En canvi, l’home és obrer, treballa a les 

fàbriques, fa la feina bruta i està fort. Un 

estereotip recurrent és que els homes reparen 

màquines. Un dels anuncis que ens ho mostren 

és el producte de neteja de sosa.  

 

L’altre anunci és el Sabó Layse que té com a estratègia de màrqueting fer comprar a 

les mares sabó perquè els infants puguin pujar en un tren miniatura. Convé destacar 

que la dona també és mare i els fills depenen exclusivament d’ella.  

 

Com a bones mestresses de casa havien de cuinar menjar deliciós, de manera que 

tant en El Dia com El Pla de Bages s’hi van publicar anuncis de lliçons de cuina 

impartides, paradoxalment, per homes: el senyor Miralles i el senyor Domènech. 

També hem trobat anuncis de gas i d’un frigorífic que relacionen la dona amb cuinar.  

 

Un altre anunci ens recorda l’atribució de la dona per cosir, una màquina de cosir 

Köhler.  

 

I per últim, esmentar que hem descobert un possible cas d’agressió masclista a 

Barcelona. Paula Guari va ser colpejada per rebutjar el seu marit que l’havia 

abandonat, segurament no tenia la connotació negativa que ara té d’agredir una 

víctima de violència masclista. Com s’ha dit no era a Manresa, però ben segur alguna 

manresana en devia haver patit, en silenci. 

 

4.2. Maternitat 

La dona és mare. Ella és l’encarregada de cuidar i educar els seus fills. Per això hem 

dit que els fills depenen exclusivament d’ella. Un bon exemple d’això són els articles 

publicats donant consells a les mares o informació sobre la mortalitat infantil, el 

desenvolupament, l’alimentació, la lactància materna o la medicina preventiva. L’única 
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vegada que s’ha esmentat el pare era per dir que els pares vigilen i les mares curen 

als fills. Sembla que el pare no té responsabilitats sobre els fills.  

Les opinions més impactants sobre la maternitat que hem llegit són d’Hermenegild 

Lladó. Per ell, era un crim social deixar a les dones treballar, ja que havien de ser a 

casa amb el seu nadó i fent les feines de casa. La seva solució era augmentar el salari 

als obrers per evitar que la dona es veiés obligada a treballar i substituir-les per homes 

aturats. Sobre les dones que no volien tenir fills, eren unes egoistes.  

 

Tal com hem dit al marc teòric, es va crear l’Assegurança Obligatòria de Maternitat. 

En l’àmbit local, la Junta Local de Protecció de la Infància va crear dues guarderies: 

el xalet situat a la plaça de Francesc Macià, a prop de l’actual Institut Lluís de Peguera, 

i la dels Docs situada a l’actual carrer de Jacint Verdaguer. I un Consultori de 

Maternologia i Puericultura. El consultori feia seguiment de tota la gestació, 

assistència en el part si era necessari, tenia dides i donava consells per criar a l’infant. 

No en sabem la direcció exacta, però creiem que es trobava al Dispensari Municipal, 

situat a la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament. Allà hi havia metge per la infància 

i per les malalties de la dona i s’assistien parts. 

 

  
 

El dia de la mare se li regalaven flors i es portava una flor blanca o vermella al pit. 

Llavors, es feia una missa, es portaven flors a les Germanetes dels Pobres i es feien 

donatius en metàl·lic o en espècie (tabac, flors o llaminadures). A més, als diaris es 

redactaven articles elogiant la mare i la seva tasca d’educar els fills.  

 

Les joguines tenien gènere. Un exemple que hem vist és regalar a les nenes una 

cuineta. En són també exemples els anuncis dels Magatzems Jorba.  

 

4.3. Estètica 

La dona sempre ha de ser bella: tenir els cabells perfectes amb l’ajuda de productes 

com Solriza o Celucana i de la Perruqueria Serra per evitar cabells blancs, la 

decoloració, la calvície o la caspa; tenir una pell atractiva, fina, sense taques, grans i 

arrugues; i ser perfecta per als homes, un bon exemple és el de l’anunci CARPE, els 

diu a les dones que han de ser belles, han d’agradar, això sí, evitant l’artificialitat, 

perquè així no els hi prendran la parella o per conservar-la. No fer-ho seria perdre 

l’honor i la dignitat. Els hi ensenya que sense marit les dones no són res. 
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Com hem esmentat, els Magatzems Jorba no només divideixen 

els objectes segons el gènere, sinó que sempre representen la 

dona amb vestit/faldilla i sabates de taló. És el que anomenem 

“anunci d’estil Jorba”. Els estereotips segueixen inclús quan els 

magatzems es van col·lectivitzar el 1936. Un altre estereotip que 

hem trobat és el del color rosa, color atribuït a la dona, en un 

anunci de muntures d’ulleres. 

 

Així doncs, a part dels anuncis de cosmètica, de roba i joies, els 

articles més recurrents dirigits a les dones són sobre consells de 

moda o noves tendències. Segueixen l’estereotip de la dona 

presumida i neta que ha d’agradar i complaure a tothom. Això 

demostra la pressió estètica que ja s’exercia sobre la dona. 
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5. LA DONA EN EL MÓN LABORAL 

Com ja hem dit, els anuncis no ens diuen la veritat. Ens diuen que l'hàbitat natural de 

la dona és la casa. Tanmateix, no s’adequa amb la realitat. La majoria de les dones 

eren obreres, dones treballadores. Si volien tenir suficients ingressos per sobreviure, 

havien de treballar. És cert que les guerres han afavorit la seva entrada, però la seva 

incorporació no va ser durant la República, la Guerra Civil o la I Guerra Mundial, ho 

va ser durant la Revolució Industrial. A Catalunya es va desenvolupar a partir del s. 

XIX amb la indústria tèxtil i el ferrocarril. Un exemple local d’això és una notícia en què 

es recordava l’explosió d’una caldera de les Indústries i Magatzems Jorba el 17 de 

gener de 1902, que va provocar dotze morts, nou dels quals eren dones. Per tant, 

abans del s. XX les manresanes ja treballaven.  

 

El Pla de Bages creu que la dona hauria d’estar casa i si treballa, no han de ser oficis 

durs, extenuants, perjudicials i antihigiènics. Amb els anuncis trobats de tots els diaris 

sabem de què treballava la dona manresana. Hi havia artistes: la poetessa i guionista 

Conxa Espinalt a Ràdio Club Manresa, la cantant Marina Colldeforns, l’actriu Àgata 

Puigcerver a l’Ateneu Obrer Manresà o l’artista Pilar Planes que exposa pintures a 

l’Exposició d'Artistes de Manresa i Comarca. Podien ser professores oficials com 

Emília Ramon amb vint anys d’experiència o Montserrat Delhom com a directora del 

Grup Escolar la Renaixença, iniciativa de l’ajuntament republicà. L’altra opció era ser 

professora particular de confecció i tall com Trinitat Morera o de llengües estrangeres 

com l’esperanto (Elinjo Pähn), l’alemany, el rus o l’anglès. També podien ser 

professores de música com Blanca Morera o Pepeta Palà. Altres treballaven de 

cangurs, minyones, operadores, mecanògrafes o dependentes. Del món de la moda 

hi havia: modistes com  Pilar Palà o Pilar Folch, brodadores, sastresses o 

pantaloneres. No ens podem oblidar de les llevadores i les metgesses especialitzades 

en cirurgia callista (Mercè Miquel) o ginecologia. Per últim, oficis menys freqüents: 

tirar cartes, prostituta, monja o ferretera. A Manresa no hem trobat cap dona que 

treballi com a jutge. Afegim que en aquells moments ja es debatia si legalitzar o abolir 

la prostitució.  

 

Les dones obreres estaven mobilitzades: feien vagues, assemblees i participaven en 

les juntes directives. La UGT és el sindicat que més seccions mobilitzades tenia, però 

també hi havia la CNT. Com a exemples hi ha la secció de modistes o la secció 

femenina de l’Associació de Dependents del Comerç i la Indústria de la UGT. Amb 

referència a les juntes directives, normalment si no era exclusivament femení, no 

tenien els llocs més importants. Podien ser vocals, però mai arribaven a presidentes.  

Amb això afirmem que la industrialització va ser essencial per l’entrada de la dona al 

món laboral, als sindicats i a la política. 

 

Per acabar, hem trobat alguns articles on es parla de la diferència salarial entre homes 

i dones. Per aquest fet, el 1937 el conseller Rafael Vidiella reconeix en un decret la 

igualtat de drets en el món del treball, esmentat al marc teòric. 
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6. DONES EN POLÍTICA I LA PREMSA  

En primer lloc, hi ha una introducció general dels temes que hem considerat 

importants a destacar. En segon lloc, hi ha la informació i les dones més rellevants de 

cada secció femenina o grup femení.  

6.1. Sufragi femení  

La societat creu que la dona és filla, esposa i mare. És el sexe dèbil, conservadora i 

sensible, a vegades histèrica. L’esquerra afegiria que és la poma d’Eva, el pecat de 

la República. Si és de dretes és reaccionària, si és d’esquerres extremista. 

Consideren que no està preparada culturalment i es podria deixar entabanar per 

l’Església i el seu confessor, ja que s’ha format a partir de dogmes. Alguns creuen que 

no han pogut comprovar les capacitats de la dona atès que ha aconseguit el dret a 

vot sense lluita. Encara que després les dones, com les d’Esquerra Republicana, ho 

contradeien i també s’atribuïen la victòria republicana, demostrant que havien lluitat 

per la llibertat i pels seus drets. Com ja s’ha dit el marc teòric, el moviment sufragista 

no va ser tan gran ni va tenir el mateix impacte com en altres llocs. Per aquest motiu, 

es va posar en dubte les capacitats de la dona.  

Davant d’aquests fets hi ha diferents solucions. L’esquerra proposa assolir que les 

dones tinguessin formació intel·lectual i aprenguessin a actuar amb esperit crític. Cal 

que assisteixin a conferències científiques i culturals i llegeixin llibres convenients. 

Alguns es preocupen i creuen que cal esperar uns anys, amagant-se darrere del fi de 

justícia i fer el bé justifica els mitjans. D’altres diuen que a la dona no els interessa la 

política i quan en fan diuen disbarats, menyspreant-la amb paternalisme o dient que 

la igualtat és utòpica i la dona sempre tindrà la feminitat com a arma. I per últim, uns 

altres que no es preocupen, perquè la dona votarà el que digui el marit i mentre sigui 

d’esquerres no hi haurà problema.  

Per les eleccions de Catalunya de 1932, la dreta acusà Francesc Macià, aleshores 

president del govern provisional, no deixar a la dona votar amb el pretext de “No hi ha 

temps per renovar el cens electoral” i fent-ho a correcuita per por que votessin contra 

ells. També acusen l’esquerra de reaccionaris, antidemocràtics i partidistes. 

Asseguren que la dona transmetrà els valors de tradició, no estan preocupats. 

6.2. La creació de les seccions femenines dels partits 

Les dones ja participaven en la política, ja feien política, per exemple ja participaven 

en els  sindicats. Però si filem més prim, l’entrada massiva i oberta de la dona en els 

partits, en alguns casos a les institucions i els mitjans de comunicació va ser durant 

la República. Això és a causa del sufragi femení, els partits volien que les mateixes 

dones fessin propaganda directa i personal a altres dones per aconseguir vots 

electorals. Des de llavors, tothom estava d’acord que la dona no només havia de ser 



LA PREMSA MANRESANA: DONA I POLÍTICA DURANT LA II REPÚBLICA 

Mariona Moix i Gemma Yu Saumoy 

18 

a casa, si no que també havia de formar-se i participar en política. A partir de 1932 es 

comencen a crear les seccions femenines dels partits.  

Tot i que s’ha d’aclarir que la participació de la dona en els partits no es va veure 

reflectit en les llistes electorals. Localment, tampoc hem vist propostes electorals 

dirigides a la dona. Malgrat que sí que s’han fet polítiques que afecten la dona o les 

nenes: les guarderies, el Consultori de Maternologia i Puericultura, les escoles mixtes 

i laiques com el Grup Escolar, les Colònies Escolars i la Piscina Municipal.  

6.3. La dona i la Guerra Civil (1936-1939) 

Durant la Guerra Civil els diaris només van escriure des de la visió de les esquerres i 

la República. La teoria dels articles deia que la guerra és destructora i imperialista, 

però que a la balança hi pesa més la República, la pàtria, la llibertat, el benestar pels 

fills, el deure d’ajudar als combatents i pels drets que la República ha donat a la dona. 

La dona lluita per aquests ideals i per acabar amb els feixistes invasors i assassins. 

La dona té el deure de ser a la rereguarda i els homes al front. Es demana a la dona 

que es tregui la timidesa i la por a equivocar-se, cal que demostri les seves capacitats. 

I per damunt de tot, unitat entre la rereguarda i amb els refugiats. Sota aquesta 

consigna d’unitat i d’ajudar es creen l’Aliança Nacional de la Dona Jove (ANDJ), 

l’Agrupació de Dones Antifeixistes, la Unió de Dones de Catalunya (UDC) o el Comitè 

d’Auxili Femení (depèn del Ministeri de Defensa Nacional). També coopera amb 

aquestes organitzacions el Socors Roig Internacional (SRI). Es coneixien per ajudar 

els refugiats, enviar llibres als combatents o organitzar hospitals de sang (és un 

hospital provisional per tendre els ferits de guerra). Les tres últimes organitzacions 

són les que més pes han tingut a Manresa. Per tant, les dones no només són 

mestresses de casa, participen en política, sinó que ara els toca treballar 

incansablement fins a la victòria. Convé afegir que van trigar bastant a organitzar-se 

de forma unida. És cert que des del primer moment van estar disposades a ajudar i a 

fer el que calgués per a la República, però al principi cada partit feia les seves accions. 

Actuar com una de sola i sota un mateix paraigua no ho van aconseguir fins a l’aparició 

d’UDC el març de 1938 i el Comitè d’Auxili Femení el setembre del 1938.  

 

Tasques que poden fer: anar al front (es considera que són casos aïllats de dones 

agosarades i masculines, però ho desmentim perquè eren un 3% dels milicians, 

s’havien creat columnes únicament amb milicianes i el 74% de les que eren al front, 

no feien tasques domèstiques), fer un curset d’infermeria i guarir ferits, ajudar els 

hospitalitzats a escriure una carta o portar-li algun objecte que demanin, treballar al 

camp si hi estàs acostumada o vendre queviures, recaptar diners per pagar la guerra 

amb festivals i donatius, confeccionar roba i donar-ne de reutilitzable, col·lectivitzar i 

tirar endavant la revolució social si són anarquistes o del POUM, adaptar-se a la 

indústria de guerra i augmentar la producció d’armament, formar-se i esdevenir 

tècniques d’alguna especialitat impartida a l’Institut d’Adaptació Professional de la 

Dona (institució creada per la Generalitat), denunciar i sancionar els emboscats i 
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especuladors, pujar la moral a la rereguarda i al front enviant obsequis, formar part de 

la direcció d’un partit polític o un sindicat.  

 

A Manresa es va fer la majoria d’aquestes tasques, sobretot la de confeccionar, ja que 

ho van impulsar ERC des de l’ajuntament i la institució d’Assistència Pública, UGT i 

les seves seccions, les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya (JSUC) i el SRI. 

Ens agradaria afegir la creació de La Llar de l’Infant pels infants orfes o fer caretes 

contra als gasos a la Fàbrica Balcells amb pots rodons. A les conferències 

organitzades per Unió de Dones de Catalunya, el 8 de març 

de 1938 van venir Dolors Piera, secretària general, i Dolors 

Bargalló, presidenta de l’organització. També cal destacar que 

es va fer el 1937 la primera manifestació del 8 de març per la 

diada de la dona que hem vist. Es van manifestar contra el 

feixisme i a favor de l’exèrcit Popular de la República. Per la 

victòria republicana i així construir una societat més justa i 

humana. La segona va ser a l’agost en contra dels emboscats 

i els que encara no s’han incorporat a les files. I n’hi va haver 

una de feixista en què tres dones van acabar detingudes. La 

propaganda de guerra a partir de 1938 convida a la dona a 

actuar i unir forces, a lluitar per la llibertat ingressant a Unió 

de Dones de Catalunya o a la Comissió d’Auxili Femení. Hi ha 

un exemple a la figura 7.  

 

Durant la dictadura franquista la majoria de dones d’esquerres van anar a la presó.  

 

6.4. Seccions femenines o grups femenins 

Hem fet un resum de l’activitat de les seccions femenines i les seves dones més 

destacables1. 

 

6.4.1. ERC - Grup Femení d’Esquerra  

El Grup Femení d’Esquerra es va formar el gener de 1933. Segons les diferents fonts 

van arribar a tenir entre 800 i més de 1000 afiliades. Lluitaven per la llibertat, la igualtat 

de drets, l’abolició de classes, l’ensenyament gratuït i modern i el laïcisme. Aquestes 

dones van formar part de la direcció i del comitè polític del partit, en mítings i 

conferències. Els projectes més importants que van dur a terme van ser: organitzar 

conferències per formar les dones, organitzar festivals o obrir subscripcions per 

aconseguir recaptar diners per algun fi, fer mítings en campanya electoral i per 

convèncer les dones del Bages a crear el seu Grup Femení d’Esquerra i publicar 

articles periòdicament, sobretot en èpoques electorals. Eren dones molt actives que 

pels articles i els resums de les conferències que hem llegit, pensaven que la dona no 

                                            
1 Les biografies completes i tots els articles que van escriure d’aquestes dones es troben a Annex 5.5 
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estava preparada perquè sempre havia estat esclava dels homes i l’Església, que era 

essencial formar-la, que havia de participar en política i col·laborar en benefici de la 

societat, que no podia trair la República pels drets que li havia donat, havia de votar 

a favor de l’esquerra i estar en contra de les guerres. Eren molt feministes per l’època 

en què van viure.  

 

Després de l’esclat de la Guerra Civil es van dedicar a aconseguir donatius per les 

despeses de la causa antifeixista i per ajudar als milicians i els necessitats, així com 

participar en organitzacions com Unió de Dones de Catalunya. Els actes i les 

conferències disminueixen considerablement. En canvi, la Secció Femenina del partit 

d’Estat Català (partit que fundà Francesc Macià i integrat a ERC fins al 1936), va 

començar a organitzar més actes i conferències que el Grup Femení d’Esquerra, i 

independent d’aquest. 

 

Les dones més distingides d’ERC i que van escriure al Dia van ser les següents:  

 

6.4.1.1 Antonieta Feliu i Miró 

L’Antonieta va néixer a Berga el 1896. Va anar a parar a Manresa pel casament amb 

el seu marit, Miquel Forn Prat, un empresari. Això la va convertir en petita burgesa, 

l’hi va permetre no treballar i viatjar per Europa, ho podreu veure als articles que va 

escriure. Les manifestacions catalanistes en què va participar de jove ben segur van 

influir que acabés a Esquerra Republicana de Catalunya, no gaire propi d’una persona 

burgesa. La seva reneboda especula que de seguida va veure que les dones 

benestants depenien molt dels marits i no tenien criteri propi. ERC hauria estat l’espai 

per poder dir el que creia.  

 

Va ser la primera dona en militar a ERC Manresa, va liderar la formació del Grup 

Femení d’Esquerra formant part de la comissió per redactar-ne els estatuts, el 1933 

va entrar al comitè polític del partit,  va ser vocal de la Direcció i Administració 

d’Assistència Pública fins a la seva destitució el 1935, del Comitè Femení d’Esquerra 

Pro Presos per ajudar els empresonats dels fets d’octubre de 1934 i de la Comissió 

de Cultura d’ERC i de la junta directiva el 1936. Durant els períodes electorals hem 

comptabilitzat uns 24 mítings en què hi ha participat i 43 articles escrits al Dia al llarg 

dels anys, sobretot durant la República abans de les eleccions de 1933. Al principi 

escrivia a PÀGINA FEMENINA, una fulla del diari masclista que sempre parlava de 

moda, la llar o la higiene. Més tard, a la secció COL·LABORACIÓ FEMENINA i, a 

vegades, a TRIBUNA LLIURE. El fet de no treballar li va permetre poder escriure molts 

articles.  

 

Després de la guerra és condemnada a 6 anys a la presó de les Corts de Barcelona 

pel seu activisme a favor de la República, però gràcies a en Miquel, el seu marit, que 

aconsegueix avals de persones de dretes gràcies a la seva fe catòlica i per evitar 

l’enderrocament de la Seu de Manresa, aconsegueix sortir el 1942. No va tornar a 

militar en clandestinitat ni a Manresa, l’alcalde d’aleshores no li va permetre, i es 
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quedà a viure a Barcelona fins a la seva mort, de càncer, el 1968. Durant els anys de 

la postguerra organitzava “Jocs Florals” per poder parlar amb les seves amistats. 

Segurament eren una excusa per poder parlar de Catalunya, de llibertat i de 

feminisme. La seva reneboda la considera la “tante” o “tanta” i mai va sentir que la 

seva tieta havia militat o que havia estat a presó. 

 

Era una persona elegant, presumida, feminista, moderna i culte. Era catòlica, amant 

de les flors, les arts com la música, la bona educació i un bon llibre. Sabia parlar 

francès i tocar el piano. Entenia de política nacional i internacional. Va defensar 

sempre el dret a vot i animava a les dones a formar-se perquè els hi mancava cultura. 

La seva posició social la delatava en certs articles, quan viatjava, quan explicava 

sobre la gent estrangera que havia conegut o quan parlava de la dona. La dona que 

ella representa als articles és molt estereotipada i masclista; si volies ser mestressa 

de casa, havies de tenir un cert poder adquisitiu i havies de ser una bona esposa. Pel 

que fa al vot, creia que la dona estava en deute amb la República i havia de votar per 

ella, tot i que accepta el fet que la dona no pugui votar a les primeres eleccions de 

Catalunya perquè votaria per coacció del seu entorn i no per convicció. També apunta 

a les falses expectatives que es poden tenir de l’amor per la idealització que s’hi 

representa en les novel·les blanques o roses. Tot i que la seva visió d’amor és poc 

sa, diu que “l’amor també és odi”. Recomanem llegir els articles d’Antonieta Feliu 

sobre l’amor: 22/4/32, 4/6/32, 3/4/33. Era catalanista i li agradava parlar d’artistes 

catalans. Al diari carlista “Seny”, l’acusen de comunista, tergiversant totalment un 

article seu.  

 

6.4.1.2 Anna Maria Espelt Vilalta 

Anna Espelt va néixer a La Pobla de Lillet. Va formar part de la comissió per redactar 

els estatuts del Grup Femení d’ERC, el 1933 va entrar a la junta directiva del partit, 

va ser membre de la Direcció i Administració d’Assistència Pública fins al seu 

cessament el 1935 i del Comitè Femení d’Esquerra Pro Presos. Ha participat en 24 

mítings i ha escrit un article al Dia a la secció COL·LABORACIÓ FEMENINA. També 

va ser la representant d’Esquerra Republicana al I Congrés Nacional de Dones a 

Barcelona, adjunt del secretariat de Propaganda i Premsa del Comitè de la VII 

Vegueria del Socors Roig de Catalunya (SRI) i vicepresidenta d’Unió de Dones de 

Catalunya de Manresa. Després de la Guerra Civil se la va detenir i empresonar 

durant tres mesos a la Presó de Dones de les Corts. Al seu judici no va renegar del 

seu passat com a militant d’Esquerra, dels mítings i l’article. Va ser una dona valenta 

i va tenir la sort que un vigilant de barri va ser cridat com a testimoni i va declarar que 

al principi de la Guerra l’havia ajudat tot i tenir idees moderades. Gràcies a això no se 

la va condemnar i no va haver d’entrar a presó. Anys després va emigrar a Colòmbia 

el 1953 i va morir a Madrid.  

 

És cristiana i sap les contradiccions que té l’Església. Creu que la dona serveix més 

que per estar a la llar, ha de participar en la política. La dona ha de lluitar per 
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proporcionar als fills un futur de benestar moral i material. La República ha de treballar 

a favor de la igualtat i contra la guerra.  

 

6.4.1.3 Maria Casajuana Oncins 

La Maria va néixer el 1912 a Manresa i es definia a si mateixa com a una humil obrera 

de fàbrica, que tots els dies s'havia de llevar a les quatre del matí per posar-se a 

treballar a les cinc. Treballava en una fàbrica des dels 14 anys. Va formar part de la 

comissió per redactar els estatuts del Grup Femení d’ERC, el 1933 va entrar al comitè 

polític del partit i va ser membre del Comitè Femení d’Esquerra Pro Presos. Ha 

participat a 12 mítings i ha escrit dos articles al Dia. Eren articles curts, segurament 

no va poder estudiar gaire, potser per això considerava que la formació era 

fonamental. Durant la Guerra Civil va fer de delegada del Ministeri de Defensa als 

hospitals de Manresa i solucionava qualsevol mancança. A finals de 1938, per salut 

va marxar cap a la Coma i la Pedra. Segurament això va fer que evités la presó. Vora 

el 1955 torna a Manresa. Va morir el 2011 i des de 2002 Esquerra Republicana de 

Manresa té un premi en honor seu.  

 

6.4.1.4 Isabel Arderiu Mercader 

Era de Berga i estava casada amb una persona que tenia Pintó com a cognom. Va 

participar en 3 mítings com a membre del Grup Femení d’Esquerra i formà part de la 

junta de la Secció Femenina d’Estat Català el 1936, després que Estat Català 

abandonés Esquerra Republicana. Va començar a escriure el Dia amb un total de 9 

articles i algun també es va publicar al Pla de Bages durant l’etapa com a diari Obrer 

del POUM.  

Isabel Arderiu està a favor de la pau, de formar a la dona, per l’educació dels fills, és 

crítica amb l’Església i l’anarquisme. A la Guerra Civil, els demana a les dones 

treballar per la victòria republicana. Tot i això, és cristiana perquè segueix la 

Quaresma. Escriu de forma directa i atrevida. És molt patriòtica. 

6.4.1.5 Marina Oliver 

Marina Oliver és una dona molt misteriosa, la historiadora Conxita Parcerisas no l’ha 

trobada ni al padró ni per algun càrrec d’Esquerra. Ni tan sols en algun míting. Ella 

especula que podria ser un pseudònim. Això és perquè en alguns articles parlava de 

la dona en 3a persona i dient coses que potser són massa masclistes. És molt ambigu, 

hem observat que normalment parla de la dona en 3a persona i una vegada o dues 

en 1a, generalment al final de l’article. En són exemples els que parla explícitament 

sobre la dona, els títols d’aquests a l’Annex estan en negreta. Hem  comptat 21 articles 

al Dia de l’any 1936 fins al 1938 a la secció COL·LABORACIÓ FEMENINA.  

 

Pels articles podríem dir que sembla una persona jove i amb idees molt clares. Creu 

que la dona era esclava de l’home i la religió, però s’estava començant a alliberar, 

havia votat per la República, ja es podia considerar una ciutadana. Això sí, s’ha de 
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continuar formant per evitar que la igualtat esdevingui un mite. Però, d’altra banda, 

diu que la dona és egoista, passiva i no li agrada que es masculinitzi. Té articles molt 

masclistes i plens d’estereotips, probablement la que més. 

 

6.4.2. Lliga Regionalista/Catalana - Secció Femenina del Casal Regionalista  

La Secció Femenina del Casal Regionalista es va fundar el març de 1932, encara que 

fins al novembre no es va nomenar la junta directiva. Van ser les primeres a fundar-

ne un. Per elles, el vot femení era molt positiu, ja que podrien influir en la política i 

lluitar pels seus ideals: la tradició, la pàtria, la família, la religió el seny, la pau, la 

propietat i la llibertat. Van organitzar conferències, però mai hi participava cap 

manresana, sempre eren dones que venien de fora. Això ens fa pensar que potser no 

tenien molta veu dins l’organització. L’única conferència d’una dona manresana la va 

fer Dolors Cirera, una dona aparentment culta que escrivia al Pla de Bages. Diem 

aparentment, perquè no sabem fins a quin punt escrivia ella els articles. La 

historiadora Conxita Parcerisas ens va explicar que ella escrivia un esborrany i llavors 

era retocat pels redactors del diari, l’acabaven. A part d’ella hi escrivien LB i DS. Les 

dones conservadores van trigar més a escriure al diari. Potser els va costar trobar a 

dones que volguessin fer-ho. Van organitzar misses i feien propaganda, que segons 

les dones d’Esquerra, eren a base de beneficència, d’amenaces i de propaganda oral, 

anant porta a porta.  

 

Les de dretes consideren que la dona és sensible, feble físicament, 

mare, filla, esposa, mestressa de casa, segueix les doctrines 

evangèliques i s’ha de formar intel·lectualment. I és per això que 

van organitzar cursets de llengua catalana, literatura i història. No 

els hi agrada el comunisme, l’anarquisme o la falta de catalanisme 

de l’esquerra. També van ser molt crítics amb l’esquerra per no 

haver permès el dret a vot i per impedir-ho a les eleccions de 

Catalunya de 1932. A partir de 1934 vam trobar anuncis i festivals 

de la Joventut Femenina. 

 

6.4.2.1 Dolors Cirera (DC) 

Dolors Cirera era una dona que escrivia al Pla de Bages a la secció VEUS 

FEMENINES. Ha escrit un total de 23 articles i ha fet una conferència. 

 

Si llegim els articles de totes les dones conservadores, ella és la que més culta 

sembla, sobretot pels articles sobre “La fal·làcia i els tòpics de l’esquerranisme”, són 

molt interessants. Ella creu en la pau i critica els d’esquerra per ineptes i falta de 

catalanisme. És molt creient i no creu en l’amor lliure. Té por de l’anarquisme i no li 

agrada el comunisme. Intenta explicar les coses basades en la raó, però tot s’acaba 

quan posa pel mig les doctrines evangèliques. Per ella, les dones són sensibles i 

febles físicament, no han de deixar perdre la feminitat.  
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6.4.2.2 LB 

Identitat desconeguda. Escriu articles generalment curts i sense gaire contingut de 

caràcter intel·lectual, millora amb el temps. Segueix molt el discurs del partit. Anima 

molt a les dones a votar. No vol cap guerra i elogia l’art dels llibres. Tampoc li agrada 

l'URSS. 

 

6.4.2.3 DS 

També escrivia articles força curts. És fidel a la Catalunya cristiana. Carrega contra el 

laïcisme, contra l’esquerra per la falta de llibertat d’expressió i de catalanisme. Sap de 

política internacional. 

 

6.4.3. Partit Carlista - Agrupació Femenina Catòlica-Tradicionalista 

L’Agrupació Femenina del Partit Carlista es va fundar l'abril de 1932. El Pla de Bages 

era el portaveu de la Lliga Regionalista, però de tant en tant parlaven dels carlistes. 

Com a dones només podem destacar Pilar Pons de Rius que formava part de la 

Comissió Organitzadora que va organitzar el primer acte de l’agrupació. En tots els 

altres actes que hem trobat cap dona manresana n’era la ponent, utilitzaven gent 

externa com Assumpció Giner, una religiosa de la Congregació de Religioses de 

Maria Immaculada Missioneres Claretianes. Els tres pilars més importants de 

l’agrupació són déu, la pàtria i la família. Aquests estan en perill per l’anarquisme i el 

comunisme.  

 

6.4.4. POUM - Grup Femení del POUM 

Des que el Partit Obrer d’Unificació Marxista va aconseguir el Pla de Bages el 1936, 

ja va començar a demanar a les dones l’ingrés al partit. Ara bé, fins al gener de 1937 

no es va nomenar la secretària del Grup Femení, Maria Teresa Ayuso, i a l’orientador 

del grup, Josep Alegret. A part de rebre donatius per la lluita antifeixista i que 

compartien amb el Dia, van organitzar pràctiques sanitàries que impartia un camarada 

de la Creu Roja local. I només dues dones van escriure el diari la ja esmentada Maria 

Teresa Ayuso, amb experiència prèvia al partit Unió Socialista de Catalunya 

(reemplaçat pel PSUC). L’hem trobat en 2 actes diferents i va escriure 2 articles. 

L’altre és l’OLGA, que no en sabem res d’ella tret que escriu 2 articles. Elles lluiten 

per la victòria de la República, però també per una república socialista. El seu exemple 

de progrés sempre era l'URSS. 

 

6.4.5. PSUC i JSUC - Secció Femenina de les JSUC 

Als diaris no hem aconseguit saber quan es funda la Secció Femenina del Partit 

Socialista Unificat de Catalunya i de les Joventuts Socialistes Unificades de 

Catalunya. Tanmateix, l’abril de 1936 ja es demanava a la dona a entrar a les seves 

files i el gener de 1937 el Secretariat de la Secció femenina de les JSUC ja existia. La 

Secció Femenina del PSUC estava menys mobilitzat, per això ens centrarem, amb la 

de les joventuts. Aquestes dones van fer molta propaganda de guerra com les 
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consignes de “la Dona a la Rereguarda”, una agrupació antifeixista afina al PSUC: “Si 

ets mare recorda’t dels infants, la Dona a la Rereguarda et necessita”; “El  teu treball 

serà més eficaç si l’uneixes al que fan les dones a la Dona de la Rereguarda” o “Si 

estimes Catalunya i la llibertat dels pobles, no deixis d’adquirir els segells que publica, 

a profit dels combatents, la Dona a la Rereguarda”2. Van fer conferències i articles 

publicats al Diari UGT. També van tenir un taller per confeccionar roba i van fer cursets 

d'infermeria. Eren molt combatives i estaven molt implicades per la lluita de la 

República. S’emmirallaven amb l'URSS com a societat ideal.  

 

Al diari hi escrivia Anna Solà i Rosa Fontcuberta.  

 

6.4.5.1 Anna Solà Sardans 

L’Anna Solà va néixer a Manresa el 1918. És el clar exemple d’una dona que va 

créixer amb els valors de la República i que la dictadura franquista va destrossar 

ideals i somnis. Va estudiar a l’acadèmia Massegú taquimecanografia, francès i 

comptabilitat. Això li va permetre treballar d’auxiliar administrativa en una empresa 

d’olis i sabons i de taquimecanògrafa a la delegació d’Economia, Transport i Obres 

Públiques de la Generalitat a Manresa el 1937. Hi va conèixer alguns dels fundadors 

del PSUC de Manresa. I més tard, va començar a militar al PSUC i a la UGT. Va 

escriure al diari UGT com a membre del Secretariat Femení de les JSUC i com a 

secretària de Propaganda i Premsa del Comitè Local del SRI (Socors Roig 

Internacional) de Catalunya. També l’hem trobada com a sotssecretària del 

Secretariat Jurídic del SRI i secretària d’Unió de Dones de Catalunya. Les seves 

aficions eren la música, llegir, estudiar esperanto i la fotografia. Quan va acabar la 

guerra, va ser detinguda, jutjada a vint anys i un dia, i empresonada a la presó de les 

Corts. Va aconseguir sortir de la presó el 1941, i amb cartes entre les Corts i la Model 

va conèixer el seu marit. No va tornar a treballar del que havia estudiat, tampoc a 

militar en un partit activament, però els ideals els va mantenir i es va encarregar 

d’explicar a la seva filla tot el que va viure. Va morir el 2004 a Torredembarra.  

 

Era una dona moderna, feminista, republicana, antifeixista, d’esquerres, no anava a 

missa i sabia molt de política: nacional, internacional i de teoria marxista. És molt 

crítica amb els països de la “No-intervenció” i idealitza l'URSS. És molt bona 

propagandista, anima a les dones a lluitar i crida a favor de la unitat de  la rereguarda. 

 

6.4.5.2 Rosa Fontcuberta 

Militant del PSUC, va ser la secretària femenina de les JSUC de Manresa i membre 

de la Comissió d’Agitació i Propaganda d’Unió de Dones de Catalunya. Va signar dos 

articles.  

  

                                            
2 Podeu trobar més exemples de propaganda de guerra i consignes de la Secció Femenina de les 

JSUC a Annex 6.3. 
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7. LA DONA I LA FORMACIÓ 

L’ensenyament de la República podia ser religiós, particular o oficial. El 1936 a 

Manresa educaven a 2.043, 764 o 1.438 infants respectivament. Segurament l’escola 

oficial més important d’aquest període és el Grup Escolar Renaixença. Podien ser 

escoles separades per sexe; de nens o de nenes i algunes de mixtes. El sistema 

estava dividit en parvulari, estudis primaris, la secció preparatòria de l’institut de la 

segona ensenyança, batxiller elemental, batxiller universitari (de lletres o de ciències) 

i universitat. A partir del batxiller elemental poques dones hi arriben. Sobre l’educació 

mixta o “coeducació”, els de dretes pensaven que les nenes podrien perdre la feminitat 

i els nens feminitzar-se, els d’esquerra no tenien por perquè creien que la feminitat o 

masculinitat era un factor biològic, de les hormones.  

 

A banda d’això hi havia l’Escola Municipal d’Arts i Oficis de Manresa i acadèmies de 

pintura com l’Acadèmia Serradell. També hi havia el Liceu Dalmau amb cursets de 

taquimecanografia, peritatge mercantil (ciències empresarials), idiomes, comerç o 

matemàtiques o els tallers de confeccions, sastreria, modista i camiseria dels 

Magatzems Jorba.  

 

Altres dones es formaven amb conferències del Centre Excursionista de la Comarca 

del Bages amb opinions de Maria del Carme Nicolau, una barcelonina molt patriòtica, 

o amb les lliçons culturals de les religioses carmelites dels Infants Orfes. A això s’ha 

d’afegir les conferències i cursets dels partits polítics.  

 

El següent punt a considerar és la formació musical, les nenes i les dones aprenien 

música amb professores particulars, a l’Escola Municipal de Música de Manresa o  al 

Col·legi de Casa Caritat que dirigeixen les Germanes Carmelites. També participaven 

en l’Orfeó Manresà.  

 

Per acabar, hi va haver dues biblioteques, la Biblioteca Popular (1928) i la Casa de la 

Cultura de Manresa/la Biblioteca de la “Caixa de Pensions per a la vellesa i d’estalvis” 

(juliol de 1932). Sabem que hi treballaven dones com Pilar Bertran, la directora de la 

Biblioteca Popular entre 1928 i 1935. Les biblioteques publicaven gairebé cada mes 

les seves estadístiques al Dia i al Pla de Bages fins al 1936. A partir d’aquestes 

estadístiques hem vist que hi havia molt analfabetisme entre les dones, ja que el 

percentatge de lectors masculins era sempre superior al femení (tant en nens com en 

els homes). També hem observat que les dones lectores solien llegir literatura. 

Finalment, les estadístiques es paren de publicar a partir de l’inici de la guerra. 

 

Els llibres femenins i que llegien moltes dones eren les anomenades novel·les 

blanques o roses. Llibres en què s’idealitzava l’amor i la passió.  
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8. LA DONA I L’OCI  

El 25 de febrer de 1931 el Dia afirma que es crea el Club Femení d’Esports. 

S’especialitzen en bàsquet. Participen en la Festa Major i juguen alguns partits, tot i 

que no en sabem la periodicitat. El 1933 es crea la Secció Excursionista i el 1936 la 

Secció d’Atletisme. Majoritàriament, a la societat els fa por l’exhibicionisme i un cos 

deforme o masculinitzat de la dona. És per aquest motiu que l’acadèmia de Medicina 

de Barcelona considera que si fa esport que no sigui violent.  

No sabem si el Club Natació Manresa tenia secció femenina, però la Piscina Municipal 

es va inaugurar a finals d’agost de 1932 i era oberta a tothom. Per això, a la 

inauguració de la piscina municipal es van fer curses en què van participar tant homes 

com dones. El diari el Seny, portaveu dels carlistes, no els hi va agradar del tot la idea, 

sobretot per l’excessiva nuesa de les dones que s’hi lluiria.  

Altres dones van voler formar part de la Secció Feminal del Foment de la Sardana. I 

sempre hi havia una dona vocal a la Junta del Foment de la Sardana. 

Pels més petits del municipi la Comissió de Cultura de l’ajuntament creà les Colònies 

Escolars el 1931 com a obra d’assistència social. Van formar dos torns per portar els 

infants al camp, a Moià, llavors a Berga, a Tossa de Mar i de l’experiència marítima 

van establir colònies a Pineda de Mar. Per tant, van poder augmentar-ne la quantitat, 

ja que podien anar tant a Berga com a Pineda de Mar. Eren colònies inclusives: no es 

tenia en compte la religió, el sexe o la condició econòmica.  

A la comissió no hi ha constància de dones, però hem trobat que Encarnació Guri era 

una de les acompanyants dels infants durant les colònies. En un primer moment, ens 

atrevim a deduir que les colònies estaven separades per sexe. Però a partir del 1932 

es barrejaven els dos gèneres i el 1934 va ser el primer any que sabem que els 

catòlics també feien les seves colònies. En particular, el mateix any el Pla de Bages 

va posar en dubte el que ells n’hi deien la coeducació, és a dir, educar nens i nenes 

junts, per consegüent, El Dia argumenta que durant les colònies no van veure cap 

precocitat sexual. Aquell any es va arribar a 200 infants que havien anat de colònies 

durant un mes. El juliol de 1935 se’ns explica que per portar tots els infants es feien 

expedicions, de moment en portaven 5. La cinquena portava 50 nenes, amb aquesta 

dada ens podem imaginar que el 1935 ja n’hi anaven més de 200. 

 

De tant en tant també es feien balls o gal·les i les senyores eren obsequiades amb 

perfums, com en els concursos, així com un tocador, flors, una nina o diners. A 

Manresa els diferents concursos dirigits a les dones els organitzava l’Associació de 

Dependents del Comerç, la majoria relacionats amb la confecció: el concurs de vestits 

de nines per Reis i el concurs infantil de trajos (vestits) per Carnestoltes. Ambdós eren 

molt coneguts, eren concursos anuals, tot i que el 1932 no es van fer per nines, sinó 

que es van confeccionar coixins d’adorn. I que no fossin de confecció només hi havia 

els Jocs Florals, com a exemple els de l’esperanto.  
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9. LA MORT  

A Catalunya quan es van construir els primers cementiris municipals, el s. XIX, les 

dones van agafar el costum de no acompanyar el difunt fins al cementiri. Hem 

comprovat que durant la República a Manresa es continuava fent, perquè es posava 

en la majoria de les esqueles. En són exemple aquestes dues esqueles. Es pot 

observar que és indiferent el gènere (durant la República, dirien sexe) i sempre deien: 

“Les senyores no aniran al cementiri” o “Les senyores no acompanyaran el cadàver 

al cementiri”.  

 

Els enterraments podien variar segons el lloc i època. Segons Ethologia de Manresa: 

datos històrics sobre costums manresanes, preceits d'una disertació filològica, breu y 

raonada, sobre l'etimologia del nòm “Manrèsa” (1901) de Joaquim Sarret i Arbós, 

arxiver de Manresa i historiador; es diu que primer s’anunciava la mort del difunt per 

mitjà dels diaris o les campanes, després la gent es congregava a l'església i es feia 

la cerimònia d'ofici, és a dir, la missa o absolta general. Mentre les dones es quedaven 

a l’església o parròquia, la comitiva de l’Església anava a casa del mort i cantava 

l'absolta, conjunt de versets que es canten al difunt. Finalment, s'acompanyava el mort 

al cementiri en processó. L’ordre dels acompanyants era el següent: els capellans 

amb la creu, la caixa amb el difunt portat per un cotxe de morts o per homes, familiars 

homes per ordre de consanguinitat, els amics, els coneguts i les dones al final. Així 

doncs, entenem que l’enterrament no ha variat gaire, però sí que podem afirmar que 

en aquesta processó moltes vegades les dones no hi eren convidades.  
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10. TESTIMONIS 

Hem fet un total de quatre entrevistes. D’aquestes entrevistes dos són a la Conxita 

Parcerisas, una historiadora que ens ha assessorat en tot moment. L’objectiu principal 

era que ens ajudés a contextualitzar la informació que rebíem dels diaris i que no 

podíem entendre. Les altres dues les hem fet a l’Anna Maria Batalla Solà, filla de 

l’Anna Solà, i a Maria Àngels Terrats Feliu, reneboda d’Antonieta Feliu. Ens ha donat 

una perspectiva més personal i propera de dues dones excepcionals. Les entrevistes 

són a l’annex, apartat entrevistes.  

 

10.1. Conxita Parcerisas Estruch 

La Conxita Parcerisas va néixer el 1953 a Aguilar de Segarra i és una dona molt 

apassionada de la història. Es va llicenciar en Geografia i Història per la UB i tot i que 

no va poder treballar en l’àmbit de la investigació, ara és a la junta i una de les 

fundadores de l’Associació Memòria i Història de Manresa. Aquests últims anys ha 

estat investigant sobre el passat dels manresans i les manresanes. Ha fet els webs 

d’Antonieta Feliu i Anna Solà que tant hem utilitzat, és coautora del blog “Manresanes 

que han fet Història” i ha fet el treball: “Les dones manresanes. Guerra civil i 

repressió”. Compartim el fet que les dones estan invisibilitzades i que s’han de treure 

a la llum. També ens ha assegurat que en alguns moments la recerca de dones pot 

ser una mica solitari, no hi ha cap persona amb qui pugui compartir els dubtes i les 

carpetes obertes de les dones que investiga. Enguany li han atorgat el premi Maria 

Casajuana 2022. 

 

La primera entrevista va ser el 3 de febrer de 2021 de forma telemàtica, via zoom. 

Vam fer un primer contacte amb allò que ens podríem trobar als diaris i la situació 

general de la dona durant la República. A la segona entrevista del 12 de juliol de 2021 

ja teníem la documentació acabada i només calia preguntar tot allò que volíem ampliar 

a partir de la informació extreta i sobre la informació que consideràvem peculiar.  

 

10.2. Anna Maria Batalla Solà 

Nascuda a Vallmoll el 1948, va ser la filla de l’Anna Solà Sardans. Una dona que va 

decidir explicar tot el que sabia i el que havia viscut a la seva filla. L’Anna Batalla ha 

pogut guardar de la seva mare llibres, objectes, fotografies, cartes... La mare sempre 

li havia dit que algun dia se sabria el que va passar, i un dia l’Anna va trobar la Conxita 

preparada per contar la seva història. L’Anna és una professora de música i pianista 

que parla amb molt orgull de la seva mare. Viu a Barcelona i és membre de la 

plataforma ciutadana pel monument Presó Dones de les Corts, la presó on va estar 

l’Anna Solà. Actualment, participa amb el projecte Viquidones3 i escriu biografies de 

                                            
3 L’enllaç porta a totes les biografies que ha escrit l’Anna Maria Batalla Solà: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Usuari:Anna_maria_batalla  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Usuari:Anna_maria_batalla
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dones per visibilitzar-les. L’entrevista es va dur a terme per correu electrònic el 16 de 

març i el 18 d’abril de 2021.  

 

10.3. Maria Àngels Tarrats Feliu 

És la reneboda de l’Antonieta Feliu i va morir quan ella tenia tretze anys, però van ser 

suficients per adonar-se que era una dona molt misteriosa i peculiar. Sempre va vetllar 

per la seva educació. Gràcies a la Conxita va poder entendre la personalitat de la 

seva “tante” o “tanta”. Des de fa molts anys viu a Roma, allà hi ha treballat molts anys 

com a consellera de l’ambaixada espanyola al Vaticà. L’entrevista es va fer per correu 

electrònic el 4 d’octubre de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LA PREMSA MANRESANA: DONA I POLÍTICA DURANT LA II REPÚBLICA 

Mariona Moix i Gemma Yu Saumoy 

31 

11. CONCLUSIONS  

El primer que hem après és que parlem del passat i escrivim des de la mirada del 

present, amb tots els prejudicis i tot allò que donem per fet d’aquella època. Per 

exemple, els diaris no són com els d’ara, diuen obertament a quin partit simpatitzen i 

les notícies són menys formals perquè avui dia tenim altres mitjans per expressar 

notícies de menys importància, com les xarxes socials.  

 

Els nostres prejudicis inicials sobre les dones eren semblants a com les descrivien els 

homes als diaris. Pensaven que la dona era mestressa de casa, era la responsable 

dels fills, havia d’anar sempre presumida i era analfabeta. No obstant això, la realitat 

era una mica diferent. És cert que a la dona li pertocava les tasques domèstiques, tot 

i així treballaven més del que esperàvem, ja que hem trobat moltes obreres. Ens ha 

sorprès que hi havia moltes professores i les dones que escrivien a la premsa 

semblaven cultes. Suposem que aquestes són un petit percentatge i que rebien la 

formació gràcies a la seva classe social. La majoria de dones que es formaven, només 

feien la primària. La Maria Casajuana n’era un altre exemple, tot i que va fer bastants 

mítings, era obrera i segurament no va poder estudiar gaire. Els dos articles que va 

escriure ens demostren que tenia capacitats limitades per escriure.  

 

El que sí que corresponia amb la realitat era que les dones ja tenien molta pressió 

estètica. Era mal vist si anaven mal vestides, mal pentinades o no es cuidaven la pell. 

I per últim, els seus grans atributs eren el matrimoni i els fills. Un clar exemple és la 

propaganda electoral o de guerra, on moltes vegades se li demanava lluitar pels fills 

o el marit.  

 

La República sí que marca una etapa important per la dona. Se li dona espais per 

parlar. Es parla d’ella, encara que sigui amb actituds masclistes, però està clar que la 

dona està cada vegada més empoderada i fa sentir la seva veu.  

 

Les dones que eren feministes tenien bastants punts masclistes, més del que 

pensàvem. La nostra societat ha evolucionat i el que per una generació és radical, per 

la següent pensa que és arcaic. Les dones no sempre han estat igual de feministes, 

és a dir, tot s’ha de contextualitzar, les dones d’ahir tenien els seus objectius de lluita 

i no paraven atenció als mateixos fets masclistes que nosaltres. Per això quan vam 

llegir els diaris ens vam adonar que tenien una part molt masclista. Perquè per 

nosaltres hi ha coses que donem per fet: que la dona no ha de ser a casa si no vol, 

per elles això era el seu deure; no ha de tenir fills si no vol; no s’ha de vestir per 

agradar els altres, sinó per ella mateixa. Hem evolucionat i qüestionem tot allò que 

ens sembla masclista, però som filles del patriarcat, som masclistes des de ben 

petites, seguim i aprenem del nostre entorn, un entorn masclista, per aquest motiu 

afirmar que són masclistes no és la millor descripció. En el temps que van viure eren 

feministes, ara amb una visió més moderna i una mica més oberta, és evident que 

alguns comentaris ens semblen masclistes. I el que ens ha passat a nosaltres amb 
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elles els hi passarà a les nostres netes i besnetes quan ens llegeixin, ens diran que 

no som tan feministes com elles. 

 

Malgrat el que hem esmentat al paràgraf anterior, sí que trobem diferències entre les 

dones d’esquerres i de dretes. Les de dretes tenien una gran influència dels valors 

catòlics, sobretot pel que fa a la família. Elles consideraven que la dona havia d’estar 

a casa cuidant els fills. Tenen una visió de la dona molt estereotipada i masclista. 

Esperaven convèncer altres dones a votar partits polítics que defensessin aquest 

sistema patriarcal en què l’home té el poder. Elles organitzaven moltes misses i les 

conferències sempre les feien dones més cultes i de fora de Manresa. Això ens fa 

pensar que no tenien gaire poder dins l’organització i tampoc gaire veu: no 

participaven en mítings. L’única veu era la premsa escrita. Podien pensar els 

arguments, estructurar millor i corregir l’article amb més temps. Sempre signaven amb 

inicials. Creiem que estaven bastant a l’ombra del partit. Així i tot, a elles ja els hi 

estava bé, no ho veien com a una inferioritat. No totes eren feministes. 

 

Les dones d’esquerres tenien més llibertat per dir el que creien: participaven en 

mítings, escrivien articles signats amb nom i cognom i van formar part dels òrgans de 

direcció del partit local, concretament les d’Esquerra Republicana. Elles creuen que 

les dones serveixen per a alguna cosa més que fer-se càrrec de la llar. S’havien de 

formar i treballar en benefici de la societat. Hem trobat molt curiós la crítica a les 

novel·les roses i blanques i la idealització de l’amor que s’hi representa, ja que 

actualment també passa. Quant a les parts més masclistes que tenien era la seva 

opinió sobre la masculinització en diferents aspectes com la roba, l’esport o la manera 

de fer. Elles pensaven que la dona havia de ser femenina, mare i esposa.  

 

Hem observat un canvi de discurs de l’esquerra entre la República de 1931 a 1936 i 

la Guerra Civil. El primer període es caracteritza per un cert menyspreu a la dona 

utilitzant arguments dient que la dona no era suficient o que no tenia les mateixes 

capacitats que l’home. La dona podia començar a participar en política i dir el que 

creia, però amb obstacles pel mig. Durant la guerra civil es troben que els homes 

marxen al front i necessiten que les dones cobreixin els seus llocs, inclosos els d’un 

poder considerable. Van passar de recordar-li la inferioritat a “confiem en tu, et 

necessitem”. Dient-li que demostrés la seva capacitat i la seva formació. Ara sí, a 

animar-la a lluitar fermament per la llibertat i la igualtat. Ens ha semblat sorprenent i 

com les circumstàncies poden canviar els interessos dels partits fent que es canviï de 

discurs per aconseguir un objectiu.  

 

El treball de recerca ens ha fet reflexionar sobre els canvis que ha obtingut el 

feminisme. El món laboral ja ha acceptat que la dona treballa, quedar-se a casa ja no 

és tan comú. Per contra, hi ha desigualtat en la remuneració. El que és més trist és 

que les dones de la República ja ho criticaven i es va publicar el decret del conseller 

Vidiella reconeixent la igualtat de gènere al món laboral, salari inclòs. Una altra cosa 
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que no ha canviat són les juntes directives, si ara no hi ha gaires dones, abans encara 

n’hi havia menys, amb l’excepció d’alguns partits o sindicats.  

 

Un altre aspecte que hem tractat és el de la política i la premsa. Ara les dones no 

tenen una secció femenina específica en la premsa o dins el partit. Ja no són una 

excepció, ja no se’ls hi fa una discriminació positiva (conjunt de polítiques 

compensatòries que pretenen afavorir els membres de col·lectius que hom considera 

sotmesos a desavantatges socials, laborals, etc.) perquè ja ho tenim més normalitzat, 

encara que tot es pot millorar. Per exemple, a Manresa hi ha moltes regidores, són 12 

de 25 i durant la República no hi va haver cap candidata, només quan els homes van 

marxar a la guerra Montserrat Planas va esdevenir regidora.  

 

Abans no es qüestionaven qui era la responsable de les tasques domèstiques i dels 

fills, ara les dones feministes es qüestionen i es pregunten per què els homes no 

poden responsabilitzar-se dels fills o de la llar. Durant la República la maternitat anava 

atribuïda a la dona, encara que dones com Antonieta Feliu no en van tenir cap. No 

passa res si no en tens, però encara estigmatitzem les decisions de les persones. Als 

diaris es va dir obertament que aquestes dones eren unes egoistes i avaricioses.  

 

Com ja hem dit, no feien distinció entre sexe i gènere, encara que utilitzaven més el 

sexe femení com a sinònim de dona. En canvi, actualment tenim molt clar que el sexe 

són els aparells reproductors i al gènere hi van atribuïts els trets culturals. Nosaltres 

tenim normalitzat que una persona de sexe femení pugui ser masculina, i fins i tot 

identificar-se com a gènere masculí. En aquells temps era impensable. Si eres dona 

havies d’actuar de forma femenina. Per tant, no podies fer activitats, esports o treballs, 

“masculins” com el boxa. També hem trobat que les joguines ja tenien gènere i el color 

rosa ja s’atribuïa a les dones.  

 

Considerem que en l’aspecte que no hem avançat és el de pressió estètica, ens 

atreviríem a dir que ha empitjorat. Les dones republicanes havien d’anar presumides, 

polides, netes i pures. Tot i això, la principal diferència entre present i passat és que 

Internet, les xarxes socials i el màrqueting agressiu han fet molt de mal. Han provocat 

la constant comparació d’uns amb els altres i es vulgui tenir els cossos, roba i vida 

feliç que els altres mostren que tenen. Així com més trastorns alimentaris.  

 

La conclusió que extraiem de l’evolució de la lluita feminista és que els canvis no es 

produeixen d’un dia per l’altre. Si posem d’exemple el sufragi femení, sabem que s’ha 

aconseguit mundialment més d’un segle després. Va començar a Nova Zelanda el 

1893 i l’últim país a reconèixer-lo ha estat l’Aràbia Saudita el 2015. Els canvis radicals 

i feministes que esperem requereixen un canvi de mentalitat, fet que comporta molts 

anys de lluita, ja que depèn de les generacions anteriors d’acceptar el canvi i 

l’educació dels que venen. Convé destacar que la legislació d’una llei o la redacció 

d’un decret no és sinònim d’una aplicació efectiva d’una ideologia, canvi de 

mentalitat... N’és exemple la primera votació de les dones d’Aràbia Saudita. Se’ls hi 
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va posar moltes traves burocràtiques per ingressar en el registre de votants i els dos 

gèneres votaven en col·legis electorals diferents. Només es van poder registrar unes 

130.000 dones mentre que els homes en van ser 1,3 milions. Dins els candidats de 

les eleccions municipals hi va haver: 5.938 homes i 979 dones. Llavors, com podem 

esperar que la violència de gènere s’acabi demà? De tota manera, això no ens ha de 

desanimar, continuarem lluitant pel que creiem i per un futur amb igualtat de gènere.  
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12. AGRAÏMENTS 

En primer lloc, trobem imprescindible agrair a totes les dones valentes que sense por 

han lluitat per aquest camí cap a la igualtat del qual nosaltres encara hi formem part. 

 

Donem les gràcies sobretot a la nostra tutora de recerca, la Cristina Grasset, per 

haver-nos guiat en l’enfocament i estructura del nostre treball. Per facilitar-nos els 

contactes i webs d’on hem pogut extreure la majoria d’informació. Per resoldre els 

nostres dubtes i donar-nos sempre la seva sincera opinió. 

 

També estem infinitament agraïdes a la Conxita Parcerisas per la seva col·laboració 

i disponibilitat cada vegada que l’hem volgut entrevistar. Ens ha ajudat moltíssim i 

hem pogut gaudir com explicava les històries que ha estat tants anys estudiant. 

Sempre amb un somriure a la cara on es reflectia la seva passió pel tema. 

 

Admirem l’Anna Solà per haver compartit els seus ideals i no haver-se avergonyit de 

qui era. I que gràcies a l’Anna Maria Batalla la història de la seva mare s’hagi pogut 

conèixer. També agraïm a la Maria Àngels Tarrats per contar-nos amb tants detalls 

una dona excepcional com Antonieta Feliu.  

 

Volem fer una menció especial a l’Arxiu Comarcal del Bages i els seus treballadors. 

Van ser molt atents i amables. I al Centre de Documentació Joaquima Alemany i Roca 

de l’Institut Català de Dones i la Biblioteca Museu Víctor Balaguer per ajudar-nos a 

trobar la resposta a una incògnita que vam tenir oberta durant molt temps: per què les 

dones no acompanyaven el cadàver al cementiri? 

 

Finalment, reconeixem la paciència i la comprensió que ens han transmès la família i 

els amics en tots aquests mesos. 
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En aquest annex hi trobareu la documentació més important que ens ha ajudat a fer 

el treball organitzat per temàtiques. Si voleu veure tota la documentació per ordre 

cronològic, utilitzeu aquest enllaç: 

https://docs.google.com/document/d/1-

N4WltRKnpVp7XhLuek1Q_jKjQBIFemzTX7GEKN5bL4/edit?usp=sharing   

 

ANNEX 1. Marc teòric 
 

Modificació de la Llei electoral de 1907 amb un decret el 8 de maig de 19314 i 

l’anunci de la modificació al Dia el 5 de maig: 

  
El debat del sufragi femení5: l’article 36 de la Constitució de 1931 es va aprovar el 9 

de desembre del 1931 després de les eleccions generals de 1931. En un primer 

moment, a l’avantprojecte de la Constitució era l’article 34. Al document que hi ha al 

peu hi trobareu el debat de l’u d’octubre que comprèn les pàgines del 1349 al 1363.  

 

Segons el Dia el 3 de juliol a l’avantprojecte de la Constitució Espanyola, mentre que 

la majoria d’articles es parla de ciutadans i igualtat de sexe, per contra, es reconeix 

en principi: 

 
 

Biografies de les quatre dones més importants esmentades 

al marc teòric:  

Annex 1.1. Clara Campoamor Rodríguez 

Nascuda al 12 febrer de 1888 a Madrid, Clara Campoamor 

va ser advocada, política i escriptora. De jove va treballar 

de diferents oficis, però entre aquests hi ha: modista, 

telefonista, professora de mecanografia, traductora de 

francès o col·laboradora en diferents diaris. Llavors, el 

1924 es va llicenciar de dret per la Universitat de Madrid. 

                                            
4 Gaceta de Madrid-Núm.130 [en línia] Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. 

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1931/130/A00639-00641.pdf > [Consulta: 19 de gen. 2021] 
5 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, Tomo 3, Núm 48. [En 

línia] Congreso de los Diputados, Diario de sesiones, Serie histórica. 
<https://www.congreso.es/backoffice_doc/prensa/notas_prensa/54648_1506689774662.pdf> 
[Consulta: 15 de maig 2021]  
 

https://docs.google.com/document/d/1-N4WltRKnpVp7XhLuek1Q_jKjQBIFemzTX7GEKN5bL4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-N4WltRKnpVp7XhLuek1Q_jKjQBIFemzTX7GEKN5bL4/edit?usp=sharing
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1931/130/A00639-00641.pdf
https://www.congreso.es/backoffice_doc/prensa/notas_prensa/54648_1506689774662.pdf
Gemma Yu Saumoy Matas
https://docs.google.com/document/d/1cypnTNYYwBGbpwrb_wE7ZR3qMz9v3sUHw70Z80sFqec/edit?usp=sharing 
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Un any després, fou la segona dona a entrar al Col·legi d’Advocats de Madrid. El 1929 

es va afiliar al Partit Republicà Radical, un partit de centre que fundà Alexandre 

Lerroux. Dos anys més tard, va formar part de les Corts Constituents i es va convertir 

en diputada electa per Madrid al Congrés dels Diputats. Va ser-ho del 1931 al 1933 i 

és coneguda per defensar els drets de les dones: la no discriminació per sexe, la 

igualtat jurídica entre els fills dins i fora del matrimoni, el divorci i el sufragi femení. No 

va poder renovar l’escó, de fet el 1936 va escriure Mi pecado mortal. El voto femenino 

y yo, on recorda la solitud que li va comportar la seva lluita pel sufragi femení. Entrada 

la Guerra Civil es va exiliar a Ginebra, després a Buenos Aires i el 1955 es va 

traslladar a Lausana, Suïssa. Va treballar en un bufet d’advocats fins a perdre la vista 

i va morir de càncer el 30 d’abril de 1972. Les seves restes descansen a Donostia.  

Annex 1.2. Victoria Kent Siano 

Kent va néixer el 6 de març de 1891 a Màlaga. De professió, 

va ser advocada i política. El 1924 es llicencia del grau de dret 

per la Universitat Central de Madrid, actual Universitat 

Complutense de Madrid. Va ser la primera dona del Col·legi 

d’Advocats de Madrid i la segona dona a Espanya. És 

coneguda per haver guanyat l’absolució d’un membre del 

Comitè Revolucionari Republicà, protagonista de la fallida 

insurrecció de Jaca (desembre de 1930) per proclamar la 

República Espanyola, i es va convertir en la primera dona en 

tot el món d’intervenir en un consell de guerra.6 A més, va ser 

la primera dona a obrir un bufet d’advocats especialitzat en 

Dret Laboral. Va formar part de l’ANME i del Lyceum Club Femenino que en va ser la 

seva vicepresidenta. El 1931 va aconseguir un escó per Madrid del Partit Republicà 

Radical Socialista (PRRS) i va ser nomenada directora general de Presons, càrrec 

que va ocupar fins al 1934. És coneguda per oposar-se al sufragi femení, creia que 

calia esperar, fet que li va causar certa impopularitat. Tot i això, el 1936 va aconseguir 

un escó per Jaén a la llista d’Izquierda Republicana, partit fundat per Manuel Azaña, 

president del Govern, que anava dins del Front Popular. Arribada la Guerra Civil es 

va exiliar a França i la van nomenar primera secretària de l'ambaixada republicana a 

París. El 1948 va aconseguir marxar cap a Mèxic. Allà hi va crear l'Escola de 

Capacitació per al Personal de Presons fins que l’ONU va demanar la seva 

col·laboració per estudiar l’estat de les presons d’Iberoamèrica i es va traslladar a 

Nova York. El 1954 va crear Ibérica, una revista pels exiliats que es publicaria fins al 

1974. Tot i que va tornar a Espanya quan va acabar la dictadura, va tornar a Nova 

York, on va morir el 25 setembre 1987.  

                                            
6 Victoria Kent va formar part de la Junta Nacional de Madrid segons El Dia, el 4 de març del 1931 en 

una notícia i subscripció pels Fets de desembre (insurrecció de Jaca). 
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Annex 1.3. Margarita Nelken Mansberger  

Va néixer el 5 de juliol de 1894 a Madrid i tenia ascendència 

alemanya. Es va convertir en escriptora i una de les polítiques 

a destacar del període de la República. Era molt culte i de 

petita va mostrar interès per les arts. Una de les primeres 

obres que va escriure i a tenir en compte va ser La condición 

social de la mujer en España. Su estado actual: su posible 

desarrollo, un incisivo estudio feminista escrita el 1919. Va 

entrar en política el 1931, afiliant-se al PSOE. És l’única dona que va aconseguir l’escó 

al Congrés dels Diputats en les tres legislatures i sempre per la circumscripció de 

Badajoz. També es va oposar al sufragi femení. Després dels Fets d’octubre de 1934 

es va haver d’exiliar a París i a l'URSS. Quan va començar la Guerra Civil va participar 

en l’organització Unió de Dones Antifeixistes i es va afiliar al Partit Comunista 

d’Espanya (PCE). El 1939 s’exilia a França i més tard, a Mèxic. Allà va continuar 

col·laborant amb el Govern Republicà a l’exili i amb Unió de Dones Antifeixistes. Va 

escriure articles i va seguir com a crítica d’art fins al final dels seus dies. El 8 de març 

de 1968 va morir a Ciutat de Mèxic. 

 

Articles seus que han estat publicats als diaris: 

El Dia, 16 d’abril de 1935: “Unamuno o la frivolitat” 

Diari UGT, 22 de juliol de 1937: “Massa equanimitat” 

Diari UGT, 10 de novembre de 1937: “La dona i la lluita contra el feixisme. El primer 

Congrés Nacional de la Dona comentat per Margarida Nelken” 

Diari UGT, 8 de març de 1938: “En el vuit de març” 

Diari UGT, 14 de març de 1938:  

 
Diari UGT, 25 de març de 1938: “Ha arribat l’hora” 

Diari UGT, 10 de maig de 1938: “Del front i de la rereguarda” 

Diari UGT, 8 de març de 1938: “En el vuit de març” 

Diari UGT, 3 de juny de 1938: “Florilegi franquista o galofòbia a raig fet” 

Diari UGT, 5 de juliol de 1938: “En nom de Crist” 

Diari UGT, 7 de juliol de 1938: “Del front i de la rereguarda” 

Annex 1.4. Concepción Loring Heredia 

María de la Concepción Loring Heredia va néixer a Màlaga el 4 de maig de 1868. La 

filla del primer marquès de Loring va ser la primera política que va parlar al Congrés 

dels Diputats. Es va interessar per les Belles arts i se la considerava una dona culta i 

intel·ligent. El dictador Primo de Rivera va escollir-la per formar part de l’Assemblea 

Nacional juntament amb altres dotze dones més. Va morir sent marquesa vídua de 
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La Rambla, Gran d'Espanya i Dama Noble de l'Orde de Maria Lluïsa el 20 de juny de 

1935. 7 

 

ANNEX 2. La premsa manresana 
 

En la primera imatge, El Dia s’autodefineix (2 de desembre de 1929). En la segona, 

explica que se’ls hi ha imposat una multa de 500 pessetes (1935) i en la tercera del 

canvi de publicació que passa a ser un setmanari (febrer de 1938). 

 
Exemple de censura (gener de 1931, del juny del 1935 i del juliol del 1937): 

 
El Pla de Bages es converteix en el Diari Obrer des del 14 de setembre de 1936 

                                            
7 La seva intervenció que data del 23 de novembre de 1927 la podeu llegir de la pàgina 52 a la 54 i de 

la 57 a la 58: 
Diario de las Sesiones Núm. 3 [en línia] Congreso.es 
<https://www.congreso.es/docu/PHist/docs/06asam/DS%2023-11-1927.pdf> [Consulta: 28 de juny 
2021] 
 
 

https://www.congreso.es/docu/PHist/docs/06asam/DS%2023-11-1927.pdf


LA PREMSA MANRESANA: DONA I POLÍTICA DURANT LA II REPÚBLICA 

Mariona Moix i Gemma Yu Saumoy 

44 

 

ANNEX 3. La dona en entorns familiars 

Annex 3.1. Llar 

Les dones som les senyores de la casa. 

El Pla de Bages, maig i juny de 1931: Anunci CASALS CARDONA. És masclista, ja 

que fomenta els estereotips de la dona com a senyora de la casa. 

 
El Dia, 5 de març de 1932: PÀGINA FEMENINA. Mari-Blanca escriu l’article “la dona 

i la llar”. Creu que la llar ha de ser el nostre millor amic i que hi hem de dedicar les 

nostres atencions, cal decorar-la amb molta atenció. I en un altre espai hi diu: coses 

que convé saber... 

 
El Pla de Bages, 12, 14 de febrer de 1937: anunci casa Jorba a les bones mestresses 

de casa i amants de l’economia.  
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Es dediquen a la neteja i la higiene. 

Els anuncis de sosa que han sortit al Dia i al Pla de Bages sobretot durant el primer 

semestre de l’any 1931 i de tant en tant tornaven a sortir al llarg dels mesos i anys 

posteriors són aquests: 

 
  

Així es representa l’home en diferents anuncis: el primer és de l’agost del 1932 i el 

segon els últims tres mesos del 1932, ambdós del Dia. I en el tercer anunci es 

representa l’estereotip d’homes i cotxes del gener del 1936. 

 
 

Els altres anuncis de neteja i higiene tots del Dia: 
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19 de març de 1932: PÀGINA FEMENINA. Consells per netejar el daurat dels marcs 

i els quadres (barrejar cinc unces de clara d'ou i una unça d'aigua clorurada) i com 

evitar que les mosques t’embrutin els miralls i els mobles (es recomana utilitzar oli de 

llorer, una olor que no els hi acaba d’agradar a les mosques). 

 

El primer és del novembre del 1933, el segon del gener del 1934 i el tercer de l’abril, 

maig, juny, juliol i agost del mateix any. L’anunci de Sabó Layse segueix el mateix 

patró, només canvia el dia que es fa, el nom de la persona que té l’establiment i el 

carrer on es troba. Les dones següents tenen establiments: Dolors Aguilar, Caterina 

Oliva i Enriqueta Massanes. A l’agost fan servir les criatures per fer comprar a les 

mares el sabó i pujar sobre un tren miniatura. 

  
 

I de cuina aquests: 

 

Per cuinar cal aprendre a cuinar. 

Els dos diaris ja se’n van fer càrrec d’anunciar lliçons de cuina. 

Els primers són alguns exemples del Pla de Bages del 1932 i 1933. Els del Dia són 

de finals de 1932. Finalment un anunci de les postres TALIA de març i abril de 1933 

per poder preparar postres ràpidament. 
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Per cuinar necessitaven gas, el primer anunci és del Dia i els altres són del Pla de 

Bages, es van publicar des de l’abril fins al desembre de 1934. L’anunci dels 

frigorífics és del juny del 1935. 

 
 

Durant la República només vam trobar un anunci de cosir de l’abril de 1936 del Dia. 

Una altra notícia que vam descobrir és la d’una possible agressió masclista a 

Barcelona. 

 

Annex 3.2. Maternitat 

Articles dirigits a les mares on se li donen consells relacionats amb els infants. 

El Dia, 5 d’octubre de 1933: el director del Servei de Catalunya Ortopèdica del 

Sanatori de Manresa, Dr. L. Ribó i Rius escriu: “la mare previsora de les malalties”. 

Per què sempre són elles les encarregades dels fills. Als articles del Segell Pro 

Infància sempre es dirigeixen a la dona (iniciativa de la Generalitat per a millorar la 

salut dels infants). La mare les cures, els pares vigilen. Dona consell d’higiene, del 

son. I parla també del plor.  

El Pla de Bages, 22 de febrer de 1934: V Caldes dona consells a les mares, poden 

comprar un llibret on els ensenya a evitar deformitats. 
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El Pla de Bages, 11, 12, 18 de març de 1937: “Consells a les mares” facilitats pel 

Secretariat de “La llar de l’infant”. Consta de tres articles donant consells i una extensa 

informació per a les mares sobre els fills. Com si els fills només fos cosa de les dones 

i només elles s'haguessin de fer càrrec d’ells. Tracta la mortalitat infantil, el 

desenvolupament, les joguines, l’alimentació, la lactància materna, la medicina 

preventiva, les vacunes i com defensar-los de la calor. 

 
Opinió contundent d’Hermenegild Lladó sobre la maternitat obrera a El Dia:  

4 de maig de 1931: l’article “Maternitat Obrera” article publicat a la secció TRIBUNA 

LLIURE. Lladó creu que el lloc propi d’una mare és ser a prop del fill de pocs anys i 

no treballar en una fàbrica, això ho considera un crim social, encara que tingui 

necessitats econòmiques. A més, acusa la dona treballadora de provocar mancances 

pel que fa a la higiene dels habitatges. I aquelles que no volen tenir fills són unes 

egoistes avaricioses que no volen gastar-se els diners per tenir fills. És a dir, la seva 

visió de la dona és de mare (la veritable ocupació) i persona que fa les feines de casa. 

La fàbrica no és el seu espai natural. I diu que per solucionar aquests problemes és 

tan fàcil com posar homes en situació de vaga forçosa o aturats en els llocs de treball 

de les dones. 

13 de maig de 1931: una altra vegada a TRIBUNA LLIURE “El problema dels sense 

feina”. Torna a descriure la dona amb una visió masclista. Torna a dir que per ajudar 

els sense feina seria útil que les dones no treballessin, que els salaris fossin suficients 

per poder mantenir una família i que les vídues o en estat de misèria cobrin un subsidi.  

Les dues coses més escandaloses són: el sexe dèbil i l’home és incontrolable 

 
19 de maig de 1931: per tercera vegada a TRIBUNA LLIURE Hermenegild Lladó amb 

el seu article “La missió de la dona” torna a afirmar que la seva missió és cuidar els 

fills i tenir cura de la neteja de la casa. Diu que cal aixecar el crit contra l’esclavatge 

que provoca que les dones mestresses amb fills treballin. I conclou que som iguals, 

però que la missió de cada sexe és diferent, s’ha de respectar.  

 

El Dia, octubre de 1931: s’implanta l’Assegurança Obligatòria de Maternitat, tot i 

que no tothom està d’acord amb la quota. Cada trimestre els obrers i el patró paguen 

375 pessetes i l’Estat els donarà un subsidi de 50 pessetes per cada part. I si l’obrera 

cria unes altres 50 pessetes (febrer de 1935). 

 
El Dia/El Pla de Bages, 13 de novembre de 1931: l’assegurança de la maternitat 



LA PREMSA MANRESANA: DONA I POLÍTICA DURANT LA II REPÚBLICA 

Mariona Moix i Gemma Yu Saumoy 

49 

explicada per l’Albert Bastarde al diari “La Publicitat”. L’assegurança de maternitat té 

com a principal objectiu, vetllar per la vida i la salut de la mare obrera i dels seus fills. 

Proporciona gratuïtament a les mares una assistència completa (llevadora, metge i 

farmàcia), els prohibeix treballar sis setmanes després del part i els permet de reposar 

sis setmanes abans, els assegura una indemnització en compensació dels jornals i 

salaris perduts, estableix indemnitzacions i serveis extraordinaris en casos especials, 

una inspecció mèdica, un servei de visitadores competents i una xarxa d'institucions 

protectores de la maternitat i de la infància. Així com la creació de premis o subsidis 

d'alletament amb la finalitat d'estimular la mare a la criança del seu fill. Estadístiques 

espanyoles: 3.000 mares i 17.000 fills moren de mitjana anualment a l'acte del part; 

90.000 criatures moren cada any a les setmanes o mesos posteriors, la majoria a 

conseqüència del part o almenys de la pobresa orgànica, econòmica i cultural de la 

mare. 

 

Les iniciatives de la Junta Local de Protecció a la Infància de Manresa, El Dia: 

4 de novembre de 1932: Consultori de Maternologia i Puericultura (la Junta Local de 

Protecció de Menors de Manresa). Coses a destacar: “Tota dona resident en aquesta 

ciutat, de posició humil, que es trobi en estat de gestació, podrà fer ús dels serveis 

del consultori, des del començament de l'embaràs, passant a reconeixement tantes 

vegades com cregui convenient el maternòleg i sotmetre's a les seves indicacions. 

Aquest, per cada dona, portarà una fitxa en la qual constaran totes les dades 

necessàries d'antecedents i curs de la gestació” “Les que pel seu estat molt precari 

ho necessitin, se'ls hi donarà assistència facultativa i material sanitari precís, en l'hora 

del part, i també es tindrà cura en atendre i hospitalitzar per compte i ordre d'aquesta 

Junta, aquells casos que una embarassada per una mala presentació fetal, per un vici 

o conformació del seu organisme o altre trastorn qualsevol, hom preveiés un greu 

part, distòcic, que pogués comprometre la vida del fill, de la mare o d'ambdós.”, “El 

facultatiu del Consultori donarà a les mares tota classe de consells sobre la manera 

de tenir cura de l'infant, higiene i alimentació.“ i “La secció de Puericultura tindrà per 

al seu curs un servei de reconeixement de dides, les quals, prèvia selecció, podran 

ser utilitzades per l'alletament dels nens.” 

4 de novembre de 1932: CASES-BRESSOL, les cases-bressol tenen per finalitat 

donar assistència, durant les hores de treball, als fills de les famílies obreres, des de 

l'edat d'un mes a cinc anys, sempre que aquestes famílies demostrin la necessitat de 

no poder atendre els seus fills en llurs cases.  

1932: 

 
El 23 de novembre de 1932 es publica que el 4 de desembre s’inauguraran els 

menjadors públics i guarderia d’infants i el 29 d’agost de 1933 se’ns diu que s’obre 
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una altra guarderia. 

 
 

Així se celebra el Dia de la Mare. Aquests articles són tots del Pla de Bages excepte 

el segon article: 

 
 

Per Reis les nenes segurament rebran una cuineta com a regal. El primer anunci és 

del desembre de 1932 i el segon de 1937. 
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Annex 3.3. Estètica 

Anuncis en què es transmeten els estereotips d’admiració i estètica que una dona ha 

de tenir.  

 

Anuncis de perruqueria.  

El més important va ser aquest: ha sortit uns quatre anys tant El Dia com El Pla de 

Bages durant el 1934, 1935, 1936, 1937 i 1938.  

 
Tots els anuncis són del Pla de Bages. El primer és del 1931, els següents són de 

1934, 1935 i 1936. 

 

 
 

 

Anunci de productes dermatològics. 

Els anuncis són del Pla de Bages i el segon també va sortir publicat al Dia. El primer 

és del 1931, el segon és del 1933, el quart és del 1934 i 1935.  
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El producte dermatològic més important era el CARPE, publicat al Dia i El Pla de 

Bages durant el 1933 i el 1935.  

 
El març del 1935 es penja aquest anunci, força diferent dels anteriors:  

 
 

“Anunci d’estil Jorba”. Els hem pogut veure al llarg de cada any de la República i 

en tots els diaris. L’últim anunci (juny de 1935) relaciona dona i color rosa.  
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Una altra cosa que passa actualment és que els objectes es divideixen per gènere. 

 
El 1936 els magatzems es van col·lectivitzar. Vegeu els anuncis del 1936 i 1937. 
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“Anunci d’estil Jorba” però dels Magatzems El Sigle. Són del Dia de 1936 i El Pla de 

Bages de 1937. 

 
 

Articles sobre moda femenina: 

 

El Dia, 5 de març de 1932: PÀGINA FEMENINA. Peggy escriu sobre “Les Joies”. Ens 

dona consells sobre com escollir-les amb encert. És aconsellable que combini amb el 

vestit i no abusar. Ens parla molt sobre les perles (coll i orelles). Aptes per totes edats, 

però en joves portar també algun braçalet i anell.  
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El Dia, 12 de març de 1932: PÀGINA FEMENINA. Peggy ens parla sobre “els Capells”. 

Per exemple, els capells que es portaran durant la primavera de 1932 seran de color 

vermell o colors pastels. ML ens presenta “les darreres modes”. La moda persegueix 

ampliar els contorns de l’espatlla, per això s’utilitzen mànigues llargues. S’han inventat 

cinturons, jaquetes i vestits de paper. També existeixen capells que ondulen.  

El Dia, 26 de març de 1932: PÀGINA FEMENINA: Peggy creu que la senzillesa i el 

pragmatisme impera en les dones. No donen tanta importància a les modes i s’ha 

acabat el temps quan “una només vivia per lluir”. Es porta roba més aviat simple i amb 

abundància de botons.  

El Dia, 9 d’abril de 1932: PÀGINA FEMENINA. P(eggy) escriu “Dona, sinònim de 

bellesa”, creu que és l’obligació d’una dona és estudiar les seves imperfeccions i 

corregir-les, eliminant-les convenientment sobretot per elles mateixes i així tenir cura 

de la higiene quin mal ha fet el patriarcat!  

 

Aquí teniu una mostra de la secció “La moda femenina” del Pla de Bages. Són 

principalment del 1933 i 1935. Els dos articles més interessants van ser els dos últims. 

Expliquen l’obediència de les dones a les modes. A les dietes per tenir el cos que està 

de moda o el que aparentment sigui desitjat, sobretot mai perdre la feminitat. En tots 

els articles s’exemplifica voler agradar i complaure a tothom. 

 

 
Aquesta secció es transforma el maig de 1935 en “FEMENINES. Converses amb la 

modista”. Ho escriu en MAX.  
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Sedes i joies 

Anuncis del Pla de Bages, els dos primers són del 1933 i el tercer és de 1935. 

 
Altres  

 

El Dia, 3 de febrer de 1933: AIXÒ PASSA A FIGUERES PERÒ ÉS INTERESSANT. 

 
El Dia, 14 d’octubre de 1933: recordatori del diari (secció la moda) als pares que no 

vesteixen bé els seus fills. Sobretot, i com de costum, les mares en són més culpables. 
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Pel que fa a la pressió estètica, les nenes pateixen més, perquè han de ser 

presumides. 

El Pla de Bages, 28 de maig de 1935: “Dels concursos de bellesa” segons la Marina 

són una pèrdua de temps, ja que miren només quina és més bella, però la bellesa no 

ho és tot, ha d’anar acompanyada d’altres qualitats. A més, creu que s’hauria de 

premiar a les dones que lluiten per la família i s’obliden d’elles mateixes sense esperar 

res a canvi, simplement procuren el benestar de la família. 

 

ANNEX 4. La dona en el món laboral 

El Pla de Bages, 27 de setembre de 1932: exemple que demostra que les dones ja 

s’havien incorporat al món laboral, però no tenien les mateixes oportunitats per 

estudiar i progressar. 

 
El Pla de Bages, 17 de setembre de 1935: “Pel retorn de la mare a la llar” - P Leon 

sobre les paraules del Pare Rutten. A grans trets la dona ha de tornar a la llar a cuidar 

els nens. No hauria de fer treballs durs, esgotadors, perjudicials i antihigiènics. Amb 

els treballs que deixi serviran per donar a feina a homes aturats. 

 

Annex 4.1. Oficis 

Annex 4.1.1. Artistes 

Ràdio Club Manresa, on es dona projecció a dones artistes. Anuncis del Dia, els dos 

primers són del 1933, els altres són de 1933.  

 
El Dia, 1935: a la Ràdio també tenen una Secció Femenina. No sabem què hi fan. 
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Obres de teatre que s’han anunciat al Dia.  

20 de gener de 1931: Estrena de les noies de la fàbrica de Josep Vilà Ortonobes, 

dramaturg que va néixer a Santpedor i va ser locutor de Ràdio Manresa. Van formar 

part de l’obra algunes dones:  

 
18 de juliol de 1932: Conxa Espinalt, autora manresana (guionista) ha escrit i s’ha 

representat “on va la joventut?” És sobre una dona que havia treballat de prostituta i 

d’aquí en va néixer Carles, qui intentarà trobar el seu pare. Tracte el dilema de: 

“l’estimació filial neix pel fet de l'engendrament o bé per les carícies i l'amor que ens 

prodiguen i dels esforços i sacrificis per procurar-nos el nostre benestar? Conxa 

Espinalt creu que pel primer. Nosaltres (El Dia) ens decantem a creure en el segon 

aspecte.” 

El 1935 es publica un reportatge i dues obres amb manresanes.  

 
28 de maig de 1937: actrius manresanes a l’obra “T’estimo” a l’Ateneu Obrer Manresà.  

 
El 1932 i 1933 El Dia es va fer ressò de l’Exposició d'Artistes de Manresa i 

Comarca que es celebren al setembre. En van formar part dones com Concepció 

Piniella, Pilar Planas, Rosa Calveres o Maria Noguera.  
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Els altres anuncis que han sortit són el de “Dibuixanta” al Pla de Bages durant tres 

anys i nou mesos (1932, tot el 1933, tot el 1934, tot el 1935 i 1936) amb una 

periodicitat pràcticament diària. I dos anuncis de la ballarina Josefina Cirera (El Pla 

de Bages, 1933) i Pilar Planas (El Dia, 1934) que han triomfat a Barcelona.  

  
 

Annex 4.1.2. Mestres i professores  

Professores oficials que van exercir durant la República i en tenim una font escrita: 

Emília Ramon Pujades, Felisa Rufes, Margarida Ruiz Oller i Montserrat Delhom. 

El Dia, els tres primers anuncis són de 1931 i l’últim del 1932.  

 
El 1933 Manresa s’acomiada d’Emília Ramon després de 20 anys i el 1935 Montserrat 

Calveras i Ubach es converteix en professora de català. El 1936 Montserrat Delhom 

és directora del Grup Escolar la Renaixença.  

 
 

Hi ha professores particulars com Teodora Domínguez (1935) i una mestressa (1938). 

També se sap que des de 1931 els mestres particulars poden incorporar-se al 

magisteri oficial. L’Estat vol treure els mestres religiosos, ja que és laic.   
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Hi va haver quatre professores que es dedicaven a ensenyar a confeccionar. Trinitat 

Morera i de Font, Ramona Balcells, Montserrat Farreres i Pilar Costa. Són anuncis del 

1933 i 1934. 

 
També hi havia professores d’esperanto, alemany, rus i anglès. Anuncis de 1933, 

1934 i 1935 

 
 

Professores de música: M. Lluïsa del Castillo i Xancó, Blanca R. Morera, Pepeta 

Palà, Montserrat Calveres i Marieta Ferrer. Són anuncis de 1931, 1933, 1935 i 1937. 
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El Pla de Bages i el Dia també es publicaven quan alguna dona aconseguia el títol de 

professora. Anuncis de 1934, 1935 i 1936. 

 
 

Annex 4.1.3. Altres  

El Pla de Bages ha publicat dos anuncis de dones que s’ofereixen com a cangur. El 

primer és de 1931 i el segon de 1936. El tercer és del Dia, octubre de 1932. S’obre 

un concurs per a quatre places de mainaderes i dues d’auxiliars de les cases bressols.  

 
Anuncis de minyones o serventes del Pla de Bages i del Dia (1932, 1933, 1935). 

Una dispesa és una casa on es dona allotjament i menjar a un grup reduït de persones 

per un preu convingut. 

 
 

Més anuncis, mecanògrafes i senyoretes per a despatx o oficina. 

El Dia, 1932: concurs per cobrir una plaça de mecanògrafa. Es necessita una 

espanyola d’entre 18 a 46 anys, no tenir cap defecte físic ni antecedents penals i tenir 

una bona conducta. També han de saber escriure i llegir perfectament i fer una prova 

de mecanografia. Lourdes Porta i Cirera l’ha aconseguit.  

El tercer anunci és del Diari UGT del 1938. 

 
De tots els diaris, senyoretes per a despatx (1934, 1935 i 1938). 

 
També hi havia dones dependentes. Els anuncis són de 1933 i 1935 del Pla de 
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Bages. 

 
El Departament de Proveïments de la Generalitat regulava la venda i el preu de 

productes com el vi, el bacallà, tocino o sabó. En són exemples aquests anuncis del 

Dia de 1936. 

 
 

D’oficis relacionats amb el món de la moda hem trobat els següents: 

Són anuncis del Dia i del Pla de Bages i del 1932 al 1936.  

Anuncis de modistes: tres modistes a destacar Candelaria Planell, Pilar Palà Prat i 

Pilar Folch. 

 
Anuncis de brodadores 

 
Anuncis de sastresses 
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Anuncis de pantaloneres 

 
 

Hi havia metgesses i doctores. N’és exemple l’anunci de Mercè Miquel, ha sortit 

durant tot el 1931, el 1932, 1933, 1934, 1935, 1936 i els set primers mesos de 1937 

amb freqüència pràcticament diària al Pla de Bages i de vegades al Dia. És l’anunci 

més repetit.  

  
Els altres anuncis són del Dia, excepte el de Rosa Ferrer que també surt al Pla de 

Bages. El primer és de 1931, el segon de 1931-1932, el tercer i el quart de 1935-1936. 

 
 

El 1935 trobem anuncis del Dia i del Pla de Bages d’oficis no habituals. El primer era 

tirar cartes, una professió immoral. El segon treballa el cuir i el metall. El tercer és la 

prostitució. I els dos últims són del Pla de Bages de 1937, una ferretera. 

 
 

En aquesta imatge es veu que cap dona exerceix de jutge o suplent el 1935. El 

setembre de 1936, només una dona s’incorpora a la plantilla fixa de l’ajuntament, 

Carme Baltiérrez i cap al Consell Municipal de Manresa. 
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Articles sobre la prostitució:  

El Pla de Bages, 2 d’octubre de 1936: “dones lliures” de Zurita Cervelló, demana que 

no siguin ignorants, que tinguin els mateixos drets, que se’ls doti de recursos per evitar 

la prostitució i els demana que lluitin per deixar de ser esclaves dels homes i del 

sistema burgès. 

El Pla de Bages, 11 de novembre de 1936: Zurita Cervelló ens parla de la prostitució. 

Les acadèmies de ball han estat les acadèmies de les prostitutes (putes, ataïdes o 

troteres), per la fricció. Il·legalitzant-ho no servirà de res. Cal instruir la dona amb 

educació sexual i acorralar els vividors d’aquest negoci brut. Proposen banys públics, 

escola racionalista i supressió de privilegis per classe 

El  Pla de Bages, 13 de novembre de 1936: Lluís Canal pensa que les dones sí que 

tenen el dret a prostituir-se, evitant però l’explotador. S’ha de permetre que pugui 

aconseguir diners i posar un plat a taula a ella i els seus fills. Ell no hi veu avantatges 

i proposa que es col·lectivitzin, tenir un local higiènic i una revisió minuciosa diària de 

metges competents. 

Annex 4.2. Vagues, reunions, juntes directives i igualtat en el món laboral. 

Exemples de vagues on les dones hi han participat. Són del Dia de 1931 i l’últim de 

1932.  

 
El sindicat que aparentment sembla més mobilitzat és la UGT. Mobilitza sobretot les 

modistes i la Secció Femenina de l’Associació de Dependents del Comerç i la 

Indústria. Són anuncis del Dia i del Diari UGT de 1936 i 1937.  

 
 

Per acabar, exemples de juntes directives en què la dona és present. La primera 
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imatge és de la junta escollida de la Secció d’Art Fabril de la CNT el 1931. Hi ha tres 

dones vocals: Enriqueta Calmet, Carme Giella i Pilar Bosch. La segona és la junta de 

la Secció Femenina de la cooperativa Obrera Germanor (1934). Finalment, La junta 

del Sindicat de l’Art Fabril i Tèxtil. Secció Cinters UGT amb 3 dones dins la junta 

(1936). 

 
 

La igualtat al món laboral ja es parlava aleshores:  

El Pla de Bages, 20 de novembre de 1936: ser dona al món laboral és complicat, 

cobres menys. 

 
El Pla de Bages, 19 de març de 1937: MET sent que si es remunera millor els homes, 

un jornal més bo, les dones es podrien permetre no treballar, ell discrepa sobre 

aquests comentaris. La dona ha demostrat que sap fer anar una màquina, per tant, 

pot treballar i creu que si volem la igualtat de drets s’hauria de garantir que la dona 

tingués el mateix salari que l’home i les mateixes condicions a l’hora d’entrar en el 

món laboral, també laborals, cal completar l’alliberació de la dona. En cas contrari, el 

nostre destí és ser esclaves del sistema. Es pot interpretar que critica al capitalisme. 

Un home avançat als seus temps.  

El Pla de Bages, 24 de juliol de 1937: “La dona en la revolució”. Abans de la guerra la 

dona era explotada pel capitalisme i pels terratinents, com a conseqüència no podia 

satisfer les seves necessitats. Ara, “per un decret del company Vidiella, conseller de 

Treball de la Generalitat, que li dona els mateixos drets en tots els aspectes del treball, 

ho sigui que en tots els treballs on la dona faci el treball igual que l’home percebrà el 

mateix sou”. Seria la segona nació en reconèixer els drets d’igualtat en el treball, la 

primera és l'URSS.  
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ANNEX 5. La dona en la política 

Annex 5.1. Sufragi femení  

Abans de l’aprovació s’han trobat aquests articles: 

El Dia, 13 de juliol de 1931: J. Morros i Altés a TRIBUNA LLIURE - “El vot femení”. 

Creu que les esquerres haurien de votar en contra del vot femení i cal esperar 5 o 6 

anys per concedir-li. Diu que no hi ha cap avantatge, encara que la igualtat de sexes 

hauria de ser un motiu d’orgull. A més, no fer-ho seria una injustícia, però és 

necessària per al bé de la justícia, ja que el fi justifica els mitjans. Afegeix que si les 

dones haguessin votat el 12 d’abril, la victòria no haguera estat tan superior. Tampoc 

volen que la dona destrueixi els esforços per construir la República votant d’una forma 

“reaccionària”, és a dir, en contra d’ella. Una altra cosa a destacar és que creu que en 

les dones predomina el sentiment per sobre de la raó o de la superficialitat sobre la 

lògica. 

El Pla de Bages, 21 de juliol de 1931: Just Pineda - “El vot de la dona”. L'article 54 de 

l'avantprojecte concedeix el dret al sufragi a tots els espanyols de 23 anys en amunt. 

Reconeix, per tant, aquest dret polític a tots, sense distincions de sexe. També 

contraargumenta l’article que J. Morros havia escrit, la fi no justifica els mitjans en 

aquesta ocasió.  

El Dia, 31 de juliol, 1 i 3 d’agost de 1931: les dones també volen participar en el 

referèndum de l’Estatut. Manresa tenia uns 32.000 habitants. 

 
 

El Dia, 1 d’octubre de 1931: es debat el sufragi femení. El Dia no s’hi fa gaire ressò 

del dret a vot. 

  
Després de l’aprovació trobem aquest:  
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El Dia, 7 d’octubre de 1931: en Daniel a TRIBUNA LLIURE - “El vot de les dones”. 

Està en contra de donar el vot a les dones. La descriu com el sexe dèbil, reaccionària, 

conservadora, acovardida i creu que no està prou preparada culturalment ni tampoc 

té una natura favorable, sempre es deixa entabanar. A més, creu que som la poma 

de la República (Adan i Eva, la dona és el pecat). Sempre som la poma, el mal de tots 

els mals, sempre ens culpabilitzen. 

El Dia, 4 de març de 1932: l’editorial del diari empeny als ciutadans independentment 

del seu sexe a votar i a inscriure’s al cens. Tenint en compte que la dona ja pot votar. 

Es veu que no eren gaire partidaris a la seva aprovació, s’hi posa més atenció amb 

els arguments en contra, com la preparació per exercir els seus drets i la seva condició 

bastant propera amb l’Església.  

El Dia, 29 de març de 1932: Joan Selves i Carné no té por del vot femení, creu que 

els afavorirà extraordinàriament perquè la majoria de les dones són essencialment 

esquerristes. 

El Dia, 30 de març de 1932: Josep Niubó - “La dona i la influència clerical”. El 

clericalisme domina les consciències femenines i els homes ho toleren pel benefici de 

la pau i harmonia de la llar. És el mateix dir que el clericalisme i els homes són 

masclistes i s’aprofiten del seu poder per ser superiors a les dones. La dona es troba 

inferior a l’home si parlem de formació intel·lectual i ha estat sempre educada amb 

dogmes, això la fa ser fàcil de convèncer. Els homes les han d’ajudar a emancipar-se 

de la tutela clerical. Avui la Constitució espanyola els hi ha atorgat els mateixos drets. 

Sobretot volen que la dona no sigui el culpable d’aturar el camí cap a l’alliberament 

com a humanitat. Encoratja els homes a portar-les a conferències científiques i 

culturals, a debatre amb ella com a iguals i proporcionar-li lectures convenients. Acaba 

dient: “Allò que mai no hem de fer és creure'ns superiors a ella, i menysprear i fer 

burla de les seves idees d'una manera sistemàtica, sense oposar-n'hi altres de més 

nobles i elevades, I és justament per aquesta falsa posició que sovint adopten molts 

homes, que la divergència d'idees s'accentua i la dona continua addicte a la influència 

clerical o religiosa, perpetuant-ne així les conseqüències que d'aquest malentès se'n 

deriven”. 

El Pla de Bages, 12 de març de 1932: en Ll. Alegre i Recasens es pregunta què 

significarà l’entrada de la dona a la política. Serà extremista o moderada? Dreta o 

esquerra? Hi guanyarà? Fins que no hi hagi eleccions no se sabrà. Benvingut sigui el 

sufragi femení si és per millorar la política i donar avantatges a la dona. La dona és 

apssionada, sensible i dominadora, mare, filla i esposa. Creu que a manresa 

guanyaran els principis de l’ànima catalana: religió, família, propietat i llibertat. 

 

Amb relació a les Eleccions de Catalunya de 1932: 

El Pla de Bages, 28 d’abril de 1932: a Esquerra Republicana no li interessa que les 

dones puguin votar, probablement perquè tenen por que fins i tot elles votin en contra 

d’ells segons un article extret de La Veu de Catalunya, portaveu de la Lliga 

Regionalista. 

El Pla de Bages, 3 de setembre de 1932: Joaquim Pellicena (no manresà) elogia a la 

dona, ja que creuen que transmetrà els valors de la tradició. A més, utilitzen el fet que 
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el Govern no vulgui permetre a la dona votar per dir-los reaccionaris. Fan servir 

arguments aparentment més propis de l’esquerra com: la dona és apta com qualsevol 

altra dona, no es poden dir demòcrates ni partidaris del sufragi femení si juguen amb 

el seu dret. Un punt a destacar és que continua pensant que la dona fisiològicament 

és el sexe feble. Tot i que no moralment. 

El Pla de Bages, 28 de setembre de 1932: POL diu que ERC vol fer les eleccions amb 

un cens vell negant el dret a les dones. Tenen massa pressa. 

El Pla de Bages, 1 d’octubre de 1932: la Lliga es queixa del sistema electoral, 

segueixen queixant-se del cens i creuen que les dones haurien de votar i, per últim, 

demanen respecte, sinceritat i tolerància.  

El Pla de Bages, 8 d’octubre de 1932: Francesc Macià diu que les dones volen votar 

i estan emparades per la Constitució, però el cens femení no es pot fer tan de pressa. 

El Pla de Bages, 27 d’octubre de 1932: la Lliga Regionalista pensa que el cens és 

defectuós, ja que les dones no poden votar. Critiquen la falta de responsabilitat d’ERC, 

tot per les conveniències del partit, partidista.  

 

Articles de les eleccions generals de 1933: 

El Dia, 18 de gener de 1933: Carles Costa a TRIBUNA LLIURE - “Les dones, els 

anarquistes i les eleccions”. La dona aviat votarà. Les més joves són més 

reaccionàries (revolucionàries), però, tot i això, en general no estan preparades i 

dubten que votin esquerra. I demanen mobilitzar els joves, perquè l’anarquisme ha 

demanat no que no vagin a votar. Destaquem els últims paràgrafs del seu discurs: “La 

dona té encara damunt seu una moral totalment equivocada. Hem vist dones que es 

diuen d'esquerra i quan signen encara hi escriuen el nom de l'home que està unit amb 

ella matrimonialment. És aquest un cas insignificant si voleu, però ensenya clarament 

l'esperit antiquat i rutinari amb què es desenvolupen les dones. La dona ha d'actuar 

independentment en tots els moments de la seva vida. És hora que es posi al mateix 

nivell de l'home i que tingui com ell, idèntiques llibertats.” 

El Dia, 21 de gener de 1933: Josep Font a TRIBUNA LLIURE - “És una equivocació 

haver concedit el vot a la dona”. Diu que Espanya és l’únic país on el dret no s’ha 

aconseguit per una lluita. Sense aquesta no s’han guanyat el dret ni s’ha pogut 

comprovar les seves capacitats i intel·ligència, l’hauria preparada en les lluites socials. 

I creu que democràticament és positiu, però és una equivocació, ara no és el moment. 

Les dones parlant sobre política diuen disbarats i no els hi interessa. Les dones de 

dreta ho tenen més fàcil que les d’esquerra, amaguen les falsedats gràcies a la capa 

de déu, a més tenen les minyones. Acaba així: “Que pensin les dones d’esquerra que 

ens posem en aquesta actitud, en primer lloc, pel temor que les realitats ens donin la 

raó i, en segon lloc, per l’alegria que ens causaria que els fets que portessin una 

derrota tan aclaparadora que tirés per terra tots els nostres arguments”.  

El Dia, 25 de gener de 1933: “A la conquesta de la dona” de JB Claret. Ell diu que no 

té cap problema en deixar-la votar, ara ja s’ha aprovat la llei. També el tenen els 

analfabets. No creu en això de fer-ho per igualtat, perquè diu que la dona sempre 

tindrà el poder de la feminitat, de seduir, qualitat que es pot utilitzar com a arma i que 

cada dia n’estaran més indefensos. Molta poma d’Eva veig aquí. Cal seduir la dona 
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amb la República, democràcia, llibertat i justícia social.  

El Dia, 28 d’agost de 1933: Francesc Marcet, l’alcalde, creu que el vot de la dona serà 

positiu per les esquerres. Francesc Farreras, futur president del Parlament a l’exili, no 

ho veu un perill, només es dobla els vots, les dones votaran sobretot el que l’home 

voti. 

El Dia, 1 de setembre de 1933: LL. Figueres Roca - “El vot femení”. La dona no ha 

predominat sobre els homes pel poder de la seva ment. És a dir, no és tan intel·ligent. 

Haurà de formar-se molt si vol arribar a ser igual que l’home, tot i que creu que és una 

utopia. La dona no és cap perill perquè votarà per influència i submissió a l’home, si 

l’home és d’esquerres, no hi haurà cap problema, però cal que a poc a poc aprenguin 

a actuar d’acord amb el seu esperit crític. 

El Pla de Bages, 21 d’octubre de 1933: FLIST, FLAST demana si creuen o no que les 

dones han de votar. Lluís Soler i Terol creu que s’han equivocat, es necessita una 

rectificació immediata. Demana a Antonieta Feliu que li tibi l’americana. Al diari La 

Rambla va dir que el Grup Femení d’Esquerra tenia unes 800 afiliades.  

El Pla de Bages, 24 d’octubre de 1933: Lluís Soler i Terol escriu al Dia que espera 

que la República sigui pels homes i per les dones. Que les dones no votin monàrquic. 

Però dona per fet que les dones són conservadores i amb la quantitat que són fins i 

tot poden fer un partit i guanyar les eleccions amb facilitat, és un article carregat de 

por.  

El Dia, 9 de novembre de 1933: nombre de religioses cridades a votar: 

 
El Dia, 16 de novembre de 1933: segons toca ferro, les dones histèriques trairan el 

seu espòs i votaran allò que el confessor li hagi dit. Aquestes dones votaran la lliga.  

El Dia, 28 de novembre de 1933: “La realitat del vot femení” - Editorial 

 

Annex 5.2. L’entrada de la dona en la política 

El Pla de Bages, 16 de juny de 1931: F. Ribera Font diu que el govern Provisional de 
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la República li ha atorgat a la dona el dret d’asseure’s al Parlament i fer-hi sentir la 

seva veu, tot i això, encara no li ha donat el dret a votar. Catalunya no sembla que 

aprofiti l’ocasió de tenir diputades, també afegeix que les dones utilitzin la seva 

influència perquè els homes votin la Lliga. 

El Pla de Bages, 13 de febrer de 1932: un altre article que parla sobre les dones en 

la política catalana. J. Ventosa i Calvell defensa el dret d’associació de les dones i 

d’entrar en política. Un èxit de la dona és la constitució de la Secció Femenina de la 

Lliga Regionalista. Treballaran per aconseguir l’autonomia de Catalunya, pels valors 

del seny, la tradició, la pàtria i la religió. 

El Dia, 15 de març de 1932: Marcel·lí Font posa de manifest la preocupació que a 

Manresa les esquerres no s’hagin mobilitzat per preparar a la dona per les pròximes 

eleccions, a les que ja podran participar. La dona ha d’entendre el seu deure i ajudar 

els homes a continuar construint un futur d’esquerres. També creu convenient que la 

dona militi i formi part d’alguna entitat que els sigui afins. Cal formar la Secció 

Femenina d’Esquerra.  

El Dia, 29 de març de 1932: l’editorial creu que donada la situació en què hi haurà 

nous votants que no estan qualificats en educació política i susceptible a creure’s 

qualsevol propaganda, veu necessari formar les dones en política i diu: “Les mateixes 

dones republicanes han de difondre llurs criteris en cada ocasió de la vida diària, puix 

que donat el nivell cultural femení - per desgràcia tan deficient a Espanya - cap mitjà 

de persuasió pot tenir eficàcia i la penetració que la propaganda directa i personal”.  

El Pla de Bages, 6 de maig de 1932: en la conferència del senyor Frederic Roda i 

Ventura «L'actuació política de la dona», explica que la missió de la dona no és només 

cuidar-se de la casa i dels fills sinó que també ha de tenir intervenció política i social. 

El Pla de Bages, 19 de gener de 1933: Alexandre Bulart i Rialp. La dona catalana és 

massa mestressa de casa, és molt tradicional. El seny tradicional mai l’abandona, 

però sabrà comprendre la responsabilitat que li pertoca i actuar en conseqüència. A 

la dona se l’ha de formar per enfrontar-se i resoldre els problemes de la política, però 

la seva feina encara és ser mestressa i tenir fills. 

Annex 5.3. Propostes electorals dirigides a les dones 

El Dia, 7 de desembre de 1933: l’obra municipal de la concentració republicana 

d’esquerres ha destinat recursos per als infants, des de guarderies, el Grup escolar, 

les  colònies, el consultori i beques per poder accedir a la universitat si ets apte. 
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Annex 5.4. Manifestos, actes, conferències i propaganda 

Trobareu biografies d’algunes dones que no són manresanes que participen en 

mítings o fan conferències.  

Annex 5.4.1. ERC - Grup Femení d’Esquerra i Estat Català 

Tot està publicat al Dia excepte que s’especifiqui el contrari.  

 

23 de juliol de 1931: s’interpel·la a la dona a formar part de la política, a entendre-la i 

que estigués a favor del futur Estatut encara que no pugui votar-lo convidant-la a un 

acte pro Estatut de Catalunya. 

15 i 16 de juliol de 1931: Teresa Gibert de la Secció Femenina d’Esquerra farà una 

conferència. Ella diu que si la dona no està preparada és perquè els homes se l’han 

fet esclava i no companya seva. Cal que les dones entrin en política, hi participin. 

També creu que les espanyoles han aconseguit drets sense lluita comparada amb les 

altres dones d’altres països com Alemanya, Anglaterra, Suècia... i que no aprecien el 

que val la carta de ciutadania. Les dones hem de ser útils per la República i que 

l’esquerra ha de ser més activa. La dreta ho és.  

 
Maria Teresa Gibert 

Va néixer a Barcelona el 1904. Com a periodista va publicar en diferents diaris, 

els que considerem més destacables són “La humanitat” i “Companya”. 

Escrivia sobre política i feminisme. De fet, va ser una de les militants més 

importants d’ERC i la Secció Femenina local, en va tenir càrrecs importants. 

Va fer molta propaganda i s’implicà per l’adhesió de les dones a la recollida de 

signatures per l’Estatut. Va ser la presidenta d’Unió de Dones de Catalunya al 

Primer Congrés Nacional de la Dona i presidenta del Consell Nacional d’UDC 
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durant l’exili a França el 1945. El 1948 torna a Barcelona i mor a Sant Cugat 

del Vallès el 1991. 

 

1, 2 d’agost de 1932: Minerva, una revista que el diari va proposar llegir a les dones 

manresanes. 

 
26 d’octubre de 1932: Manifest a les dones manresanes per part de la Comissió 

Organitzadora. Encara no podran votar les dones perquè el cens encara no està 

preparat. Tot i això, els recorden els seus objectius com a partit, fent una 

contraproposta als manifestos que la dreta ja ha fet. A més, la comissió demana que 

omplin les paperetes d'inscripció per l'organització d'un Grup Femení d'Esquerra. 

 
14 de desembre de 1932: el grup femení està en procés de constitució, han de 

nomenar una comissió per redactar els estatuts. 

14 de desembre de 1932: a COL·LABORACIÓ FEMENINA Hermina Lloret ens parla 

sobre què és el feminisme per ella. El feminisme no és pintar-se i estar guapes. Si no 

“la lluita constant i dura per la vida. Il·lusions i desenganys. I quan estem en la plenitud 

de la joventut i de la vida ja ens embadalim contemplant un infant i ens venen ganes 

de besar la seva pell tendra i vellutada. I la nostra il·lusió més gran és fundar una llar 

i fer-la feliç amb el nostre encís i l'esforç constant d'una lluita crua i contínua. Heus ací 
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el vertader feminisme.” A més, “les dones obreres hem demostrat que tenim ideals 

[...] per a guanyar el pa dels nostres, cal que demostrem també que tenim prou 

intel·ligència i força de voluntat per a defensar els nostres drets. I els defensarem”. 

Per finalitzar, demana l’ingrés de les dones al Grup Femení. 

19 de desembre de 1932: a la reunió de preparatòria del Grup Femení (no és una 

organització autònoma, sinó que les dones són sòcies del partit) s’ha nomenat una 

ponència composta de les senyores següents: Mercè Azuara, Laieta Canadell, 

Antònia Puig, Teresina Codorniu, Vídua de Josep Sallés, Maria Casajuana, Anita 

Espelt, Dolors Arderiu, Antonieta Feliu i Dolors Palacín per determinar el nombre de 

representants que han d'entrar a formar part del Comitè i de la Directiva, nomenament 

i altres treballs d'organització.  

També s'acorda desenvolupar una intensa companya de premsa publicant articles 

d'una manera continuada i periòdica per tal de donar una major consistència i eficàcia 

a l'associació.  

 

10 de gener de 1933: la Constitució del Grup Femení d’Esquerra. 

 
Gener de 1933: la Secció Femenina ha organitzat dues conferències de Joan Selves 

sobre les possibilitats socials de la Catalunya autònoma i l'actuació de la dona. Sobre 

aquesta última següent diu això: “Hi ha qui creu que és un desastre haver concedit el 

vot a les dones. Que això pot conduir-nos a un retrocés en la vida ascendent del poble. 

No em preocupa el perill. El que cal és evitar-lo. Aquesta ha de ser la preocupació de 

tots els partits polítics d'esquerra” o “Fins ara la dona tenia dues sortides: procurar 

que fes goig per a casar-la o fer-la monja. Si una de les dues sortides fallava, quedava 

la tercera: la prostitució. Per això abans de resoldre el problema polític cal resoldre el 

problema social. Cal que dona sigui tan apta per a guanyar-se la vida com l'home i 

que pugui dir-li de tu a mi la diferència és zero.”, “El bagatge més difícil de treure de 

la dona són els prejudicis. Té el prejudici de la família i el de la religió.” Creu que se li 

ha de dotar a la dona formació, perquè pugui fer front a les imposicions i poder-se 

defensar.  
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19 i 21 de febrer de 1933: acte-festival organitzat pel Grup Femení d’Esquerra per als 

damnificats del temporal de Girona. Es projectarà “Al Capone”. 

 
20 de febrer de 1933: a l’assemblea d’ERC, secció de Manresa cap dona va sortir 

escollida, ni a la direcció ni al comitè polític.  

11 i 14 de març de 1933: A Santpedor s’ha organitzat un acte per part del Grup Femení 

d’ERC d’aquest poble. Hi participaran les manresanes Antonieta Feliu de Forn, Maria 

Casajuana i Laieta Canadell. Ha estat un èxit. Les dones d’esquerra es proposen una 

activa campanya de propaganda pels pobles del bages.  

“La senyoreta Laieta Canadell, parlà del vot de la dona i digué que les dretes feia dies 

que repartien alguna lliura d'arròs, sucre o algun pot de llet, per acaparar la voluntat 

de la dona pensant així conquistar llur vot. En canvi, les esquerres, anaven per 

l'abolició d'aquesta caritat humiliant. La senyoreta Maria Casajuana, digué que ella no 

era ni una senyora, ni escriptora, ni menys una mestressa, que era una humil obrera 

de fàbrica, que cada dia s'havia de llevar a les quatre del matí per posar-se a treballar 

a les cinc i ella sí que sabia el que es patia a dins les fàbriques, i podia dir el que 

representava el vot de la dona, però no aquestes dretes que diuen que defensen els 

drets de la dona, i el que defensen són els seus interessos. Acaba fent un elogi al 

president de la Generalitat senyor Francesc Macià, el protector dels menesterosos. 

La senyora Antonieta Feliu de Forn, digué que ella havia pogut apreciar amb la forma 

que pensaven i vivien les dones d'altres països. [...] Exposa l'angúnia que feia veure 

com l'enderrocada monarquia i una part de dretes, havien fomentat la incultura de la 

dona, que per saber de memòria el llibre d'anar a missa, ja el llegien de rutina, però 

remarca que les doctrines de l'Evangeli són tan humanitàries. Diu que solament se'ls 

permetien els llibres que havien passat per la censura eclesiàstica; això vol dir que no 

podien analitzar per elles mateixes; havien de pensar amb el pensament dels altres. 

Dins la història trobaran un manantial per les seves intel·ligències assedegades. 

Comenta extensament, que el principal paper de la dona dins la política, és, preparar 

els infants perquè siguin uns bons ciutadans el dia de demà.” 

18 i 20 de març de 1933: a part de les tres dones anteriors, surt Anna Espelt. Tenen 

un acte de propaganda al Pont de Vilomara. Totes creuen que les dones s’han de 

formar per poder decidir que és el millor pel país (segons elles, el de les esquerres). 

Estan contra la guerra i amb la doble vara amb què es mesuren les coses. Estan a 
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favor del progrés i creuen que la dona ha de votar a favor de la República que els hi 

ha donat drets, en cas contrari, sí que es podria dir que són ineptes. Cal votar 

Esquerra. No es tracta de caritat, es tracta de persuasió i millorar les condicions de 

vida de la població, obrera.  

Maria Casajuana: 

  

Antonieta Feliu:  

23 de març de 1933: acte del Grup Femení d’ERC a Navarcles. Hi participen les 

quatre. 

24 de març de 1933: Ramona Soldevila escriu a COL·LABORACIÓ FEMENINA amb 

“El caciquisme de les dretes en marxa”. Els cacics estan posant en marxa la seva 

campanya de desprestigi contra la República. Què fan?: 

  

Atenció amb aquest taller:  

A més, el mateix taller ha volgut acomiadar una obrera militant d’ERC.  

15 de maig de 1933: el Grup femení va a la presó a veure els detinguts.  
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20 de maig de 1933: dos actes de propaganda a Avinyó i Puig-reig, van ser un èxit. 

Van parlar l’Anna, la Maria i l’Antonieta. 

11 de juliol de 1933: hi ha hagut un altre acte a Cardona en què hi han participat Anna 

Espelt i Antonieta Feliu. 60 dones van unir-se al Grup Femení de Cardona. La dona 

s’ha de preocupar per la política i col·laborar en benefici de la societat. Aprofitar-se 

dels drets que li han atorgat. 

 
18, 19, 20 de juliol de 1933: Grup Femení d’Esquerra. Al programa de festes pel 

lliurament de la bandera a ERC s’hi farà un acte en què parlaran Anna Espelt, 

Antonieta Feliu i Teresa Gibert.  

24 de juliol de 1933: Aplec comarcal d’Esquerra, parlen: es dona la bandera al 

president d’ERC. Maria Teresa Gibert que elogia el Grup Femení d’Esquerra. 

Antonieta Feliu parla de la bandera. Anna Espelt demana que la bandera sigui 

emblema d’igualtat i no de guerres.   

 
19 de setembre de 1933: a la constitució del Grup femení d’Esquerra a Sant Vicenç 

de Castellet va intervenir Antonieta Feliu. Les anima a seguir endavant, tot i les 

dificultats que hi puguin haver. 

20 de setembre de 1933: a Artés també se’n constitueix un. Antonieta Feliu aprofita 

per explicar-los com actua la dreta per aconseguir més dones i els anima a lluitar per 

la llibertat. 

17, 18, 19 d’octubre de 1933: es demana que la gent sàpiga on ha de votar 
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18 d’octubre de 1933: sobre la Lliga i les dretes, utilitzen el porta a porta, casa per 

casa per casa, en busca de convèncer les dones i fan sobretot propaganda oral.  

21, 23, 24, 25, 26, 28, 30 d’octubre i 2, 3, 16, 17 de novembre: apel·len a la dona a 

no deixar-se comprar per les dretes, a no votar els reaccionaris, a votar a favor de la 

República que els hi ha atorgat drets i saber on han de votar: 

 

 
15 de novembre de 1933: més propaganda i més mítings: 
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25 de novembre de 1933: un cas de coacció per votar a la Lliga 

 
5 de gener de 1934: el Grup Femení d’Esquerra fa un acte de beneficència. 

 
5 de febrer de 1934: homenatge a Francesc Macià d’Esquerra Republicana de 

Manresa, algun membre del Grup femení hi ha anat.  
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7 de febrer de 1934: dues dones vocals a la junta directiva d’un partit, Estat català. 

 
20 de febrer de 1934: el Grup Femení d’Esquerra convida a les altres a assistir a les 

classes de català que organitzen les joventuts d’Esquerra d’Estat Català.  

24 d’agost de 1934: Anna Espelt participa en un acte d’afirmació republicana a 

Fonollosa.  

 
 

8 de juny de 1935: Josep Valls, Amadea Miralles, Anna Espelt, Antònia Feliu i Joan 

Casajuana són destituïts de la Direcció i Administració d'Assistència Pública per part 

de l’alcaldia, discrepen en com ha actuat l’alcalde, ja que no ho ha fet d’acord amb els 

Estatuts per Règim i Govern de la Junta d'Assistència Pública, tal com hauria d'haver 

estat.  

23 de juliol de 1935: Comitè Femení d’Esquerra Pro Presos. Antonieta Feliu, Anna 

Espelt, Laieta Canadell, Teresa Martí, Maria Casajuana, Victòria Fíguls, Empar Giralt, 

Teresa Castelló, Dolors Almasqué, Domèneca Carreres, Rosa Roma, Assumpció 

Jaume. Prestaran ajut moral i material als familiars dels empresonats pels fets 

d’octubre.  

25 de setembre de 1935: molt bona iniciativa de les dones del Grup Femení 

d’Esquerra. El Comitè Femení d’Esquerra Pro Presos visiten els presos i els hi envien 

salutacions i obsequis.  
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Gener i febrer de 1936: mítings electorals. Surten altres dones com Josepa Claveria 

o Josefina Bofarull.  

 
15 d’abril de 1936: Anna Espelt participa en els actes per commemorar la República, 

ensenyarà l’assistència pública. 

9 de maig de 1936: Comissió de cultura, Antonieta Feliu  

 
13 de juny de 1936: Conferència organitzada per la Comissió de cultura: Psicologia 

de l’amor. Està dirigit a senyores i senyoretes. Parla de fases, manifestacions i 

conseqüències en el desenvolupament d’homes i pobles. 

13 de juliol de 1936: les persones que han anat a posar flors a la tomba de Joan 

Selves i Carner són: Ramona Soldevila, Pepeta Soler d’Alsina, germanes Canadell, 
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Teresa Castellà, Margarida Marcet, Antonia Hosta, Maria Rovira, Mercè Pla, Rosita 

Gorgul, Polònia Sanmartí, Maria Santpons, Josepa Claveria, família Casajuana, 

germanes Soler, Maria Miró, Pepeta Serra, Matilde Guitó, Angeleta Bri, Rosa Rovira, 

Carme Baltiérrez, Emília Brunet, Antonieta Feliu. 

30 de setembre de 1936: les dones d’Esquerra estan recaptant diners per una 

bandera als milicians al front d’Aragó: 

23, 24 d’octubre de 1936: míting d’Estat Català 

 
17 de novembre de 1936: la Secció Femenina del Comitè Central d’Estat Català 

demana a les dones a ocupar el seu lloc i ajudar a guanyar la guerra. 

19 de desembre de 1936: entren a la junta de la Secció Femenina d’Estat Català 

Isabel Arderiu Mercader, Rosa Solans Calmet, Teresa Ribera Trulls, Josepa Prat 

Llobateras i Josepa Cervera Bordes. 

 
21 de desembre de 1936: la Secció Femenina d’ERC té una iniciativa per donar escalf 

als combatents per Nadal i donar-los un obsequi: la Diada del Combatent. 

22 de desembre de 1936: les dones d’Estat Català demanen diners en metàl·lic per 

donar obsequis (torrons, vins, ceps i cigars) als combatents i anuncien un míting. 

23, 24 de desembre de 1936: míting Estat Català. 
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Diari UGT, 1 de gener de 1937: reunió a la Secció Femenina d’Estat Català.  

 
27 de febrer de 1937: Estat Català ofereix un curs de exercicis militars, tàctics i de tir 

com tota instrucció bèl·lica.  

 
25 de maig de 1937: Antonieta Feliu orienta la Secció de Monistrol. Han de col·laborar 

amb els homes, sense que sigui una secció aïllada i lluitar amb valentia pels ideals. I 

l’altre és tenir en compte el jovent.  

 
16 d’agost de 1937: ERC ha posat en marxa el Secretariat Femení d’ERC, per 

organitzar la dona i poder posar-se a la disposició de les necessitats del partit, no 

deixar-la al marge d’aquesta etapa. Posa les bases del secretariat. 

6 de novembre de 1937: I Congrés Nacional de Dones. Anna Espelt en serà la 

representant.  

 
 

Annex 5.4.2. Lliga Regionalista/Catalana - Secció Femenina del Casal 

Regionalista 

Tots els articles són del Pla de Bages.  

 

29 de gener de 1932: Manifest de la Secció Femenina de la Lliga Regionalista 

(nacional). Sobre el vot femení creuen que és un dret que els aporta il·lusió, sobretot 
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en pensar que podran tenir influència en la política. 

 
12 de març de 1932: la Secció Femenina de la Lliga té com a principis bàsics la religió, 

la família, propietat i llibertat.  

 
2 d’abril de 1932: inscripció a la Secció Femenina del Casal Regionalista. 
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4 i 5 d’abril de 1932: cada divendres es publicarà a “La Veu de Catalunya” una 

fulla/pàgina femenina. Segons la Secció Femenina de Barcelona volen que la pàgina 

femenina serveixi com a educació política i cultural. La Secció creu que les dones 

d’esquerra són violentes i extremistes.  

 
7 i 8 d’abril de 1932: reunió a la Secció Femenina del Casal Regionalista.  

 
11 d’abril de 1932: Miquel Vidal i Guardiola, en una conferència organitzada pel Casal, 

creu que han de separar política i religió, que ha de formar part, però no ha de ser el 

centre de tot. 

26 d’abril de 1932: la Secció Femenina prepara una missa. 

 
2 i 6 de maig de 1932: una conferència per les senyores sobre la intervenció de les 

dones en política per part del senyor Frederic Roda i Ventura (secretari del Col·legi 

d’Advocats de Barcelona). Ell explica que la missió de la dona no és només cuidar-se 

de la casa i dels fills sinó que també ha de tenir intervenció política i social. 

3, 7 i 11 de maig de 1932: reunions.  
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10 de novembre de 1932: Es nomena la directiva de la Secció Femenina 

 
18 de novembre de 1932: FLOR DE NEU diu que la persuasió és una qualitat positiva 

de la dona i l’anima a treballar per la pàtria i per déu.  

12, 14, 18 de novembre 32: reunió per cooperar amb les tasques de les oficines 

electorals. 

 
3 i 5 de desembre de 1932: una missa per demanar el millor encert en l’actuació del 

Parlament de Catalunya per part de la Secció Femenina de la Lliga Regionalista. I un 

àpat per homenatjar els candidats.  
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20 i 21 de gener, 3 i 4 de febrer de 1933: es convoquen els militants de la Lliga, també 

els de la Secció Femenina. C P de B (segurament Carme Pons de Portabella) els 

dona les gràcies per haver-les deixat un lloc dins l’assemblea. Encoratja les dones a 

seguir i projectar els valors de la dona catalana.  

 
20, 21 d’abril de 1933: la Secció Femenina del Casal Regionalista de Bages farà un 

acte: comença per l’home que intervindrà i de dones Paulina Pi de la Serra (de la Lliga 

de Terrassa, una oradora catalanista i conservadora, també va exercir de professora) 

i Francesca Bonnemaison (la Lliga de Barcelona, pedagoga i fundadora de l'Institut 

de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona).  

  
24 d’abril de 1933: les dones de la Lliga s’han mobilitzat per la diada de Sant Jordi. 

Han regalat flors i hi han participat en l’acte: la viuda de Verdaguer i Callís (Francesca 

Bonnemaison), Maria d’Abadal, Maria de Ripoll Verdaguer, Maria Playà, Trinitat 

Pasqual, Vídua Arderiu, Carme Pons, Vídua Portabella. Un acte molt patriòtic. 

Descriuen la dona com a mestressa de casa, la conviden a formar-se i votar la Lliga.  

29 d’abril i 3 de maig de 1933: la Secció Femenina formarà les seves militants, faran 

uns cursets. Ha estat un èxit. 
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18, 20 i 22 de maig de 1933: el 21 de maig la Paulina Pi de la Serra farà una 

conferència sobre la importància de la intervenció de la dona en la política catalana. 

Primer va parlar la senyora Assumpció Monfort, la qual diu que a part d’aquelles 

activitats domèstiques que ens pertanyen per raó del nostre sexe, també hi ha d’haver 

les activitats d’ordre social i polític. També afirma que hi had’haver les mateixes 

qualitats en una família que en la Pàtria: pau, avinença i harmonia. Després 

d’aquestes paraules, presenta a la senyora Paulina Pi de la Serra. Ella comenta la 

importància del desvetllament polític de la dona a Espanya pel moviment d’atracció 

d’aquest sector polític dut a terme per tots els partits polítics. També ha afirmat que 

les dones han estat objecte de serioses discussions a través de la història, tenint en 

compte que abans els filòsofs dubtaven si les dones tenen ànima i que els Sants 

Pares no les tractaven gaire bé entre altres coses. Diu que hi ha dones que han 

triomfat en la poesia, però que tot i això no es poden ni comparar a Dant o altres 

poetes (masculins) d’aquesta talla. Afirma que entre les dones, no hi ha cap geni en 

la política perquè som mestres en ocultar els pensaments, però que en canvi, els 

homes són aptes per la política, ja que posseeixen en grau superlatiu la diplomàcia, 

la ironia i el dissimult. Que les dones només som inspiradores de totes les lluites dels 

homes (muses al cap i a la fi). Conclou que això ha d’acabar i que la dona ha 

d’esdevenir una companya i col·laboradora de l’home.  

 
Maig, juny i juliol de 1933: cursets 
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26 de maig, 21 i 22 de juny de 1933: conferència organitzada per la Secció Femenina 

al Casal Regionalista 

 
23 d’octubre de 1933: la Secció Femenina dona la bandera a les joventuts. La padrina 

és Trinitat Arderiu i Viñas.  

14 de novembre de 1933: utilitzen el manifest de la Lliga Catalana de Girona per 

explicar que ells sí que confien en la dona. Defineix la dona com a una persona que 

té cura de la llar, són pures, mares, dones i filles de. És un manifest patriòtic i religiós. 

14 de novembre de 1933: P. contra l’anarquisme i el seu odi contra les classes, els 

benestants... Un manifest religiós, voteu per Déu dones de dreta que ens deslliurarà 

de l’enemic. 

14 de novembre de 1933: propaganda electoral 

 
14 de novembre de 1933: Rosa Dempeus (DIC) posa en dubte que una llei pugui 

ajudar a la dona després d’un divorci (per l’estigma, perquè quedarà desemparada) o 

el dret dels nens a l’amor dels pares. No es pot garantir. No està d’acord amb el 

divorci, és una aberració, no hi ha llibertat quan no hi ha paritat entre home i dona, no 

és un simple contracte. Molt religiosa. Demana a la dona que ho tingui en compte a 

l’hora de votar. 

14 i 16 de novembre de 1933: la Secció Femenina ha organitzat un acte patriòtic. 

 
 

18 de novembre de 1933: les dones són les protectores de la llar, dependents de la 

família. Ha de votar en defensa de la seva vida i la dels seus fills, per la seva educació 
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amb els seus sentiments i creences (cristianes). Per patriotisme voteu la Lliga. 

4, 5, 6, 7 de desembre de 1933: reunió electoral al Casal Regionalista i recorden a la 

gent que siguin inclosos al cens electoral.  

 
16 de desembre de 1933: Maria Lleó està en contra del laïcisme. I li recorda a la seva 

filla que déu l’estima. Li diu que el laïcisme és una moda. Ella és bona i té arrelades 

les creences cristianes. Els llibres que els seus amics li donen per formar-se són de 

mala fe i dolenteria. Sa mare ja li donarà llibres que li convenen i li aportaran felicitat 

i optimisme.  

 

31 de gener de 1934: Dolors Cirera fa una conferència 

 
Abril i maig, juny de 1934: activitats de la Secció Femenina i la Joventut Femenina: 

una reunió, un homenatge al Sr. Josep Albagés Secció Femenina i un curset. 

 
 

22 de març i 27 d’abril de 1935: una conferència amb Paulina Pi de la Serra i 

celebració d’una missa de Comunió. 

 
Maig de 1935: la Joventut de Secció Femenina ha preparat un acte beneficosocial. 

Una exposició de robes i una festa d’art per cobrir les despeses de la confecció dels 

equips per a infants de famílies humils. Dolors Carné n’és una de les representants. 

També van representar la Ventafocs. 
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11 de febrer de 1936: Màrius Pla assegura que les dones no votaran la revolució, 

sabien el que es jugava l’any 1933 i ara també saben el que s’hi juga. Saben quin és 

el preu de la revolució i la pagaran més cara que els homes, per això senten odi contra 

ella. Comporta poc treball i misèria. La dona és la fidel guardadora dels valors de la 

societat cristiana: família, pàtria, ordre, pau, religió i treball.  

Febrer i abril de 1936: una conferència, una missa i una obra de teatre de la Secció 

Femenina.  

 

Annex 5.4.3. Partit Carlista - Agrupació Femenina Catòlica-Tradicionalista 

2 d’abril de 1932: l’Agrupació Femenina (carlistes) fa una crida a altres dones 

manresanes catòliques. 
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Actes que es van dur a terme: els tres primers són de 1932, el quart és de 1933, els 

dos següents de 1934 i l’últim de 1935.  

 

 

Annex 5.4.4. POUM - Grup Femení del POUM 

Tots els articles són del Pla de Bages. 
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29 d’octubre de 1936 i 4 de gener de 1937: Secretariat Femení del POUM vol més 

militants. Per la revolució socialista, es demana a les camarades unir-se a la Secció 

Femenina del POUM.  

 
Gener de 1937: pràctiques sanitàries, una conferència, la inauguració del Grup 

Femení i un míting. La secretària és Maria Teresa Ayuso, i existeix la figura de 

l’orientador del Grup Femení a càrrec de Josep Alegret. 

 

 

 
9 de febrer de 1937: Secretariat Femení del POUM - propaganda perquè les dones 

militin al POUM. 

 
26 de març de 1937: Pilar Santiago del POUM (no manresana, mestra) participa a un 

míting. 



LA PREMSA MANRESANA: DONA I POLÍTICA DURANT LA II REPÚBLICA 

Mariona Moix i Gemma Yu Saumoy 

94 

 

Annex 5.4.5. PSUC, Joventut Socialista de Catalunya, UGT - Secció Femenina 

de les JSUC 

El Dia, 16 d’abril de 1936: la Joventut Socialista de Catalunya fa un manifest, li dedica 

aquestes paraules a la dona: allibera’t de l’home i de la burgesia! Et tracten com a 

objecte de plaer, luxe o explotació. Et mantenen ignorant i et consideren inferior. 

Ingressa al partit! A la dona sempre li diuen que ho faci pels fills, utilitzen aquesta 

tàctica molt emocional, fet que es podria considerar que perpetuen els estereotips de 

sexe dèbil, i l’home, perquè no ho utilitzen amb ells.  

Diari UGT, 28 de gener de 1937: lletra oberta del Secretariat de la Secció femenina 

de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya (JSUC) de Manresa. Cal 

mobilitzar la dona i defensar la causa antifeixista ajudant els nostres herois lluitadors 

que tinguin queviures, vestuari... Han posat un taller per confeccionar caçadores, 

jerseis, pantalons, roba d’infants... 

Diari UGT, 30 de gener de 1937: al manifest comunista hi diu: 

  

Diari UGT, 23 de febrer 1937: Dolors Piera (no manresana) participa en un míting del 

PSUC 

 
Dolors Piera i Llobera 

Va néixer a Puigverd d’Agramunt el 1910 i venia d’una família republicana i implicada 

políticament. Per això, no és estrany que acabés sent una mestra laica i catalanista 

que es va afiliar a la Federació de Treballadors de l’Ensenyament (FETE-UGT). Va 

dedicar-se a la pràctica i difusió de la tècnica Freinet que trencava amb l’escola 

tradicional. El 1935 esdevé Secretaria General de la FETE-UGT de Barcelona i milità 

al PSUC. Més tard, el sindicat FETE-UGT passa a ser la Federació Catalana de 

Treballadors de l’Ensenyament i Dolors Piera va ser elegida secretària de la Secció 
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de Mestres Nacionals de Barcelona. Durant la Guerra Civil va entrar a formar part del 

comitè central del PSUC, va ser secretària general d’Unió de Dones de Catalunya, va 

publicar articles a la revista “Companya” i va ser la primera regidora de Barcelona. A 

l’exili va treballar a l'Oficina Internacional per a la Infància a París i va ser a la presó 

durant quatre mesos. Finalment, visqué a Xile amb el seu company de partit, Pere 

Aznar i Seseres. Va tornar a exercir de mestre, va continuar la seva lluita feminista i 

es va implicar al Centre Català de Santiago de Xile. Va morir a Santiago de Xile el 

2002.  

 

Diari UGT, 19 de maig i 9 de juliol de 1937: JSU Secció Femenina tindrà una reunió 

general  

 
Diari UGT, 1 de febrer de 1938: Rosa Robert (militant de la Secció Femenina de la 

UGT i Unió de Dones de Catalunya, BCN) fa una conferència sobre “La dona, els 

sindicats i la guerra contra el feixisme”. Les dones manresanes han tingut sort de tenir 

companys que els han prestat ajut i no s’han trobat amb les dificultats que causaven 

la inferioritat de nivell cultural. Per naturalesa i temperament les dones poden 

entendre problemes que aparentment són insignificants, s’han de treure la vergonya 

i la feblesa per imposar el seu criteri, tenir responsabilitats en la direcció dels sindicats 

i manifestar la seva veu a les assemblees. És hora que la dona ocupi els llocs buits 

de les fàbriques i els tallers. 

Diari UGT, 4 de juny de 1938: Secció Femenina PSUC  

 
Diari UGT, 21 de juny de 1938: acte del PSUC en què intervé Teresa Palau. Els 

demana que siguin tan fidels a la UDC com al PSUC. S’ha de canviar moltes coses, 

es necessita un augment de la producció industrial i respondre a la falta de gent al 

camp. Cal mobilitzar també les refugiades. Han fet un canvi de política que els ha 

permès debilitar lleugerament als facciosos (pèrdues humanes i econòmiques) amb 

més armament que s’han millorat. 

 

Annex 5.5. Dones en política i la premsa: biografies i articles 

Les dones estan organitzades per partit i importància. 
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Annex 5.5.1. Antonieta Feliu i Miró, Grup Femení d’Esquerra  

Articles: 

19 de març de 1932: “El sufragi a la dona” a PÀGINA FEMENINA. En primer lloc, creu 

que les dones ens critiquem molt entre nosaltres. En segon lloc, creu que és 

indispensable que les dones adquireixin una petita cultura i així no haver d’escoltar 

comentaris sobre que s’ha donat el dret a vot a les dones prematurament i podria ser 

un fet perillós. 

26 de març de 1932: “La barba, ornament masculí” a PÀGINA FEMENINA: Ara es 

porten les barbes curtes, però repassa per la història les diferents barbes que s’havien 

posat de moda. Ella creu que els homes els fa bonic portar barba, adquireixen una 

personalitat extraordinària. Amb el pretext de la higiene ara van amb la cara pelada. 

2 d’abril de 1932: “La República, generosa envers la dona” a PÀGINA FEMENINA. 
Creu que les dones espanyoles han de protegir tant com sigui la República, per tot el 
que li han donat. 
9 d’abril de 1932: “Per què ens deixen soles els marits” a PÀGINA FEMENINA. Ella 

creu que les dones que es queden a casa estan assignades a una vida monòtona (els 

seus marits no tenen temps per ella, estan sempre a casa i no entenen els seus 

neguits) i fent tal com diu ella de “tonta”. Mirar revistes, escoltar la ràdio i avorrir-se.  

22 d’abril de 1932: a COL·LABORACIÓ FEMENINA escriu “Les noies, en la Diada del 

Llibre”. Per ella els llibres formen el teu esperit i et fan ser una dona valenta i pràctica. 

Diu que les novel·les amoroses “t’han inculcat un concepte fals de la vida, i et 

presentaràs en el matrimoni amb idees errònies, les quals en els primers temps faran 

la teva infelicitat” i creu que “l’amor és una cosa passatgera; en canvi, una bona 

amistat és per sempre més, no és una cosa efímera.” 

9 de maig de 1932: “Un compàs d’espera” a COL·LABORACIÓ FEMENINA. Les 

dones no votaran l’Estatut, els hi ha faltat temps per preparar el cens femení. Ella creu 

que ja està bé perquè no votaríem per convicció, sinó per coacció, si l’entorn és de 

dretes, de dretes, si és d’esquerres, d’esquerres. Les dones no s’han format gaire en 

política. I votar és un deure de la ciutadania i cal utilitzar-lo bé. També creu que s’està 

emprant la religió com a arma política, les dones hi poden creure independentment 

de l’espectre polític. Creu que alguns ja estaven satisfets de la ignorància femenina i 

que ara no els hi agrada que ara elles puguin reivindicar alguna cosa. 

23 de maig de 1932: a primera plana del diari “La dona liberal catalana”. Moltes dones 

estan organitzant un «Front Únic Femení Esquerrista». “En ell hi són admeses les 

dones catalanes de tots els sectors de la nostra vida social, i de diferent ideologia 

política, ja que el «Front Únic» no permet defensar cap partit polític. La finalitat del 

«Front» és, solament, propagar i defensar les bases que publiquem a continuació 

perquè les coneguin les nostres llegidores”. 

Aquestes són les seves bases i ho han firmat: 
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El Pla de Bages, 30 de maig de 1932: a CARNET, s’explica que Filomena 

Pujolet des del setmanari tradicionalista “Seny” ha acusat Antonieta Feliu 

comunitzar a la població (tergiversant les paraules que ella va escriure).  

4 de juny de 1932: “Lletra a una amiga, núvia” a COL·LABORACIÓ FEMENINA. La 

seva amiga vol consells sobre com gaudir d’una lluna de mel i acaba dient com ha de 

ser una bona muller. Un xic masclista. En primer lloc, diu que l’home de les novel·les 

blanques no és real. Entre les coses a destacar hi ha el tòpic de la dona sempre 

perfecta que ha de complaure l’home, tot ben decorat, ben vestida i sigues bona en 

la cuina i es preocupa per si l'home li és fidel, amb discreció això sí. Massa 

dependència emocional d’un home.  

 
9 de juliol de 1932: “Mimí Trallero de Torrents triomfa a Barcelona” a 

COL·LABORACIÓ FEMENINA. És una artista que li causa molta admiració.  

25 d’agost de 1932: “Bagatel·les d’estiueig” a COL·LABORACIÓ FEMENINA. L’ha 

escrit des de Mallorca i demana que es parli el català i comenta una conversa que té 

amb una mallorquina sobre els dialectes del català. 

6 de setembre de 1932: Antonieta Feliu de Forn escriu a Col·laboració femenina 

l’article “Dues dones republicanes” des de Mallorca. No creu en la condemna a mort i 

s’inclina respectuosament a la mare del capità Galan i la vídua de García Hernández 

víctimes del despotisme monàrquic (víctimes de la insurrecció de Jaca). 8 de 

desembre de 1932: Antonieta Feliu de Forn escriu a TRIBUNA LLIURE “Passades les 

eleccions”. Allí parla sobre l’actualitat de la política catalana, i també se li ha comentat 

que a les eleccions municipals vinents hi haurà alguna dona candidata. 

 

13 de gener de 1933: “El nostre Grup Femení” a COL·LABORACIÓ FEMENINA. El 

seu programa diu que: volen la igualtat de drets dels infants per a llur ensenyament 

gratuït; senten amor per als humils, vells desvalguts; consideren que tots som 

germans sense interposar ni les religions, ni els ideals, ni el capital; l'amor que senten 

per Catalunya i la República és tan gran que estan disposades a fer els més grans 
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sacrificis per a la llibertat d'una i altra. Afirma que no és un programa de color de rosa; 

no tothom pot entrar si no s’està disposada a lluitar.  

18 de febrer  de 1933: “Als nostres germans de Girona” a COL·LABORACIÓ 

FEMENINA. Hi ha hagut inundacions a les terres gironines, per això s’ha organitzat 

un festival per ajudar-los.  

4 de març de 1933: “A totes les nostres afiliades” a COL·LABORACIÓ FEMENINA. 

Les dones han de ser el conjunt més sòlid per defensar la llibertat de Catalunya i la 

República, demostrar que són capaces de tot. Menciona l’explotació i com s'aprofiten 

de la dona en l’àmbit laboral: “Recordem també amb fàstic l'interès que tenien de què 

les obreres vivíssim amb la més completa ignorància, i aleshores, davant la injustícia 

social aclamessin; que si vol fer, aquest món hi som per sofrir, i així guanyarem la 

glòria del cel. Però ells aquesta glòria la volen guanyar amb el confort que proporciona 

el vostre treball, a vegades mal retribuït.” A més, la saviesa no és patrimoni de la 

classe privilegiada, però tampoc dels homes, les dones també haurien de poder 

formar-se.  

3 d’abril de 1933: “Contestant a una amiga” a COL·LABORACIÓ FEMENINA. Li 

explica a la seva amiga Janine que l’amor també és odi, indiferència, abnegació, 

gelosia... Utilitza el tòpic amor-odi per explicar l’amor. Finalment, li diu que llimi el seu 

amor propi.  

13 d’abril de 1933: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “Recordant el passat”. Recorda 

com va ser el dia que van proclamar la República. Ella estava a casa i va anar a veure 

els veïns, entre ells el senyor Selves, que estaven escoltant la ràdio. Més tard, va 

veure una multitud que anava a hissar la bandera republicana a la casa de la ciutat. I 

es va posar a plorar. Diu que “hem d'imposar-nos el deure patriòtic de vetllar pel règim 

que entre altres reformes ha portat la llibertat a la nostra terra.” 

21 d’abril de 1933: “El desvetllament cultural del nostre poble”, per la diada del llibre 

Antonieta Feliu un resum de les estadístiques de la biblioteca i una valoració final:  

 
17 de juny de 1933: “Xafarderies”. Ens parla sobre les xafarderies reials de l’ex-

príncep d’Astúries que es casarà amb una cubana. Acaba dient: “Res no vol dir que 

de tant en tant es fessin retratar acompanyats dels miners de Súria o del Nord 

d'Espanya, abillats de miners, però amb vestits confeccionats amb roba fina nova de 

trinca. Això era solament un sacrifici que imposava el càrrec per enganyar una vegada 

més el poble confiat i de bona fe. I ara, sincerament, tot plegat ¿no trobeu que donem 

massa importància a totes aquestes xafarderies borbòniques?” 

15 de juliol de 1933: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “La bandera d’Esquerra a 
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Montserrat”. Llibertat és per ella poder fer un acte pro república o un contra la 

república. Catalunya és de tots.  

28 d’agost de 1933: Antonieta Feliu fa un repàs dels vuit mesos d’actuació del Grup 

Femení d’Esquerra. S’han dedicat a la beneficència, a la cultura i formació 

(organitzant conferències) i participació en actes per tot el Bages, així com a escriure 

articles. 

  
8 de setembre de 1933: Antonieta Feliu des de la Costa Brava ens parla sobre Josep 

Maria Sert, un artista català 

17 de març de 1933: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “La tomba de Macià, 

profanada”. És molt crítica amb els atacs vandàlics que li han fet a la tomba. I 

considera que han atemptat contra Macià, el símbol de llibertat de Catalunya. 

13 d’abril de 1933: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “A més de política hem de fer 

cultura”. Demana no descuidar la formació espiritual, per tant, la cultura del poble. De 

respectar i dignificar els artistes catalans. 

 

12 de gener de 1935: Antonieta Feliu escriu a DE COL·LABORACIÓ l’article “Una 

caseta al Passeig de Gràcia”. Ens parla de la casa que va trobar i on hi ha fotos que 

expliquen com protegir i cuidar els nens, forma part de la segona campanya del Segell 

Pro-Infància que ha impulsat la Generalitat. 

26 de gener de 1935: Antonieta Feliu a COL·LABORACIÓ FEMENINA sobre les 

seves impressions de viatge a Marsella. 

13 d’abril de 1935: torna a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “Dones... i dones”. Ens 

parla de tres dones catalanes excepcionals: Maria Teresa Vernet (lletres), Enriqueta 

Soriano (esport) i Rosa Mas (música). 

5 de juny de 1935: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “Impressions de viatge, Paraules 

d’un oficial de l’exèrcit francès”. Critica Alemanya per trencar amb el Tractat de 

Versalles (I Guerra Mundial, entre moltes coses, se li havia prohibit militaritzar-se). 

Alemanya s’està armant. Els francesos no volen guerra, no diuen el mateix Itàlia i 
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Alemanya amb les darreres accions fetes. 

28 de juny de 1935: Antonieta Feliu el recorda amb l’article “Una greu notícia per ràdio” 

quan es va assabentar de la mort de Joan Selves i Carner, un any abans.  

13 de juliol de 1935: a COL·LABORACIÓ FEMENINA escriu “Europa té dinou milions 

de dones que homes”. Les dones resignades a casar-se. Com a reflexió destacada 

d’aquest article subratllem els paràgrafs següents: “Cal pensar que gairebé totes 

aquestes dones han somiat amb un marit atent, carinyós, manyac, amb afalacs mai 

satisfets, amb fills rosats o bruns als braços, amb una casa on ella té cura que els 

seus siguin feliços. Una casa on ella és necessària per a l'administració, l'harmonia i 

l'alegria de tots. //Somnis que no seran mai satisfets, i a mesura que passin els anys, 

prendran aquell aire de desencís, d'artifici, de resignació forçosa, o bé el seu esperit 

estarà en contínua revolta contra la injustícia a què es veu sotmesa, contra els homes, 

contra la família, contra lot. //I la societat cruel, i societat hipòcrita, falsa, inhumana, 

amb to despectiu, amb menyspreu als llavis, dirà: «Per una cosa no s'ha casat». Sona 

molt masclista, però al final aquest era l’objectiu de les dones.  

20 de juliol de 1935: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “Amnistia! Amnistia!” pels 

presos de l’octubre del 34. Demana que es posi fi a les detencions en massa si es vol 

tornar a una situació de pau. 

29 d’agost de 1935: “Les festes majors d’enguany”. Té moltes ganes de Festa Major, 

ha estat per la Costa Brava i ens explica sobre la Festa Major d’altres pobles.  

23 de novembre de 1935: Antonieta Feliu ha marxat de viatge per Espanya visitant 

els presos de l’octubre del 34 i en fa un article.  

30 de novembre de 1935: Antonieta Feliu ens continua explicant el viatge per veure 

el president i els consellers. 

7 de desembre de 1935: Antonieta Feliu i les del Grup Femení van regalar al Govern 

(empresonat) un àlbum amb 3000 firmes de dones. Lluís Companys, els senyors Lluhí 

i Comorera eren al Presidi Puerto Santa Maria. Parlen de repressió.  

14, 21 i 28 de desembre de 1935: narrant i entrevistant presidis d’Espanya, visita als 

consellers. A cada visita una carta de retruc a les dones d’Esquerra. 

 

11 d’abril de 1936: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, elogia el Lyceum Club i fa una 

crítica a la inacció contra la guerra. 

 

6 de març de 1937: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “Madrid. A més de dones, 

infants i vells...”. Madrid envia dones, infants, vells i patrimoni cultural a Catalunya 

perquè es protegeixin a causa de la guerra. 

14 d’abril de 1937: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “El 14 d'Abril de 1931 i 1937”. 

Compara la situació del país en els dos anys. Creu que guanyaran.  

 

12 de febrer de 1938: “Mentre Catalunya calla...”. Catalunya calla, però no vol dir que 

no faci res, està preparant-se constantment per la guerra i per la victòria. Volen 

alliberar Mallorca per evitar qualsevol atac al litoral. Afegeix que estava creant una 

indústria de guerra: construir avions, tancs, canons, metralladores, bombes, 

explosius... també estava formant escoles de guerra i combatents, ajudant els 



LA PREMSA MANRESANA: DONA I POLÍTICA DURANT LA II REPÚBLICA 

Mariona Moix i Gemma Yu Saumoy 

101 

refugiats... 

11 de juliol de 1938: “El nostre festival benèfic en honor als ferits de guerra”. El Grup 

Femení va preparar un festival benèfic. Explica les seves impressions. 

Annex 5.5.2. Anna Maria Espelt Vilalta, Grup Femení d’Esquerra  

Article: 

18 de març de 1933: “A les dones d’Esquerra Republicana”: “Se'ns llançava en cara 

que solament servíem per a les coses de la llar o per a estar tancades en un convent. 

La dona pot ésser quelcom més que tot això, car per alguna cosa ella és un símbol i 

mare de la Humanitat. Per això, cal esvair aquell concepte que de nosaltres havien 

format aquells homes que a desgrat de dir-se demòcrates i pastors espirituals, no 

tenien res de democràcia ni d'espiritualitat, puix que solament veien en la dona un 

objecte per a satisfer les passions personals. La volen dintre la família i la feien desistir 

de les seves activitats morals i materials, com si no tinguessin personalitat pròpia, ni 

fossin dignes de tenir-la. Ara que, sobtadament, hem pogut conquerir la nostra 

personalitat, hem de saber defensar la causa com a dones intel·ligents, dignes de 

viure en aquest segle vintè, complint i ensenyant les vertaderes doctrines que Crist 

predicà. Ell deia: «Estimeu-vos els uns als altres, perquè solament pot haver-hi pau 

entre els homes de bona voluntat» Nosaltres, les mares de la humanitat, hem de 

procurar que tots els seus fills puguin gaudir del benestar moral i material”.  

 

Annex 5.5.3. Maria Casajuana Oncins, Grup Femení d’Esquerra 

Articles: 

11 d’abril de 1936: Maria Casajuana elogia la República i demana treballar per ella. 

11 de juliol de 1936: Maria Casajuana ens parla del moment en què va conèixer el 

senyor Selves (Joan Selves i Carner).  

 

Annex 5.5.4. Isabel Arderiu Mercader, Grup Femení d’Esquerra - Secció 

Femenina d’Estat català 

Articles: 

16 de desembre de 1932: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “A les dones de 

Catalunya”. Les anima a formar part del grup. Aquests són els objectius: ”obrir unes 

tandes de conferències socials i polítiques, classes de lectura, han d'ésser unes 

escoles modernes i lliures, republicanes amb tot el sentit de la paraula, escoles que 

han d'ésser la llum i guia de les nostres reivindicacions, preparació per la lluita de la 

vida i no deixar mai d'assistir als actes que la nostra entitat organitzi, hem d'aprendre 

a conèixer les lluites socials i polítiques; hem de preparar-nos per assegurar i portar 

a cap les institucions benèfiques plantejades per la República i els homes d'esquerra. 

Hem de lluitar contra els enemics de la pau social.” I afegeix: “El paper més important 

en els ordres de la vida el desempenyen les mares i per a l'educació dels nostres fills 

precisa que no visquem en la ignorància, ens manca molt per saber, no hem pas de 
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continuar les tradicions equivocades que han passat a la història, aliè que les dones 

no han de saber escriure ni llegir, només rentar i cosir. Les dones, a més dels nostres 

deures de companyes de l'home podem desempenyar les activitats de la vida per un 

igual, l'esport, la cultura física, intel·lectualitats, carreres de drets, medicina, etc., i 

rebutjar el curanderisme, les supersticions i les mil beneiteries...“ 

24 de desembre de 1932: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “De cara als enemics”. 

Està contra la FAI. Culpa els rics de la dictadura. És molt dura amb l’Església i creu 

que han de pagar lloguer i contribució com qualsevol altre negoci. Acaba dient: “Les 

dones de Catalunya no hem de defallir en la nostra campanya. Contra aquests 

enemics de la Pàtria i de la pau social. Els temps passats no poden tornar. Hem de 

mirar sempre endavant, mirar endarrere representa la guerra, l'esclavitud i la religió 

per força les quals no podem permetre.” 

29 de desembre de 1932: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “El mal del món”. Un dels 

perills de les dones són les guerres, per tot el dolor que causen, per totes les morts. 

Està contra la guerra del Marroc. Recorda la IGM i està en contra del feixisme italià i 

l’odi entre persones. Acaba així: “Les dones, com a mares, hauríem de fer sentir la 

nostra veu de protesta a la Societat de Nacions i vetllar per l'educació dels nostres 

fills ensenyant-los a odiar la guerra. No els comprem joguets bèl·lics. Ensenyem als 

nostres fills a servir la pàtria amb amor al treball i allunyant-los dels odis contra els 

altres pobles que no ens han fet cap mal, ensenyant-los a despreciar les empreses 

guerreres. Les mares no porten els fills al món per a fer-los matar en un camp de 

batalla. Lluitem per a l’educació dels nostres fills contra la guerra. Per la pau del món 

que els homes no saben trobar.” 

 

7 de gener de 1933: a COL·LABORACIÓ FEMENINA Isabel Arderiu escriu un article: 

“Han passat els reis...”. No li agraden els reis, perquè sempre porten desgràcies. Com 

a exemple posa: “Crisi de treball, vagues fetes per coacció i amenaces en contra de 

la voluntat de tots, incendis fets per la fatalitat i altres per mans criminals, homes que 

es disfressen d'anarquista de Terrassa per assassinar els treballadors honrats i que 

posen bombes per matar i destruir, fàbriques d'explosius en gran escala organitzades 

per aquests que es diuen enemics de l'estat i militarisme i que precisament tots els 

seus passos són tacats de sang i de fets tan criminals o més que les mateixes guerres, 

xuleria i pistolers importats de fora, els quals escampen el terror per tota la nostra 

treballadora i pacífica Catalunya i a més a més tenim les recents catàstrofes i aiguats.” 

13 de febrer de 1933: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “De fora vingueren...”. No li 

agrada la FAI ni que els obrers es tornin anarquistes i violents. Cal utilitzar l’extermini 

per acabar amb la ganduleria dels comunistes llibertaris. 

25 de febrer de 1933: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “Carnestoltes i quaresma”. 

Creu que la quaresma és perpètua, el poble dejuna, aquells que prediquen el dejuni 

amb la panxa plena són hipòcrites. El carnestoltes serveix per ensenyar la misèria 

humana amb les disfresses.  

13 de març de 1933: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “Eleccions!”. Aquesta vegada 

Isabel Arderiu demana que desconfiïn si us parlen de Déu, propietat i Rei, perquè 

aquests enyoren els seus bons temps, els enemics, i que confiïn en la República, amb 
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la millora social i que entenguin la importància històrica del moment. Per això, “hem 

de votar ERC”. 

25 de març de 1933: Isabel Arderiu a COL·LABORACIÓ FEMENINA ”La superioritat 

masculina”. Contra la guerra, les seves conseqüències, els qui se’n beneficien i la 

ciència que es posiciona al costat de la guerra. Contra els homes (la superioritat 

masculina) i el seu afany de destrucció i matar. Cal reconèixer els errors dels homes. 

 

El Dia/El Pla de Bages, 11 de novembre de 1936: anima a les dones a ocupar els 

llocs de l'home i a contribuir a la victòria. Sigui per fer roba o calçat. 

El Pla de Bages, 30 de novembre de 1936: “A tu, home jove”.  Els demana als joves 
que vagin a la guerra, a contribuir a favor de la victòria republicana. Que no sigui 
covard, ja que cap dona el reté. També suggereix quedar-se per produir per la guerra. 
La guerra l’ha provocada els capitalistes, negociants de carn humana.  

Annex 5.5.5. Marina Oliver, Grup Femení d’Esquerra 

Articles:  

24 de febrer de 1936: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “La derrota dels pedants”. 

Celebra la derrota de la dreta, perquè la seguretat de guanyar se’ls hi ha esfumat.  

10 de març de 1936: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “La dona i la ciutadania”. 

Ara que la dona ja participa activament a la política podem dir que és una ciutadana. 

Segons Marina Oliver la dona era esclava de l’home i la religió, ara s’està alliberant, 

per això ha votat república, però sap que no totes són lliures. Sembla molt 

empoderada.  

18 de març de 1936: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “Provocacions feixistoides”. 

Els feixistes són gent armada que voldrien una dictadura i assassinen polítics 

republicans. No accepten la derrota i volen provocar una guerra. 

26 de març de 1936: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “El camí de les dretes”. Ens 

explica que la dreta creu que s’està fent una neteja dels seus diputats. No paren de 

provocar i això els portarà a la fi de la seva vida política.  

11 d'abril de 1932: “El deure de la dona”. Ens parla del deure de formar-se, de 
l’educació que encara li falta. I recorda que ser modern no és masculinitzar-se ni ser 
atrevit quan s’opina. La llibertat que se li ha atorgat li ha fet perdre certa feminitat. Cal 
continuar formant la dona perquè la igualtat de drets no quedi en mite. I l’home també 
ha de tractar-la amb respecte i sense sentir-se atacat. 
22 d’abril de 1936: Marina Oliver escriu a COL·LABORACIÓ FEMENINA “Parlant de 
la dona...”. Intenta contar com ha arribat la dona a la situació en què es troba utilitzant 
la història en cada període. Ens parla de com l’home reacciona al fet que la dona sigui 
a la mateixa categoria que ell. Alguns creuen que és negatiu per la República; alguns 
estan d’acord, però s’ha de formar sense proporcionar-li mitjans; alguns diuen que sí, 
no obstant això, a contracor i perquè ho diuen els republicans. La culpa de la 
inferioritat la té l’home, sí, i també la dona, per passivitat i egoisme. També diu que 
no és generosa. 
13 de maig de 1936: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “Reflexions”. Reflexions sobre 

les polítiques i la situació dels obrers. Hi ha indústries que tenen superproducció, per 

això, Gil Robles demana augmentar el consum de la població, la Marina es queixa 
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perquè com s’espera un augment del consum quan s’ha disminuït els jornals. Ella i 

Indalecio Prieto aposten per augmentar el salari. Acusa els de dretes d’immorals per 

la fam i desesperació dels obrers a costa del seu poder. 

18 de juny de 1936: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “Què llegeixen les dones?”. 

Divideix les lectores segons les quals llegeixen novel·les blanques/rosa (cursi i apta 

per les innocents filles de Maria), les que llegeixen llibres catalans/d’autor català, les 

que llegeixen revistes de moda (ser intel·lectual està de moda) o les que llegeixen 

literatura. 

26 de juny de 1936: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “La dona i l’esport”. Ens 

convida a no establir-nos com el sexe dèbil i a fer esport, encara que els esports 

“masculins” no li acaben de fer el pes. També ha trobat que les dones fan esports que 

els permeti lluir una bona figura. 

9 de juliol de 1936: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “La cançó enfadosa”. Ens parla 

de feixisme i patriotisme. Cada dia quan fullejaven el diari es troben notícies dels 

feixistes intentant fer caure la República. Per ells, el fi justifica els mitjans. 

1 de setembre de 1936: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “Sa Excel·lència, el rumor”. 

Ens parla sobre els rumors, que poden ser inconscients o malèvols. Cal anar amb 

compte. Per escoltar els rumors i creure-se’ls els demana a la gent si escolten a 

Queipo de Llano (militar espanyol que es va sublevar contra la República). En base 

d’això decideix si mereix o no ser escoltat. 

8 d’octubre de 1936: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “La dona i la guerra”. Segons 

ella si tenen decència espiritual està al costat de la República. D’altra banda, les que 

no, s’han posat al costat de feixisme, són un deshonor pel gènere femení i mereixen 

el menyspreu. Les dones amb temperament masculí han marxat al front mentre que 

les altres es dediquen a confeccionar jerseis o guarir soldats. El fet que se’n vagin al 

front demostra que la feblesa femenina és un mite i reafirma la delicadesa i el noble 

esperit de la dona, però es pregunta si realment estem fent tot el possible, perquè hi 

ha dones que no fan res del que s’ha esmentat. Anima les dones a implicar-s’hi. 

16 de novembre de 1936: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “Les cues”. Vol una 

rereguarda unida i organitzada, retreu els rumors que sent a les llargues cues, 

normalment falsos, mentre podrien estar treballant pels milicians i que l'única 

preocupació d’algunes dones només sigui el menjar. 

14 de desembre de 1936: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “Ahir i avui”. Ens parla 

de feminitat, masculinitat, guerra i pau. Com s’ha de comportar la dona? La imatge de 

dones amb fusells la va deixar confusa, ella creu que es perd la feminitat i deixa de 

banda la sensibilitat, perd la part pacifista i la canvia per una marcialitat revolucionària. 

Això sí, la suposada debilitat femenina es desmenteix. Critica indignada per la 

masculinització de la roba femenina. Destrueix la bellesa de la dona, la suavitat i 

l’elegància de les seves línies delicades. Les dones no són guerreres, no poden 

sostenir ni fer una guerra. No s’espanten amb els perills i compleixen amb el seu 

deure, però no s’ha de fer la guerra, no hauríem d’imitar el gènere masculí, ja que la 

història parla per si sola. Ara ha minvat la fal·lera pels vestits de milicià i allunya que 

Espanya es converteixi en una República d’amazones. Segons ella l’home fa la 

guerra, la dona fa la pau. Al front seríem un destorb. El destí de la dona és a la 
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rereguarda, s’ha d’evitar la mixtificació de la personalitat perquè és ridícul i 

contraproduent. Hi ha una por absoluta que les dones es masculinitzin i els homes 

feminitzin. Acaba dient: “Som dones, i hem de lluitar com a dones, no com a maniquis 

disfressats del que no som.  

21 de desembre de 1936: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “La revolució i 

l’evolució de la dona”. Ha de trobar el seu camí, deixar el sentiment d'inferioritat i 

alliberar-se. Això sí, sense anul·lar la seva feminitat i amb els valors de la revolució. 

 

1 de març de 1937: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “La literatura i la Revolució”. 

Critica la falta de qualitat de la cultura, obres literàries, teatre... que hi hauria d’haver 

com qualsevol altra revolució, substituir els valors per uns de nous que enriqueixin el 

contingut revolucionari i patriòtic del moviment popular.  

8 de març de 1937: incita a no defallir tot recordant la manifestació. Totes les dones, 

encara que tinguin una militància diferent lluiten sota la unitat i l’obediència al 

comandament per la victòria de la República. 

12 d’abril de 1937: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “Incongruències”. Retrets entre 

la rereguarda, entre les forces antifeixistes, no hi ha unitat. Acusa els apolítics, els 

anarquistes que fan política deslleial, no permeten governar, fan protestes 

d’innocència, persegueixen la religió, parlen d’amor i sembren odi i angoixa. Imposen 

un model revolucionari utilitzant el desordre. Revolucionaris que fan fracassar la 

revolució. Parlen de responsabilitat i mai l’assumeixen. Són proletaris que es 

comporten com a burgesos.  

22 de maig de 1937: a COL·LABORACIÓ FEMENINA, “Del moment”. Critica els Fets 

de maig. Els que ho van fer són uns incontrolats (sinònim d’armat fins a les dents i 

s’empra per eludir les responsabilitats), sense seny i sentit de la moral que han 

provocat greus conflictes d’ordre públic. Són molt revolucionaris, però comprometen 

la revolució. Segons ella cal pacificar els esperits dels incontrolats, encara que primer 

cal desarmar-los i fer arribar a la Generalitat les armes. Aquests problemes de la 

rereguarda comprometen el prestigi de la Generalitat i la República davant el món. 

27 de setembre de 1937: a l’article “Astúries - Catalunya” explica que Astúries està 

resistint als facciosos com els catalans ho estan fent al front d’Aragó. Elogia el poble 

d’Astúries, heroic i digne. Mentre que el sector de Madrid gairebé els deixa entrar a la 

capital.  

 

7 de març de 1938: M.O. (Marina Oliver) escriu “L'actuació de la dona”. En primer 

lloc, no li agrada gaire el fet que les dones es militaritzin, és massa masculí i deixen 

de banda la feminitat i l’estètica. Tampoc quan es van posar a treballar als hospitals. 

El que han fet ha estat positiu, no obstant això, recordant la diada de la dona en què 

hi va haver una corredissa per la intromissió de l’home. Les coses s’han de fer sense 

fer el ridícul, amb esforç i sense que els homes el malmetin. Ella creu que la missió 

de les dones és aixecar la moral, suportar-ho tot, crítiques i molèsties amb un 

somriure. 

28 de març  de 1938: “De la unitat...”. Prou partidisme, sí a la unitat antifeixista seriosa, 

lleial i de tots. Vol la unió d’individus per la lluita d’un objectiu comú. 
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4 d’abril de 1938: “L’edat de ferro”. Utilitza la lectura per evadir-se, però l’hi troba 

analogies amb el present. Explica que quan es descobreix el ferro, s’utilitza per matar. 

En aquest cas, els feixistes són l’edat de ferro per tota la sang que vessen, per la 

insensibilitat i inhumanitat. Els catalans som pacífics, però no han de permetre els 

feixistes arravatar-nos la llibertat. 

6 de juny de 1938: “Per què fem la guerra els catalans”. Fer la guerra es podria 

considerar un crim contra la humanitat, així i tot, els catalans, pacifistes, hi participen. 

Els seus motius són: ser amants de la llibertat, l’orgull de suportar tragèdies amb 

serenitat, venjar els pobles destruïts i lluitar contra la ferotge invasió de la nostra terra. 

Si Catalunya cau, serà una colònia, un poble submís, encadenat i sense personalitat.  

20 de juny de 1938: “La humanitat a través del temps”. Fa un repàs d'història de la 

humanitat. Està plena de guerres i sang. Idealitza l’Antiga Grècia. També recorda la 

lluita per la dignitat, la democràcia i els drets. 

 

Entre les dones no tan importants hi ha Laia Canadell. Va formar part de la comissió 

per redactar els estatuts del Grup Femení d’ERC i va ser membre del Comitè Femení 

d’Esquerra Pro Presos. Ha participat a 1 míting.  

Annex 5.5.6. Dolors Cirera (DC) 

Articles: 

18 de novembre de 1933: les dones són sensibles, tenen feblesa física i no els agrada 

la violència. Són patriòtiques i no poden renunciar de la família i la religió cristiana. 

Les dones han de votar a favor de la prosperitat de Catalunya. Per damunt de tot, que 

voti! 

30 de desembre de 1933: a VEUS FEMENINES critica els d’esquerres per prometre 

coses que no poden complir, per enganyar-les. Els d’esquerres no saben generar 

riquesa ni poden donar res perquè només saben expropiar coses d’altra gent. Per 

últim, diu que hi ha poques dones d’esquerra, si no dones dels homes d’esquerra. 

Doncs, com les de dretes.  

 

10 de gener de 1934: a VEUS FEMENINES, “La fal·làcia i els tòpics de 

l’esquerranisme”. Obrerisme: l’obrer s’ha utilitzat per conveniències partidistes. 

L’esquerra, des dels inadaptats anarquistes als burgesos esquerrans, els ha segrestat 

oferint-los felicitat a canvi de posar-hi cos i ànima per aconseguir els seus propòsits. 

Molt patiment per lluitar per una revolució perduda. Finalment, posa en dubte el que 

han fet durant els últims tres anys: res de profit. 

12 de gener de 1934: a PÀGINES FEMENINES ens parla de la transcendència de les 

eleccions. Creu que no són autonòmicament suficients. Segueixen vigents lleis i 

organismes propis del règim caigut. Els d’Esquerra són uns ineptes que han refusat 

iniciatives d’essència autonomista. Esquerra és l’obstacle de l’autonomia i els manca 

catalanisme. 

23 de gener de 1934: a VEUS FEMENINES. Esquerra ha guanyat. I creu que les 

formes de fer d’aquests són incompatibles amb la nostra feminitat. Són uns violents i 
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uns cínics. 

27 de gener de 1934: a VEUS FEMENINES, “La fal·làcia i els tòpics de 

l’esquerranisme”. Té una debilitat per la humanitat. Vol fer feliç a tothom. Són molt 

idealistes. Els critica per generar odi i separar la població entre dues castes (proletariat 

i burgesos) quan haurien d’unir-se tot per portar a Catalunya al nivell dels pobles 

veritablement civilitzats. 

3 de febrer de 1934: a VEUS FEMENINES, “La fal·làcia i els tòpics de 

l’esquerranisme”. El laïcisme. Poca gent entén el concepte de laïcisme sobretot 

perquè a l’esquerra li va bé crear confusió. Molts creuen que ser laic i ateu és el 

mateix. Segons ells l’esquerra vol treure la tirania de la religió sobre els nens i els 

homes. Volen alliberar-los, civilitzar-los, fer-los feliços sense la necessitat de guanyar-

se el cel. Es queixa de la persecució a aquells que no volen ser laics, ho faran a la 

força per aconseguir els seus objectius. Li preocupa que l’anarquisme renti els cervells 

als joves i els hi diu a les dones que es preparin per a les llàgrimes que cauran per la 

desgràcia dels seus fills. 

10 de febrer de 1934: a VEUS FEMENINES, “Idees avançades”. Forma part de “La 

fal·làcia i els tòpics de l’esquerrisme”. La gent ja no se’ls creu amb l’explotació de 

paraules com democràcia, laïcisme, obrerisme, humanitat, llibertat, progrés, 

civilització, cultura... o idees avançades. No creu que siguin avançades perquè diu 

que sempre són les mateixes que fa anys. A més, són els que utilitzen la força, 

violència i blasfèmies per revoltar-se, abans contra el poder i ara contra ells mateixos 

que tenen el poder. 

17 de febrer de 1934: ens fa una síntesi de “La fal·làcia i els tòpics de l’esquerrisme”. 

Tot el que afirmen esdevé negació, el que crea es desfà. També sap que no té la raó 

absoluta, però que s’arriscarà per dir que l’esquerra es basa i se sosté amb les parts 

negatives del nostre esperit. S’alimenten de les renúncies que fem a l’esperit per viure 

una vida materialista. L’esquerra no és una política, sinó una posició negativa davant 

la vida. La solució és déu o continuar reforçant l’esquerrisme. Article molt religiós. 

3 de març de 1934: a VEUS FEMENINES. A vegades, es pot creure en l’escepticisme, 

és a dir, conformar-se en una posició egoista i interessada. No s’ha de deixar influir i 

continuar lluitant pels ideals encara que no hi hagi una eficiència immediata, hi ha de 

creure en una realitat millor. La dona no es pot desentendre de la política. 

10 de març de 1934: a VEUS FEMENINES “Parlem-ne de l’amor lliure”. DC va 

escoltar una dona que simpatitzava amb Esquerra i deia que les de dretes per 

prejudicis passen de llarg dels problemes vitals de la dona. Li diu a la dona innocent i 

que les virtuts i els problemes els dona o els soluciona Déu. Un dels tòpics de 

l’esquerra és l’amor lliure: un amor que no necessita papers, segells, certificats, 

cerimònies... Per tant, prescindir de fórmules egoistes que lliguen i esclavitzen les 

voluntats a les conveniències. No volen que perduri, perquè si no lliguen es deixen 

l’endemà. Ella diu que és un amor desinteressat. 

4 d’abril de 1934: a VEUS FEMENINES, “Les excel·lències imponderables de l’amor 

lliure”. Comença amb un exemple simple, què passa si l’home no li agrada l’escudella 

de la dona: l’home se’n va amb un altre, la dona amb algú que se la mengi... Després 

esmenta les objeccions que hi veuen de l’amor lliure: què en fan dels fills, dels 
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interessos materials, l’ordre moral de la família o la dignitat humana. Són gent egoista 

que vol destruir la família, no volen procrear, deixen els nens a l’estat que els cuidi, 

no volen formar un patrimoni, ja no els importa el primer amor... Sempre o quasi 

sempre acaba els articles amb “si déu vol escriuré sobre x tema”. 

7 d’abril de 1934: a VEUS FEMENINES, “La llibertat inferior de l’amor lliure”. Divideix 

l’amor en l’amor lliure i el cristianitzat. Segons l’esquerra ningú estima igual, ho fan a 

la seva manera, ella diu que si fos així no existiria l’amor vertader perquè dues 

persones no s’estimarien igual, no hi hauria reciprocitat possible i llavors acabarien 

amb desavinences. D’aquesta manera la gent s’enamora amb aquella persona que 

satisfà les seves ànsies d’establir una correspondència mútua d’afecte. Ella creu que 

aquest mateix desig, anhel els farà decebre i els apartarà. Això fa que aquest desig 

mai es podrà satisfer, per tant, en l’amor lliure hi ha una llibertat inferior, ja que ets 

esclau d’un amor no sa. Ella creu que Déu ha confirmat amb una revelació que l’amor 

veritable existeix. Volia explicar-ho també racionalment i ho farà en un altre article. 

Però diu que l’amor cristianitzat és racional perquè l’amor és la raó del cristianisme. 

Per tant, haurà de cercar la raó de la raó. 

19 d’abril de 1934: “La llibertat altíssima de l’amor cristianitzat”. Primer de tot, diu que 

l’home té tres graus d’amor per ordre de jerarquia: el sensual o instintiu que satisfà 

una conveniència individual d’animalitat; en l’amor reproductiu, moral o reflexiu se 

satisfà una conveniència col·lectiva d’humanitat i l’amor espiritual i contemplatiu és 

una conveniència universal de divinitat. És a dir, l’home és instintiu, reflexiu i 

contemplatiu. També diu que som perfeccionistes i estimem un concepte superior o 

que l’esperit és més noble que les passions carnals. Per finalitzar, diu que l’amor 

espiritual és una realitat. Per això segueixen les doctrines evangèliques, com en el 

matrimoni. L’amor cristianitzat és superior. Intentava fer-ho racional, però si per 

entendre el matrimoni utilitzes una doctrina, de racional no en té res. El resum de 

l’article: l’amor cristianitzat utilitza i es basa en les doctrines evangèliques per dir com 

ha de ser el matrimoni, en altres paraules, quin és el tipus de relació que han de tenir 

entre dos heterosexuals. La diferència entre els dos amors és que un es basa en una 

doctrina i l’altre no. 

21 d’abril de 1934: a VEUS FEMENINES, “catalanistes (?) del 14 d’abril i catalanistes 

de Sant Jordi”. Els d’esquerres són catalanistes del 14 d’abril. Ella creu que no ho són 

veritables catalanistes perquè estan anarquitzant i desordenant la vida de Catalunya. 

Ells són els catalanistes de Sant Jordi, els veritables, els que s’uneixen sota el patró 

de Catalunya. 

27 de juny de 1934: a VEUS FEMENINES, “Els demagogs de l’intel·lectualisme, flagell 

de les joventuts”. La demagògia intel·lectual es troba en persones que diuen aparentar 

molta activitat, conviccions fermes i inalterables, modest, demòcrates i liberals. Però 

en realitat, no és res d’això i només es mou pels seus interessos i imposa les seves 

conveniències. Elogia persones de bona fe per aconseguir prestigi. Així com 

nomenar-se l'única persona que pot salvar la humanitat. Afirma que és el flagell 

(desgràcia) de les joventuts. Acaba dient que l’intel·lectualisme que els preocupa posa 

en perill les naturals defenses de la nostra espiritualitat que és la veritable 

independència individual i cívica de la dona. Article dirigit a l’esquerra. 
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30 d’agost de 1934: “Defensem-nos del plebeisme”. L’article es pot resumir amb l’últim 

paràgraf: “Defensem-nos, doncs, ni que sigui contra corrent, de l'actual plebeisme que 

amenaça de fer inútils l'esforç genial de dues generacions de catalans il·lustres, que 

lluitaren amb veritable amor i desinterès per l'elevació moral i espiritual de tot un poble, 

servint-li l'estímul d'un ideal immarcescible de superació individual i col·lectiva”. Cal 

atraure el jovent al catalanisme històric. 

22 de desembre de 1934: “De l’esquerrisme, a l’esquerrisme... moderat”. Creu que 

no s’haurien de lamentar pels fets d’octubre, al cap i a la fi, les idees esquerranistes 

no han penetrat prou a la societat. Tot i que encara els queda al baluard a l’autonomia 

de Catalunya. Ara diu que existeix una esquerra moderada que diu que ha fracassat 

només una modalitat de l’esquerra, la més revolucionària. Avisa que l’esquerrisme 

encara existeix, encara que utilitzi paraules moderades. 

 

22 d’octubre de 1935: “Les dones dins l’organització democràtica” a VEUS 

FEMENINES. En primer lloc, creu que la política ens afecta a totes i som moltes de 

manera que podríem tenir un cert control en tot el que és públic. Cal procurar tenir 

una societat basada en el respecte, equitat i justícia. Un dels obstacles és la falta 

d’educació. Evitar qualsevol depuració com el que es vol fer amb el carnet electoral, 

indispensable pel dret a sufragi. 

 

4 de febrer de 1936: “Per què no poden guanyar les esquerres”. A DC se la veu molt 

convençuda de la victòria en les eleccions. L’esquerra només ha fet que política 

destructiva, són una colla d’irresponsables. No poden seguir enganyant el poble 

indefinidament. 

8 de febrer de 1936: “El què els manca a les esquerres per a poder guanyar” a VEUS 

FEMENINES. DC vol que la dreta guanyi les eleccions i que l’esquerra actuï dins la 

legalitat: sense insults, armes, petards, intervencions absurdes... Els acusa d’haver 

inventat vots en anteriors eleccions.  

10 de febrer de 1936: DC elogia al senyor Cambó que ha vingut a Manresa. 

13 de febrer de 1936: “Sota l’ensenya de la falç i el martell”. DC és anticomunista, no 

li agrada el materialisme i recorda la part negativa de l'URSS. També explica que hi 

ha burgesos que són comunistes perquè saben que el seu benestar no perillaria tant 

com en el capitalisme.  

Annex 5.5.7. LB  

Articles: 

22 de maig de 1933: LB felicita la Secció per les conferències i elogia Paulina Pi de la 

Serra 

8 de juny de 1933: a VEUS FEMENINES, “Les eleccions”. Demana a la dona que no 

voti els extremistes quan no pensa igual que ells, que no ho faci perquè els seus 

familiars li ho han dit, a més, dubta que aquests partits siguin els que portaran 

beneficis per Catalunya. Demana que vagin a votar o serà un vot pels contraris. 

27 d’octubre de 1933: a VEUS FEMENINES, “Insistint”. Els recorda a les dones que 
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votin.  

13 de novembre de 1933: “De les eleccions”. LB anima a les dones a votar, la típica 

frase: per un vot rai! No és cap excusa, si no anirà al partit contrari. 

2 de desembre de 1933: “Eleccions municipals”. LB creu que hi ha dones que han 

votat enganyades amb les vacances, aquestes no les tria cap partit, sinó els tractats 

internacionals. Creien que la Lliga faria moltes millores. A la pròxima la Lliga guanyarà. 

 

9 de gener de 1934: a VEUS FEMENINES, “Eleccions municipals”. La propietat i la 

prosperitat de l’economia és molt important pels regionalistes. Els acusa per la crisi 

econòmica que està començant a Barcelona. També tornen a posar el dit a la llaga 

del fet que ERC ha guanyat els vots d’una forma poc honesta, els han enganyat. 

13 de gener de 1934: a VEUS FEMENINES, “Promeses fantàstiques”. Confien en el 

seny dels manresans, i, per tant, guanyaran. Critica la reforma agrària; els drets que 

no ha concedit Esquerra, sinó els tractats internacionals; prometen coses impossibles 

de complir i hi ha molt atur. 

6 de febrer de 1934: a VEUS FEMENINES, “Decepció”. La que sent quan els resultats 

no eren els esperats i torna a dir que no han guanyat els vota d’una forma honesta. 

Els manresans han votat enganyats amb falses promeses. Paraules buides. Es 

queixen que amb els obrers revolucionats els capitalistes no volen invertir. Serà la 

ruïna de Catalunya. 

7 de febrer de 1934: a VEUS FEMENINES, “La blasfèmia”. La nostra llengua 

s’embruta per les blasfèmies. És repulsiu per les persones amb bon gust. No hauríem 

de malcriar el jovent, no s’haurien d’acostumar a parlar així de malament. I si és contra 

Déu encara pitjor. Demana no embrutar la bella parla. 

8 de març de 1934: a VEUS FEMENINES, “El llibre: art universal”. LB ens parla sobre 

els llibres i els elogia, per ella és tot un art, encara que alguns llibres són indignes i 

plens de difamacions. 

3 d’abril de 1935: a VEUS FEMENINES, “L’odiosa guerra”. Parla sobre la crueltat de 

la I Guerra Mundial. Durant aquests anys els països estan augmentant l’armament, 

cal que tothom s’hi oposi. No volen tornar a les cavernes. 

9 de maig de 1935: a VEUS FEMENINES, “La caritat inconeguda”. Per parlar de 

caritat. Les dones del casal han adquirit robes i han confeccionat equips per a nenes 

que han de fer la comunió i així les famílies modestes tindran un obsequi. 

14 de maig de 1935: “La festa de caritat i art”. LB parla de les activitats de la Joventut 

femenina a VEUS FEMENINES: l’exposició de robes per a nenes que han de fer la 

primera Comunió i la representació de la Ventafocs. 

 

3 de febrer de 1936: a VEUS FEMENINES, “La culpable indiferència”. LB demana que 

no es tractin les eleccions amb indiferència. Per un vot sí que val, no només és cosa 

d’homes, ja que ens afecta a tots i és el nostre deure. Els demana a les dones que es 

qüestionin el seu vot. No pot ser que les dones amants de la llar votin als enemics de 

la família, votant el partit d’ordre evitarien que les esquerres governessin, els qui fan 

un mal ús del poder. 

7 de febrer de 1936: a VEUS FEMENINES, “Com voldrien enganyar-nos”. LB creu 
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que les dones de Catalunya no haurien d’anar a votar Esquerra perquè en la societat 

soviètica no paren de treballar, en canvi, aquí encara hi ha l’escalf de la família, la 

dona a casa cuidant les criatures i l’home sent el cap de família i treballant a la fàbrica 

pel benefici de la família. Acusa els soviètics de tenir una societat que està formada 

de màquines. Aquí hi ha més respecte i llibertat. Demana que l’esquerra no enganyi 

al poble. La Rússia que ens presenten no és real. 

14 de febrer de 1936: a VEUS FEMENINES, “Amb la pau o amb el desordre”. LB diu 

que els electors han de triar l’ordre o el desordre i la violència, la pau o la revolució, 

el Front Català d’Ordre o l’Esquerra. 

Annex 5.5.8. DS 

Articles:  

6 de desembre de 1933: a VEUS FEMENINES, “Tornem-hi”. DS lamenta que a 

Manresa hagin guanyat els revolucionaris en comptes de la Lliga. Tot i això, està 

segura que a la pròxima hi haurà la victòria. 

24 d’agost de 1934: “La Catalunya nostra”. DS parla sobre Catalunya. N’hi ha dues: 

la demagògica, revolucionària i sectària i la democràtica, amant de la tradició i 

cristiana. Ells creuen en el respecte i el que ens governen atropellen el credo polític, 

social i religió de l’adversari. Són uns intolerants. La solució dels problemes de la 

Catalunya democràtica passa per la doctrina cristiana. El seu catalanisme va lligat al 

seu catolicisme. Acaba així: “I ara que patim la política opressora de les esquerres 

ens plau més que mai d'afirmar que els nostres enemics són dintre la nostra Catalunya 

democràtica i cristiana amb una pau i un respecte que malauradament no coneixem 

nosaltres sota la fèrula tirànica de llurs governants.” 

12 de juny de 1935: “Sobre la llei de premsa”. DS es posiciona en contra de la llei de 

premsa presentada per l’esquerra. Els acusen de poc demòcrates perquè la llei pot 

arribar a permetre la persecució de la premsa d’oposició, d’aquells qui haurien de tenir 

la llibertat d’expressar-se contra el règim. Demanen que es reguli adequadament. 

17 de juny de 1935: DS carrega altra vegada contra el laïcisme i amb la decisió del 

Govern de substituir mestres religiosos a seglars. A més, sense les escoles privades 

religioses no es poden atendre a tots els infants. En definitiva, han intentat solucionar 

un problema i ho han empitjorat, sense la religió no es podrà resoldre el problema. 

1 d’octubre de 1935: DS es queixa de la Generalitat perquè no ha mostrat interès per 

donar a conèixer la llengua i literatura catalana a l’estranger. 

25 de febrer de 1936: DS parla de política internacional “els tres conglomerats 

mundials”: guerres, imperialisme, potències (EUA, Europa i el Japó), de la SDN 

(Societat de Nacions) i de discursos. Roosevelt condemna l’imperialisme, però volen 

el món sota el seu control. 

3 d’abril de 1936: DS critica que s’utilitzi els infants i la joventut en política. 

 

Annex 5.5.9. Maria Teresa Ayuso - Secció Femenina del POUM 

Va participar en diferents actes i després hi ha alguns articles:  
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Per les eleccions de 1933 (El Dia): 

 
El Pla de Bages, 26 de setembre del 1936: xampany en honor als milicians que 

marxen al front al local del POUM. 

 
El Pla de Bages, 7 de novembre de 1936: Maria Teresa Ayuso de la Secció Femenina 

del POUM ens diu que la victòria ha de ser de tots. I quan tornin podrem dir que també 

hem guanyat la guerra. Hem de fer tal com la dona russa en la Revolució Soviètica. 

També diu que la dona no ha d’anar a al front mentre hi hagi homes disponibles. El 

paper més important l’han de fer a la rereguarda. No vol desil·lusionar les milicianes, 

però la dona és més feble que l’home i la guerra és cruel. Treballeu al taller, a les 

fàbriques o als hospitals (infermeres). Critica les dones que no fan res per motius de 

masculinització o religió. Finalitza demanant a la dona que participi en la revolució 

social i per la Unió de les Repúbliques Ibèriques. 

El Pla de Bages, 30 d’abril de 1937: M. Teresa Ayuso al Pla de Bages ens parla del 

1r de maig. Ella creu que la unió del proletariat aquest dia hi ha de ser ara més que 

mai, encara que tant de no ho sigui per sempre. Per ella no és un simple dia, van 

morir molts obrers per la causa del proletariat. Voldria que la unitat d’aquest dia portés 

la victòria. Convida a totes les dones a la unió de l’u de maig. 

 

Annex 5.5.10. OLGA 

Els articles són del Pla de Bages: 

El Pla de Bages, 6 de gener de 1937: OLGA, afiliada al POUM, anima les dones a 

treballar per vèncer el feixisme i per la revolució com les germanes de l'URSS. 

El Pla de Bages, 12 de maig de 1937: OLGA es queixa de la falta de pa per aquells 

que no tenen un raconet o un bon salari, els preus han pujat massa, li sap greu 

sobretot pels infants. 

El Pla de Bages, 25 de maig de 1937: OLGA reflexiona sobre el fet que la paraula 

facciós ha perdut el contingut i significat que tenia. S’utilitza com un simple insult i es 

banalitza. Ho han fet a un obrer. Defineix a un facciós com una persona que s’oposa 

a l’avenç social, a la revolució socialista i contra l'autodeterminació de la classe 

obrera. Enganya el poble, nega la cultura, amaga la veritat i fa ús de tòpics com la 

pàtria i l’honor. Acaba defensant els obrers conscients, no facciosos, que només 
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lluiten contra l’explotació del capitalisme.  

Annex 5.5.11. Anna Solà Sardans - Secció Femenina de les JSUC 

Articles: els escrivia al diari UGT. Algun també s’ha publicat al Dia. 

11 de febrer de 1937: signat com a Secretariat femení de les JSU Secció Femenina. 

Els magatzems Jorba han lliurat 50 peces de roba com a donatiu i convida a la 

ciutadania a fer-ne més. Persones o empreses. 

26 d’octubre de 1937: “La lluita contra el feixisme”. Comença desvalorant-se dient que 

no és perfecte i no creu que tingui la suficient intel·ligència per escriure en un periòdic. 

Amb tota sinceritat explica que les dones han fet molt poc per la lluita contra el 

feixisme, hi ha moltes dones que viuen allunyades de la realitat. Proposa a les dones 

participar amb el SRI: ajuden els refugiats, envien llibres als combatents, organitzen 

hospitals de sang, ambulàncies, cossos sanitaris... I tot sense partidisme. Si la dona 

no ho fa no es podrà dir a si mateixa antifeixista. Anna Solà signa com a secretària de 

Propaganda i Premsa del Comitè Local del SRI de Catalunya.  

16 de novembre de 1937: Anna Solà parla sobre les seves impressions del Congrés 

Nacional de la Dona. El congrés ha estat la mostra que la dona lluitarà fins al final, 

fins a la victòria. L’objectiu és el mateix, per això, demanen unitat. Aquest és l’objectiu 

de la dona. I l’altra consigna va ser “Ni un sol braç inactiu a la rereguarda”. S’ha de 

passar de les paraules als fets. 

 

11 de febrer de 1938: “Cal estar alerta! El feixisme no es resigna a ésser derrotat i es 

val de tots els mitjans per a conquerir noves posicions a l’avantguarda i a la 

rereguarda. Cap proletari i cap antifeixista no pot deixar l ’educació de llurs fills en 

mans d’estaments reaccionaris”. Es queixa de les escoles que són confessionals, 

però que no s’han declarat així. Regalen llibres afins a la burgesia explicant amb 

exemples bíblics que amb esforç i perseverança es pot aconseguir grans fortunes 

amb l’objectiu de contrarestar les teories marxistes. Els feixistes no suporten veure 

com els seus privilegis i el poble se’ls escapen de les seves mans. Per això, recorren 

amb tots els mitjans evitar-ho i una manera és, sense eufemismes, adoctrinar els 

infants amb una educació reaccionària. No es pot permetre que els feixistes eduquin 

els fills del proletariat a odiar la causa més noble i justa que és la del proletariat.  

26 de febrer de 1938: “La Gran Bretanya i els esdeveniments d’Alemanya”. Gran 

Bretanya ha utilitzat les negociacions per intentar debilitar l’eix Roma-Berlín, però ha 

fet l’efecte contrari. Acusa la política nacional de Gran Bretanya del perill d’Alemanya 

i Itàlia tot recordant fets com per exemple la matança del 30 de juny de  1934 (la Nit 

dels ganivets llargs). Ella creu que Gran Bretanya té dues opcions: deixar-se  humiliar 

davant el triangle anticomunista (Alemanya, Itàlia i el Japó) o unir-se a l'URSS, França 

i els EUA per evitar el desplaçament de petites potències de la SDN (Societat de 

Nacions). 

Diari UGT, 21 de març de 1938: a COL·LABORACIÓ FEMENINA “La dona ha d’actuar 

amb fermesa, sense que això signifiqui la pèrdua de la seva feminitat”. Es queixa 

d’aquells que creuen que la dona no es pot masculinitzar, que només sigui a casa 
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cuinant o cosint. Sense intervenir en política o treballar. Argumenta que la dona ja 

havia participat en política i no ha perdut la feminitat. Per això, malgrat que els perills 

participa al front, als hospitals i ajuda als infants refugiats. Recorda que tots fem 

política, també si la dona es queda a casa, perquè així protegeixes els interessos dels 

feixistes. Ells, en canvi, admira a l'URSS. Allà la dona és forta i capacitada, no 

domèstica. Allà hi ha homes lliures de capitalisme i religió. Idealitza l'URSS, posen 

cos i ànima al treball i els estudis i busquen ser la millor societat. Ella aspira a tenir 

una Espanya com l'URSS. 

Diari UGT, 18 d’abril de 1938: “La Unió de Dones de Catalunya, crida a totes les dones 

de Manresa”. Els feixistes són a Catalunya, cal agrupar totes les dones antifeixistes a 

la Unió de Dones de Catalunya per portar escalf, tendresa, ajut moral i material pels 

combatents. Per encoratjar aquells qui no saben fer front a les contradiccions de la 

guerra, pels companys hospitalitzats i per suplir aquells companys que han d’anar al 

front. L’esforç individual no és suficient.  

El Dia/Diari UGT, 25 d’abril de 1938: Anna M. Solà presenta a Dolors Capellas que 

escriu “La Unió de Dones de Catalunya parla”. Capellas demana que lluitin pels drets 

i llibertats de la República i per tots els seus estimats. Mancaran dones als hospitals 

de sang per consolar els hospitalitzats. Utilitzen el xantatge, els demanen que no 

tinguin por i així després de la victòria les que hagin tingut por seran rebutjades. 

Emfatitzen la vergonya que suposaria. Les dones han de mantenir-se unides de 

manera que cap covard o simpatitzant dels feixistes pugui trencar la unitat. Anna Solà 

n’és la secretària de propaganda.  

Diari UGT, 12 d’abril de 1938: “Davant la furiosa ofensiva del feixisme, Espanya marca 

el camí a seguir” on acusa governs suposadament democràtics de restar indiferents 

contra atemptats a la llibertat per part del feixisme internacional. Posa com a exemple 

Àustria i Lituània. Malgrat la inferioritat en armament de les tropes italo-germàniques 

per la política de “No-intervenció” tenen armament molt potent. Això sí, ha estat molt 

clar que davant la força no es pot cedir, no s’ho podien permetre. La CNT i la UGT 

han fet un programa d’acció comú en què es posa de manifest la importància 

d’augmentar la indústria de guerra. 

Diari UGT, 14 d’abril de 1938: “Com commemorem el VII aniversari de la República 

les dones antifeixistes de Manresa”. No podran celebrar-ho com el 1931, però com a 

mares, germanes i filles dels combatents la millor forma de celebrar aquesta data és 

treballar sense descans fins a la victòria.  

Diari UGT, 15 d’abril de 1938: “Dones manresanes: totes en peu de guerra”. Recorda 

les dues consignes principals del Congrés Nacional d’Unió de Dones. Unió de totes 

les dones tant catalanes com espanyoles i cap braç inactiu. Cal ocupar tots els llocs 

de producció. Fem-nos dignes del nostre himne.  

Diari UGT, 20 d’abril de 1938: “Quina ha d’ésser la nostra resposta”. Molt poques 

persones treballen intensament per la victòria. No vol acusar a ningú, però sí fer 

reflexionar sobre els errors comesos. No perden la guerra pel defalliment de les 

tropes, més aviat per la superioritat en armament dels italians i els alemanys, són més 

moderns. També és responsabilitat de la rereguarda de lliurar als que impossibiliten 

el triomf de la República.  
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Diari UGT, 22 d’abril de 1938: “Espanya ha d’ésser salvada i pot ésser-ho”. Acusa 

França d’afavorir la rebel·lió franquista amb el pretext de no-intervenció i ara la gent, 

dones, vells i soldats fugen cap a territori francès, aquests els repatrien. L’Anna els 

demana si prefereixen salvar o trair la pàtria espanyola. Explica la retirada de les 

tropes per la falta d’aviació internacional. Pensa que Espanya encara es pot salvar 

del feixisme. Hi ha hagut un acord entre Itàlia i Anglaterra en què es reconeix la 

intervenció italiana. Com a conseqüència creu que França hauria d’obrir les fronteres 

i permetre que la República tingui els mitjans per a defensar-se.  

Diari UGT, 26 d’abril de 1938: “1 de maig, jornada de lluita contra el feixisme i la 

guerra”. Ens recorda els últims successos, Espanya lluita contra els feixistes, Àustria 

contra Hitler, Xina contra el Japó. Acusa els de la “No-intervenció” hipòcrites i 

assegura tenir el dret de proveir-se de tots els mitjans necessaris per foragitar-los. 

Necessiten més armament. L’1 de maig d’aquest any ha de ser en solidaritat de 

l‘Espanya republicana. Volen que Espanya sigui la tomba del feixisme, aixafant-lo i 

instaurant la pau. 

Diari UGT, 29 de maig de 1938: Anna Solà escriu que “Cal vigilar els inconscients”. 

La Biblioteca Popular té pintades feixistes en què posa “Viva Franco” o “Viva el 

Fascio”. Demana que es netegi les parets del vestíbul i vigili els conscients o 

inconscients que volguessin tornar a escriure consignes feixistes.  

Diari UGT, 5 de maig de 1938: Anna Solà per la Unió de Dones escriu “Una tasca 

meritòria”. Els combatents els diuen endavant amb les tasques per ajudar-los a 

guanyar, sense defallir. Dona manresana, uneix-te. 

Diari UGT, 6 de maig de 1938: “Com devem treballar a la rereguarda”. A. Guillaumet. 

els demana que s’allistin a UDC. Només cal ser veritables antifeixistes. Per fer el 

treball assignat a la dona de forma unida, només cal ser d'UDC. Anna Solà, secretària 

de propaganda. Cada dia que passa més dones s’hi uneixen i aquestes acosten altres 

dones  a unir-se. 

Diari UGT, 13 de maig de 1938: Anna Solà dona veu a Angeles Arenas, una refugiada, 

amb “Les dones manresanes, àdhuc les que s’hi troben circumstancialment, responen 

a la nostra crida”. Ella creu que de les millors coses que pot fer la dona és trobar els 

emboscats, ajudar als hospitalitzats (escriure una carta als familiars pels quals no ho 

poden fer o cosir-los la roba), treballar (aviat tornaran a casa) i ingresseu a UDC. A 

les jovenetes també els demana treballar, quan més treballem més ràpidament vindrà 

la victòria.  

Diari UGT, 27 de maig de 1938: “Les eines de treball s’han de transformar amb armes 

de combat”: “No només es lluita amb les armes a la mà, es lluita també amb les eines 

de treball. Es lluita amb l’aixada, es lluita amb el pic i la pala, es lluita amb tots els 

estris de producció siguin els que siguin”. En la lluita s’hi juguen les llibertats, la 

independència i el futur de les noves generacions. La UDC ja té moltes afiliades, però 

en calen més per contribuir a la victòria. 

El Dia/Diari UGT, 13 de juny de 1938: Anna M. Solà, el Secretariat de Propaganda 

escriu “Unió de Dones de Catalunya és corresposta per les dones treballadores” 

Tornar a fer una crida i emplaça a les dones a recaptar diners per l'organització.  

Diari UGT, 3 de juny de 1938: “Unió de Dones de Catalunya lluita i treballa activament 
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perquè avorreix i detesta la guerra”. No els hi agrada la guerra i l’única forma d’acabar-

la és treballant a la producció per guanyar-la. Els homes han d’anar el front i cap dona 

podria estimar un home que no hi va. També ha de demostrar ser una dona, saber 

engolir-se les llàgrimes perquè el dia de la seva derrota els pugui dir que ha treballat 

fins a reduir-los a la impotència. 

Diari UGT, 13 de juny de 1938: “L’obra de la Unió de Dones de Catalunya, a Manresa, 

ha d’ésser superada.” La sensibilitat femenina és clau en la lluita antifeixista. La dona 

ha fet d’infermera, ha ocupat els llocs de producció vacants dels homes, les donadores 

de sang... No obstant això, cal continuar treballant, treballant i treballant.  

Diari UGT, 20 de juny de 1938: “Llibres! Molts llibres...!”. Els llibres són el millor amic 

de l’home en totes les edats i ens permet evadir-nos del món. Elogia el que ens aporta 

a les persones. Tot això ho diu perquè les dones han de proporcionar llibres pels 

hospitalitzats.  

Diari UGT, 11 de juliol de 1938: “Cal anar ràpidament a la construcció de refugis”. 

Manresa ja té un ritme de guerra, les dones s’estan incorporant a tots els llocs vacants. 

Però Manresa té un punt feble. No es pot protegir de l’aviació italo-germànica, es 

necessiten refugis antiaeris. Hem d’evitar mutilats i protegir familiars, companys i 

amics.  

Diari UGT, 3 d’agost de 1938: “L’activitat d’Unió de Dones de Catalunya a Manresa”. 

Al teatre Gran Kursaal hi va haver un acte organitzat per UDC, “Aurora Roja”. Explica 

les seves impressions.  

Diari UGT, 12 de setembre de 1938: “L’assemblea de la Unió de Dones de Catalunya”. 

Anna Espelt és vicepresidenta d’UDC de Manresa. Han vingut les companyes Piera, 

Palà i Elies. Les manresanes treballen incansablement, però no totes les dones. S’ha 

d’ajudar assistint als ferits dels hospitals. Ajut moral és la seva tasca. Cal ser més i 

romandre unides fins al final. 

Diari UGT, 17 de setembre de 1938: A.S “‘Aurora roja’ a Montserrat i a Manresa”. Els 

artistes d’Aurora Roja han estat molt ben rebuts tant a Montserrat com a Manresa.  

 

 

 

Les seves pertinences: 

Poesies escrites a presó:  
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- Una poesia escrita des de la presó, només els permetien escriure als familiars, 

per tant, ella tractava a tothom de primito o primita:

 

- Poesia enviada a l’Anna Solà per Josep Batalla des de la Presó Model en 

contestació a la seva precedent 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos  Objectes Altres 
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2 fotos inèdites 1936

 
Una altre foto: 

Foto d’Anna Solà i una 

amiga abans de l'esclat de 

la Guerra Civil: 

Llibres: 

Un que llegia: 

 
Un dels seus autors 

preferits: 

Llibre de lectura poètica:

 

El seu manual de 

taquigrafia:  

Lligalls de centenars 

cartes de correspondència 

de presó a presó durant 

gairebé 7 anys:

 
Estudiava esperanto (molt 

de moda) 

 
Revista satírica i política 

del 1935  
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La seva primera càmera 

(anys 1930) 

 
 

Publicació juvenil: el 

Patufet 

 

 

 

Annex 5.5.12. Rosa Fontcuberta - Secció Femenina de les JSUC 

Va escriure 2 articles:  

 

Diari UGT, 23 d’abril de 1938: Rosa Fontcuberta de la Comissió d’Agitació i 

Propaganda escriu “L’actitud de les dones en la lluita antifeixista”. L’objectiu de les 

dones amb la UDC és lluitar pel poble i per la unitat entre la rereguarda. Se senten 

més fortes que mai i estan orgulloses de la feina que ja estan realitzant tot i els 

obstacles. 

Diari UGT,  25 d’abril de 1938: “Tothom en peu”, article de Rosa Fontcuberta, la 

secretària femenina de les JSU de Manresa. S’ofereixen cursets gratuïts d’infermeria. 

És el deure de la dona saber socórrer als seus germans, amics o companys.  

Annex 5.6. Subscripcions a favor 

Hem apuntat els noms explícits que sortien a les llistes de subscripcions, de segur 

moltes més dones van fer donacions. Algunes posaven només la inicial del nom o bé, 
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posaven: una manresana, una catalanista d’esquerres, una admiradora de l’avi... 

Aquestes no les hem comptabilitzat, però sí que hem posat les vídues. 

 

1931 

 

El Dia - La Junta Nacional de Madrid demana la subscripció a favor dels familiars dels 

capitans Galán i García Hernández afusellats a Jaca per declarar la II República a 

Jaca i onejar la bandera tricolor. Per ajudar les famílies i víctimes de presó o exili per 

aquests fets, també coneguts com els fets de desembre. Durant els mesos de març, 

abril i que es pogués saber (es presenten els seus noms explícits) van subscriure’s a 

favor: Dolors Casals, Montserrat Casals, Maria Teresa Puxeu; les obreres de la 

Fàbrica de Teixits d'Antoni Comet: Maria Cases, Concepció Ribera, Júlia Serra, 

Antònia Sirbau, Manoleta Torres, Maria Auguet, Enriqueta Altimir, Maria Vilalta, 

Marguerida Vrac., Enriqueta Caisad, Teresa Serrat, Rosari Merí, Lluïsa Casas, 

Carmen Bargai, Angela Guilloma, Eulàlia Pinyol, Teresa Subirana, Rosa Porta, Maria 

Francitorra, Esperança Alemán, Angela Vilaseca, Concepció Perelló, Dolores Font, 

Maria Vals, Filomena Oliva, Dolores Torres, Josepa Puig, Càndida Sanllehí, Josepa 

Mata, Florència Vilaserós i Teresa Enric; De la Impremta Boixeda: Flora To, Teresa 

Jovés; obreres de la fàbrica de pintes i llisos de Lluís Bosch i Carrera: Maria Antic, 

Isabel Llehí, Coloma Tuneu, Ramona Corrons, Lluïsa Mollet i Teresa Vila; Ignàsia 

Guitart, Maria Carme Guitart, Joaquima i Roseta Calatayud; concurrents a la 

Cervecería “La Muralla” com Rosa Ferrer; un grup humanitari: Ramona Mas, Consol 

Morros, Magina Font, Concepció Calmet, Rosa Prunés, Manuela Carreres, Emília 

Secanell, Dolors Vilalta, Teresa Vilalta, Eugenia Basullas, Maria Santamaria i Estrella 

Pujol; Maria Llop; Maria Serra, obrera de la fàbrica de farines les Ubagues de Manresa 

Rosa Roca; Teresa Martí. 

 

El Dia - Aparells de ràdio a la Presó. A finals d’octubre s’havien subscrit les dones 

següents: les nenes Maria i Carme Albagés; la nena Maria del Carme Víllurbina, la 

nena Maria Teresa Rovira i la nena Hermínia Víllurbina. 

 

1933 

 

El Dia - Bandera pel batalló. Organitzat pel comitè femení i hi han participat les 

següents dones: Les germanes Ferrer, Anna Espinalt, Francesca Canudas, Teresa 

Torres, Felisa Martorell, Banca Padró, Maria Simon, Maria, Manuela Sallés, Vídua 

López, Carolina Serra, Enriqueta Rova i Vídua Santamaria 

 

1935 

 

El Pla de Bages - Adquirir una làmpara de quars al sanatori de Sant Joan de Déu: 

Lola Vectana, Anna Ma. Ribera, Lola Pintó, Rosa Bosch, Carme Bosch, Teresa 

Peñarroya, Rosa Cirera, Concepció Caballol i Lurdes Berga. 
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El Dia - Contra la censura militar imposada al Dia: Dolors i Pilar Almasqué, Gertrudis 

i Laieta Canadell, Domènca Carrerres, Mercè Sala, Pepeta Solé, Pilar, Carme 

Baltièrres, Emília Soler, Maria Boix, Rosa Codina, Matilde Guitó, Margarida Sitges, 

Pepeta Serra, Carme, Margarida Vinyals, Matilde Muntalà, Maria Torras, Mercè Pla, 

Josepa Roca, Rosa Vila, Montserrat Morera, Dolors Brunet, Concepció Codina, Pilar 

Rubiralta, Rosa G., Rosa Sunyer, Lourdes Bou, Mercè Setvalls. 

 

El Dia - Suport als presos catalans (pels Fets d’octubre): Nuri Morelló, Teresa 

Roqueta, Maria, Anna Espelt, Glòria Bàrcena, Empar Giralt, Maria Casajuana, 

Francesca Vila Font, Victòria Figuls, Glòria Basora, Teresa Sarroca, Florita Carreras, 

Paquita Vendrell, Maria Guàrdia, Assumpte Jaume, Teresa Martí, Roseta Codina, 

Glòria Barona, Palmira Navarro, Maria Magen, Florentina Carreres, Teresa Castellà, 

Mercè Sala 

 

1935-1936 

 

El Dia - Assistència Pública, institució de beneficència: Comitè femení Pro presos i 

360 taronges d’Anna Espelt Maria Valdés. 

 

ANNEX 6. La dona i la Guerra Civil 

Compte! El Pla de Bages a partir del setembre és el diari obrer (són comunistes)! 

Annex 6.1. La missió de la dona en la guerra  

El Pla de Bages, 19 de setembre de 1936: el paper de la dona segons l'editorial. La 

dona ha de lluitar contra el feixisme, tant al front com a la rereguarda. Si va al front ha 

de saber on va, pot guarir ferits, estar en llocs d’abastiment de queviures o en una 

oficina. Si no s’està capacitada, pot quedar-se a casa que també hi ha molta feina, de 

fet, el més important, ha de recaptar mitjans econòmics per pagar la guerra, 

confeccionar roba, pujar la moral i col·lectivitzar.  

El Pla de Bages, 24 de setembre de 1936: LL. P diu que les dones també guanyen 

les batalles, han de treballar per un nou sistema econòmic i social, cal tirar endavant 

la revolució socialista. Prou de modes i novel·les roses.  

El Pla de Bages, 9 de febrer de 1936: per les dones d’Estat Català la guerra és 

destructora i imperialista, però s’ha de lluitar fins al final per la República. La dona ha 

de ser un estímul a casa; un reforç al carrer i un suport al front.  

Diari UGT, 26 de març de 1937: a la Primera Conferència Nacional de les dones del 

PSUC creuen que totes les dones de Catalunya contra els feixistes, contraris a la 

llibertat i assassins de dones, vells i infants. Volen crear l’Aliança Nacional de Dones 

Antifeixistes amb l’objectiu d’aconseguir facilitats per adaptar-se als treballs de la 

producció, sobretot el de la guerra, estar preparada per suplir els homes mobilitzats 

si és necessari, educar-nos amb cursets d’infermeria i confeccionar roba.  

Diari UGT, 12 d’abril de 1937: La missió de les dones és a la rereguarda segons 

Gavina Viana (va organitzar les Milícies Femenines). Es necessita l'Assistència social 
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sanitària com la de Barcelona amb brigades d’infermeres i de transfusionistes de 

sang. S’ha de preparar la defensa passiva per poder intervenir, per exemple, en cas 

d’un bombardeig de gas. Cal conèixer-ho, saber prevenir-ho i guarir els mals. 

Aconseguir queviures, conrear com fan a Sant Carles de la Ràpita. Cal organització. 

Diari UGT, 20 d’abril de 1937: “L'Aliança de la dona jove”: S’han fet tallers de 

confecció, festivals per les milícies, però també cal formar la dona jove, de camp i de 

ciutat. Poden treballar a les fàbriques, tallers, guarderies, hospitals, la direcció de 

partits polítics... Se li demana la seva participació per la victòria sobre els feixistes.  

Diari UGT, 22 d’abril de 1937: “Crida a les dones de Catalunya” - L’Aliança Nacional 

de la Dona Jove a Catalunya té per objectiu aplegar totes les dones sense distinció 

de partit o sindicat. Li demanen que lluiti per la llibertat i contra el feixisme.  

Diari UGT, 18 d’octubre de 1937: “La mobilització de la dona i del camp”. Es demana 

no utilitzar dones inexpertes i no acostumades a la duresa del camp, sinó utilitzar 

persones del camp que no tenen feina, com algunes dones que no es poden dedicar 

100% a les terres o gent que no és d’aquí, però en té coneixement.  

Diari UGT, 16 de desembre de 1937: “Diem-ho clar! La guerra i la rereguarda”. JP 

Closa creu que la rereguarda està delimitada pel jovent que és a la guerra, la indecisió 

de certes dones a adaptar-se i assumir els llocs dels homes i l’aglomeració de càrrecs 

en uns mateixos homes (els únics aptes i actius que queden de la ciutat). Això provoca 

una rereguarda sense entusiasme, tot i això, els demana un esforç i ocupar el lloc dels 

homes.  

Diari UGT, 12 de gener de 1938: “Com treballen les activistes del Socors Roig de 

Catalunya”, article escrit per Josep Pinto, secretari d’Ajut del Comitè Local del SR. de 

C. Elogia la seva feina i dedicació de forma altruista. Ens informa que formen part de 

la direcció només dues dones: Maria Bergua i Herminia Casadevall (secretària i 

sotssecretària de la Secció Femenina). La seva tasca és orgànica, enviar propaganda, 

i postulant, els recaptes de donatius. Finalment, les anima a continuar. 

Diari UGT, 21 de gener de 1938: la secretària femenina de les JSU a VEU DE LA 

JOVENTUT - “El deure de les dones en els moments actuals”. Recorda a les dones 

que la nostra capacitat és igual a la dels homes (mai s’havia posat en pràctica la 

capacitat). La suposada inferioritat ens ha fet tímides i amb por de dir o fer alguna 

cosa malament. Des del començament de la República s’ha aconseguit un gran pas 

per la mobilització de la dona. Però tot i ser moltes no donen l'abast. La moral de la 

rereguarda no pot minvar, altrament la sang dels companys del front no hauran servit 

de res. També utilitza els fills per mobilitzar la dona, xantatge emocional. Per últim, 

una frase d’Indalecio Prieto: “Vencerà aquell que tingui la rereguarda més sana”. 

Diari UGT, 22 de gener de 1938: Maria Pérez Enciso - “Missió de l’Institut d’Adaptació 

Professional de la Dona”. La guerra ha comportat que la dona s’incorpori a tots els 

llocs on l’home ha hagut de marxar. El seu objectiu no és una borsa de treball ni una 

Escola Professional teòrica, és capacitar les dones a tècniques perquè si un dia falten 

homes, la dona pugui ocupar el seu lloc. La dona es mobilitzarà segons les 

necessitats. i possibilitats de treball. L’Institut ha fet cursets de mecàniques, 

químiques, electricistes, forneres, infermeres, de català i mecanografia. Estan en 

projecte cursets per a la metal·lúrgia, agricultura, mecànica de precisió i rellotgeres. 
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Demana a les dones aprofitar l’obra del Govern de la Generalitat.  

Diari UGT, 21 de febrer de 1938: visita a la fàbrica “Parera Industrial Col·lectivitzada”. 

Tenen problemes per trobar matèria primera a causa de la guerra. Les obreres de 

diverses ideologies estan unides per poder guanyar la guerra. Parlen Antònia Garcia 

(CNT), Carme Planes (UGT) i Maxima Faro. Els que lluiten contra la unitat i especulen 

són feixistes que s’han d’aixafar. Estan a favor de la Unió de la Dona Jove i de la unió 

entre catalanes i no catalanes antifeixistes. També parlen amb Rosa Ibáñez (CNT), 

Concepció Claveles (UGT) i Josefina Ferrer.  

Diari UGT, 22 de febrer de 1938: ”Vers la unitat” és l’article de Teresa Gros, la 

secretària general d’Unió de Dones de Catalunya. La dona té el deure d’ajudar als 

seus germans del front. Per ajudar-los uneix-te a la Unió de Dones de Catalunya on 

caben dones de totes les organitzacions sindicals o partits i crea unitat dins la 

rereguarda.  

Diari UGT, 28 de febrer de 1938: un manifest de la UGT, Partit Socialista i Partit 

Comunista. Es diuen que guanyaran per la llibertat i per les revolucions del proletariat. 

Necessiten augmentar la producció industrial; sancionar emboscats i covards, 

disposar de tot recurs humà i material, unitat entre sindicats i partits i ajudar sempre 

al Govern de la República fins a la victòria. Als soldats els demanen resistir, als obrers 

millorar i augmentar la producció d’armament, als camperols aconseguir la màxima 

quantitat de fruits, als joves mobilitzats ajut per reforçar el front i a les dones ocupar 

els llocs dels homes, animar-los a marxar al front i mantenir la moral de victòria.  

El Dia, 21 de març de 1938: El Secretariat Femení del SR de C del Comitè Nacional 

“Crida a totes les dones”. Dona no ploris que és una debilitat. Domina els teus nervis. 

Deus a la República els teus drets, defensa-la. No amaguis els traïdors, denuncia 

emboscats, obliga indecisos i covards a complir el seu deure, somriu als fills, germans 

o marit que se’n van, ocupa els seus llocs (tallers, fàbriques, oficines o el camp) i atén 

herois, ferits, mutilats i orfes de guerra. Col·labora, si no l’home no podrà imposar-se 

i fes-ho pels infants, que aquests demà diguin que vas lluitar i salvar la pàtria de la 

vergonya. 

Diari UGT, 22 de març de 1938: “Ni una dona sense treballar”. Hi ha 500.000 homes 

que han hagut d’agafar un fusell i a canvi hi ha d’haver 500.000 dones substituint-los. 

Per aquest motiu, la victòria podria dependre de la capacitació i preparació de la dona 

amb la maquinària industrial. Ara és l’hora de demostrar la seva capacitat. Es 

manifesta el malestar de les dones per sentir-se indiferents i invisibles. Els sindicats 

els hi han de posar facilitats. Han de saber que la incorporació de la dona és una 

necessitat de guerra. L’Institut d’Adaptació Professional és una eina molt útil.  

Diari UGT, 19 d’abril de 1938: “Les dones han de repudiar els covards i denunciar-

los”. Les autoritats no sempre poden arribar a tots els racons, és per aquest motiu que 

es demana a les dones estar atentes. Les dones han de menysprear, no estimar o no 

atorgar amistat a homes que estan en condicions d’anar al front. Han de denunciar-

los. 

Diari UGT, 29 d’abril de 1938: Dolors Capellas de la comissió de propaganda de la 

UDC diu que “És precís establir un ritme de guerra”. Hi havia molta gent fent cua per 

anar al cinema. Ella creu que si realment són antifeixistes que no repeteixin 
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l’espectacle. Els recorda que el jovent està lluitant per la cultura i el progrés, per no 

ser esclaus, sinó ciutadans dignes. La consigna de “No passaran” es convertirà en 

“Passarem” si treballem amb intensitat. Els homes a les trinxeres i les dones a la 

rereguarda. A Unió de Dones de Catalunya trobaran la companyia i l’esperit per 

treballar per la causa antifeixista. 

Diari UGT, 17 de maig de 1938: VTS escriu “La sensibilitat femenina factor 

importantíssim per a la nostra lluita”. Creu que la sensibilitat femenina no és apta per 

empunyar un fusell (exceptuant uns casos aïllats). En un principi semblava que fossin 

alienes de la guerra, però ho atribueix la manca d’oportunitats i el que les mantenia 

sotmeses. Les dones agrupades en tres, cinc o set ajuden a escriure cartes als 

hospitalitzats, a reparar una peça de roba o repartir paper, segells, raspallets de dents, 

mitjons o altres coses que demanen. Finalment, s’elogia la seva feina.  

Diari UGT, 20 de juny de 1938: Teresa Pàmies escriu “Mà de ferro contra els enemics 

del poble”. Els rumors de segons quines persones poden desmoralitzar i fer perdre la 

fe i confiança en la victòria. Acusa especuladors que provoquen fam, emboscats 

traïdors, derrotistes trotskistes que sembren desconfiança en el Govern. El Govern 

hauria de fer-hi alguna cosa contra aquests. El jovent també els ha d’esclafar.  

El Dia, 4 de juliol de 1938: Constitució del Comitè de la VII Vegueria del Socors Roig 

de Catalunya. Trobem a Anna Espelt com a adjunt del secretariat de Propaganda i 

Premsa o Anna Solà com a sotssecretària del secretariat jurídic. També hi ha altres 

dones. 

 
Diari UGT, 5 de juliol de 1938: UDC “A totes les dones de Catalunya i d’Espanya”. Es 

compleixen dos anys de guerra. Tothom està decidit a defensar la llibertat de la pàtria, 

els homes agafen el fusell i les dones ocupen les fàbriques o els camps. Cal la unitat 

de les dones per donar suport al Govern en la independència de la pàtria. S’ha de 

treballar sense descans. Per la pàtria, les llibertats i pel benestar futur de les llars.  

Diari UGT, 11 de juliol de 1938: Paquita Tremul - “Les dones i el 19 de juliol d’aquest 

any”. La rebel·lió contra la pau i la cultura s’ha convertit en una invasió italo-

germànica. Així i tot, el poble segueix resistint. Demana a totes les organitzacions 
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antifeixistes, fer recordar als combatents que les dones no els obliden. Es poden fer 

actes de confraternització entre rereguarda i front, visites al front i amb els ingressos 

o festivals adquirir objectes útils per facilitar la vida dels combatents. 

Diari UGT, 12 de juliol de 1938: Maria Lluïsa Pujades - “Com treballen les agrupacions 

de dones antifeixistes”. S’ha constituït l’Agrupació de Dones Antifeixistes. Es regeix 

per un comitè format per un representant de totes les organitzacions antifeixistes i per 

dones sense partit. El més important és la unitat i que cap partit polític predomini. 

Diari UGT, 23 de setembre de 1938: Paquita Tremul - “Les dones poden solucionar 

en part, els problemes que planteja la nova incorporació a files”. Mentre els pares de 

família se’n van al front, les dones han de garantir que no els hi manquin atencions a 

les seves famílies. Han enviat dues lleves que poden “desguarnir” els sindicats, però 

no s’ha de permetre, les dones poden ocupar aquests llocs. No han d’oblidar que han 

d’obsequiar els combatents amb robes, calçat o tabac, es pot aconseguir recaptant 

diners amb actes o festivals. No poden descansar.  

Diari UGT, 30 de setembre de 1938: “La dona i la solidaritat” per Montserrat Sauch, 

secretària femenina del Comitè Nacional del SRC. La República li ha donat uns drets 

i uns deures, i la guerra li ha donat personalitat. Gràcies al SRI es van muntar hospitals 

i van procurar que no hi faltés material sanitari. Les companyes ajuden els refugiats i 

els orfes portant roba, queviures i estima als refugis i guarderies. També ajuden a 

l’hospital portant llibres, revistes o donen conversa als hospitalitzats. Demana unitat. 

Diari UGT, 10 d’octubre de 1938: “Cal la incorporació de les dones en la direcció de 

sindicats”. Amb les dues lleves que s’han de mobilitzar és necessari que els sindicats 

continuïn fent feina, per això, les dones han d’actuar. No només han d’entrar en la 

producció, sinó en les direccions, tant polítiques com econòmiques. 

Diari UGT, 21 d’octubre de 1938: “La guerra i les noies”. La necessitat ha fet que 

s’hagin mobilitzat molts homes. El poble resisteix. S’ha descobert que les noies amb 

molt coratge s’han llançat a la lluita. Organitzades sota l’Aliança Nacional de la Dona 

Jove han ocupat el seu lloc a les fàbriques. El PSUC i les JSU encara no estan 

satisfets, cal constituir ANDJ a cada localitat. 

Diari UGT, 9 de novembre de 1938: Emili Vilaseca - “La dona i la direcció dels 

sindicats”. Les dones del PSU han donat els seus fills i companys a l’Exèrcit de la 

República, s’han encarat amb els que volien fugir del seu deure, les més agosarades 

han agafat un fusell. La dona s’ha incorporat als llocs de treball i els sindicats han vist 

un augment de nous afiliats. Ara, els toca assumir la direcció dels sindicats, tot i que 

no ho fan amb prou rapidesa. Fins i tot, alguns sindicats com la UGT ha preparat 

cursets de capacitació. 

Diari UGT, 6 de desembre de 1938: “La dona al servei de la guerra” per Manuel 

Valldeperes. La sensibilitat femenina (el sentit del deure) s’ha manifestat, decidida i 

eficaç per incorporar-se a les indústries de guerra, sanitat, tallers... Defensen un futur 

de pau lluny del feixisme i el capitalisme. Defensen la llibertat i la dignitat. S’ha d’evitar 

la invasió, atès que seria un perill per les democràcies europees. 

Diari UGT, 10 de desembre de 1938: Editorial - “La importància del treball de la dona 

en les exigències de la guerra”. La dona ha pogut veure el valor pràctic del seu treball 

en les indústries de guerra, ha trencat amb la tradició de la dona dedicada a treballs 



LA PREMSA MANRESANA: DONA I POLÍTICA DURANT LA II REPÚBLICA 

Mariona Moix i Gemma Yu Saumoy 

126 

domèstics i casolans, com les dones soviètiques. El Comitè d’Auxili Femení que 

depèn del Ministeri de Defensa Nacional aporta esforç i entusiasme en els llocs on cal 

la dona. Atenen els combatents als hospitals, donant consells, ajudant a escriure 

cartes i anant on faci falta amb amor maternal. 

Diari UGT, 20 de desembre de 1938: Editorial - “Modalitat del treball de la dona en la 

guerra”. Des del principi la dona ha col·laborat en la lluita, les primeres milicianes, 

infermeres i ara ocupant lloc a la indústria de guerra o a les brigades femenines al 

camp. Ara el govern ha demanat l’entrada de les dones al cos de carabiners, són el 

servei de vigilància a la rereguarda. Cal que la dona manresana aporti el seu esforç i 

entusiasme a la Comissió d’Auxili Femení i donant ajut moral i material als ferits i 

malalts. 

Diari UGT, 30 de desembre de 1938: EDITORIAL: “El paper de la dona en la lluita 

contra la cinquena columna”. La dona sempre sap els detalls i quasi totes tenen algun 

familiar al front. Ella té el deure de donar els noms dels desertors i emboscats a les 

comandàncies militars o delegacions d’ordre públic. Així com actuar contra 

acaparadors i especuladors per sanejar la rereguarda. 

Annex 6.2. Actes i projectes 

El Dia, 10 de setembre de 1936: milicians i milicianes de Manresa (membres de la 

CNT I FAI) i comarca marxaven en direcció a Barcelona a l’espera que els assignin 

un front.  

El Dia, 25 de setembre de 1936: es vol posar en marxa una nova institució “la llar de 

l’infant” per aquells nens qui han perdut els pares durant la guerra. 

 

Confeccionar roba va ser una de les tasques principals que les dones havien de fer. 

Com a particulars o com a empreses. Els articles són del setembre del 1936 fins al 

1937 i de tots els diaris. La UGT també els ho demana i les JSUC tenen un taller on 

es poden fer donatius i així poder confeccionar roba. I “La dona a la rereguarda” no 

només accepta roba nova, sinó que també vella i que es pugui reutilitzar.  
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Diari UGT, gener de 1937: la Junta de Defensa de la Població Civil demana pots 

rodons per fer caretes contra els gasos, les dones ho han de netejar. 
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Diari UGT, 19 d’abril de 1937: hi ha dones que fabriquen caretes contra els gasos a 

la Fàbrica Balcells. Després d’alguns retocs la Junta de Defensa n’encomanà la 

fabricació. 

.  

Les dones no formaven part de la construcció dels refugis antiaeris. 
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Manifestacions que es van fer: 

El Dia/Diari UGT, 5 i 6 de març 1937: Diada de la dona antifeixista i a favor de l’Exèrcit 

Popular Regular (exèrcit de la República). 9 de març de 1937: un grup de dones van 

voler treure la bandera de la CNT de la Telefònica després de la manifestació i es va 

dissoldre amb trets. Es diu que algunes dones només volen les banderes de la 

Generalitat als centres oficials, però des del Dia es demana que es respecti les 

banderes de partits amb els quals no se simpatitza. 

 

 
Diari UGT, 3 d’agost de 1937: dones treballadores en una manifestació contra els que 

no s’han incorporat a files. Demanen les autoritats que actuïn, d’altra forma el poble 

ho farà per iniciativa pròpia.  

 
El Dia/Diari UGT, 20 de setembre de 1937: han estat detingudes tres dones feixistes 

que van participar en una manifestació feixista. Van ser: Ramira Flo, Montserrat Pons 

i Casilda López. Les posen a disposició del Tribunal Especial de Guàrdia que s’ocupa 

dels afers d’espionatge i traïció contra la República. 
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Activitats que va realitzar el SRI: 

La secció local del SRI ajuda a buscar refugiades (octubre de 1937): Assumpció 

Bislobas, Carola Abascal, Aurora Coalla, Generosa Vargas i Vibre i les seves tres 

filles, Irene Angiano, Consol Angiano, Neus Prendes i Martínez, Josepa Meraz, 

Josepa Abascal Coalla, Elena i Carme Portabales i Castillo, Concepció Lauzlaunao, 

Glòria Alvárez i Garcia, Dolors Vallenai, Joana Echeaudia i  Zuazo, Nicolassa Urrita i 

Vizcaya, Lluïsa Sánchez, Narcissa Madero i Carnero, Castora Ramos i Madera, Isabel 

González, Carme Llaguero i Zabala, Eusebia González, Sabina González, Maria 

Luengo, Constanfina González i Martínez, Lina Camboa i Navarro, Cèlia Fernández i 

Vázquez, Laura Cuero i Rodríguez, Carme Tola i Mata, Rosa López i Álvarez, 

Constanfina Leiba i la seva filla, Jesusa Estremo i Chena i la seva filla, Brígida 

Rodríguez i Llungaria, Armelinda Rodríguez i Lacampa, Matilde Fernández, Maria 

Lozano i Rayas, Josepa Suárez, Maria Assumpció Zorrano, Petra Aperribay Gómez, 

Filomena Ibarra, Marceliana Pozo, Damiana Diez, Felicita Perera, Asunción Irure 

Albiso, Pilar Arrillaga, Dolors Erro Echevarria, Maria Ruiz Fano i tres fills, Valentina 

Fernández i fills, Feliciras Álvarez i el seu fill, Otilia García i Martínez, Josepa 

Basterrechea, Andosin Goya, Graciana i Aranzazu Goya i Carrera.  

Diari UGT, 19 de novembre de 1938: un festival del SRI a profit dels menjadors 

infantils amb moltes dones artistes i tres balls a profit d’orfes de guerra. 

 

Activitats d’Unió de Dones de Catalunya: 

Diari UGT, 8 de març de 1938: Unió de Dones de Catalunya ha organitzat un acte 

amb motiu de la Setmana Internacional de la Dona. En són ponents: Dolors Piera 

(secretària general) i Dolors Bargalló (presidenta). Dolors Piera recorda que hem 

d’estar unides i també explica el cas de Lina Odena, una miliciana molt valenta. Les 

dones representen el 40% d’obrers a la indústria química i el 20% per la metal·lúrgia. 

La dona ha de seguir ocupant llocs; si no, no sap estimar els seus fills, germans o 

marit. Explica que aquest any hi haurà escassetat al camp per manca d’adobs i, per 

tant, escassetat de productes de primera necessitat. Recorda la unitat al front entre 

catalans i espanyols i a la rereguarda, catalanes i refugiades. Han vingut a l’acte 

dones d’ERC, Estat Català i PSUC, però no de la CNT. Dolors Bargalló també vol 

l’antifeixisme unit i es queixa de la falta de dones en assemblees, conferències... 

Proposa la diada del sacrifici, de la recaptació d’un dia de distracció, donar-ho tot a la 

Generalitat. 

Diari UGT, 25 d’abril de 1938: “La Unió de Dones de Catalunya” fa una reunió per fer 

comprendre altres dones les tasques que realitza.  

 

Maria Dolors Bargalló Serra 

Nascuda a Barcelona el 1902, la Dolors va treballar de modista i de funcionària 

a l’ajuntament de Barcelona. El 1925 milità a Estat Català i el 1931 a Esquerra 

Republicana de Catalunya. I l’any següent es va convertir en secretària del 

Comitè Central del Front Únic Femení Esquerrista de Catalunya que es 

dedicava a encoratjar a les dones a organitzar-se. També va participar 
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activament per la recollida de signatures a favor de l’Estatut de Catalunya i a 

400 mítings i conferències. El 1937 fou nomenada presidenta d’Unió de Dones 

de Catalunya. S’exilià a França i llavors a Mèxic fins a la seva mort. Tot i això, 

va ser un membre actiu de la Comunitat Catalana de Mèxic i va dirigir durant 

tretze anys un programa radiofònic: “L’Hora Catalana”. Va morir el 1980 a 

Ciutat de Mèxic.  

 

Activitats que es van dur a terme al maig, juny i juliol al Diari UGT i al Dia.  

 l  

 

Diari UGT, 6 de setembre de 1938: “Activitats de la dona manresana”. Van ajudar als 

hospitalitzats a Montserrat. No són sacrificis, és el deure que tenen les dones. Elles 

creuen que si els seus familiars estiguessin hospitalitzats, també voldrien que algú els 

atengués. A Montserrat hi van anar dones d’ERC com Antonieta Feliu i Anna Espelt. 

Diari UGT, 8 de setembre de 1938: UDC demana a les dones ajudar als hospitalitzats 

i hi haurà una assemblea al conservatori el dia 10. 

Diari UGT, 19 de setembre de 1938: “La Comissió d’Auxili Femení, en acció”. A 

l’assemblea del dia 10 d’UDC al conservatori es va acordar crear la Comissió d’Auxili 

Femení. Es constitueix i als càrrecs hi ha Concepció Serrano, Maria Casajuana, 

Carme Romeu, Teresa Gros, Ramona Carné.  

Diari UGT, 24 de desembre de 1938: “Com cuida la Comissió d’Auxili Femení, dels 

ferits”. La comissió ha preparat un paquet individual de galetes, un llibret de paper de 

fumar i paper d’escriure com a obsequi dels dies de Nadal.  

Annex 6.3. Propaganda de guerra 

El Pla de Bages, 16 d’octubre de 1936: propaganda de guerra del Dia. 

 
Propaganda de guerra dirigida a la dona del diari UGT durant el maig, juny, agost, 

setembre, octubre, novembre de 1937. Relacionen dona i fills/marits. Una dona no és 

res sense això. “La dona a la rereguarda” escriuen al diari i animen a lluitar a la dona. 

“Companya” va ser una revista escrita per la Unió de dones de Catalunya. Propera al 

PSUC. La dona a la rereguarda una agrupació antifeixista afina al PSUC. 
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Propaganda d’Unió de Dones de Catalunya de l’abril del Dia i del Diari UGT.  

El Dia/Diari UGT, 5 d’abril de 1938: l’article d'UDC parla per si sol. Un crit d’ajuda. 

Tothom amb la moral alta, tothom a treballar per la llibertat, homes i dones contra el 

feixisme.  

 
Propaganda d’UDC d’abril a setembre de 1938 del Diari UGT.  
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I propaganda de la Comissió d’Auxili Femení. 

 

Annex 6.4. Subscripcions a favor 

1936 - 1937 

 

El Dia/ El Pla de Bages - Despeses per la lluita antifeixista i auxiliar víctimes: Petra 

Pinilla, Rosari Capillar, Viuda Carreras, Joana Alcañiz, Antonia Vila, Vídua de 

Francesc Solà, Jacinta Bernabeu, Dolors Castellana, Vídua d’Iglésias Casanovas, 

Margarida Graus, Teresa Vall, Josefa Naco, Pepeta Costa, Elena Mena, Teresa 

Cases, Jerònima Llovet, Angela Solé Subirana, Felipa Casajuana 

 

El Dia/El Pla de Bages - Comitè Central d’Enllaç Antifeixista de Manresa-Berga 

(segurament hi haurà dones que no són de Manresa, però les he posat totes): Vídua 

de Boadella, Francesca Camps, Carme Senyal, Núria Picamins, Jacinta Fargas, 

Josepa Calvet, Francesca Cuscó, Ramona Terricabrea, Carme Robert, Empar Pola, 

Pepeta Lacalls, Gertrudis Cucustell, Pepeta Farrás, Lola Revollo, Empar Pla, 

Magdalena Febrero, Lola Castella, Anna Espelt, Anita Cervera, Pepeta Costa, 

Cararina Basullas, Vídua Marcel, Maria Paredes, Rosa Verdaguer, Vídua de P.Miró, 

Vídua Pujol, Adela Soler/Solé, Angela Lacasa, Joaneta Peiron/Peiró, Concepció 

Martínez, Carme Tobar/Tovar, Rosari/Roser Cupillar, Petra Pirulla, Josepa Canyellas, 

Vídua d’Antoni López, Maruja Illana, Viuda de Rubiralta, Montserrat i Paquita Brunet, 

Carme Robert, Enriqueta Grau, Maria Casajuana, Maria Montserrat Amat, Dolors 

Castellana, Maria Gallart, Pilar Mesalles, Antònia Roca, Encarna Farré, Joana 

Alcañiz, Antònia Vila, Antònia Ubach, Teresa Coral, Marina Colldeforn, Conxa 

Martínez, Maria Pallàs, Maria Serra, Margot, Ramona Suàrez, Maria Prat 

 

El Dia/El Pla de Bages - A profit de les milícies antifeixistes: Rita Codina, Encarnació, 

Mercè Vinyoles, Montserrat Jorba, Maria Berdala, Carme Codina, Ramona Prats, 

Antonia Costa Calsina, Rosa Verdaguer,  

Becerrada de la Penya Taurina (8 de setembre El Pla de Bages, algunes 

milicianes hi han participat), representació “L’Hèroe” (24 de setembre El Pla de 

Bages), festival d’atletisme per la Secció Femenina del CE Manresa (5 d’octubre el 
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Dia).  

 
 

El Dia - Per la llar de l’infant: Arola Pons, Angela Tarrès, Paquita Lievere, Paquita 

Trias, Guadalupe Guisola, Anna Espelt, Inés Bohigas, Rosa Pui, Maria Vila, Soletat 

Barnic, Paquita Llevar, Pilar Vilanova, Lourdes Porta, Vídua Mujal, Antònia Burés, 

Vídua J. Subirana, Manuela Sallés, Adela Soler, Margarida Serra, Ramona Suárez 

El Dia, 5 de febrer 1937: Donen les gràcies pels donatius i aviat es farà l’acte 

de lliurament dels lots pels infants refugiats i necessitats de Manresa. 

 
 

El Dia - Pels Socors Roig del POUM: La nena Barnet, Josefa Grané, Carme Gaya, 

Eulàlia Gironella, Assumpció Vila, Mercè Serra, Maria Sanz, Lourdes Puig, Maria 

Solé, Florència i Lluïsa Bey 
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El Dia - Diada del Combatent, per donar escalf als combatents per Nadal: Teresa 

Castellà, Maria Morros, Rosa Trullàs, Empar Giralt, Maria Sunyer, M. Rosa Lladó, 

Celia Font, Rosa Prunés, Maria Garcia, Josepa Claret, Matilde Soler, Encarnació 

Armanteta, Maria Manaut, Antonieta Cosina (Vídua Berdejo), Francesca Miralles, 

Maria Perarnau, Carme Casta, Pepeta Soler, Ascensió Baron, Maria Sanz, Maria 

Fortuny, Vídua de Joan Selves, Assumpció Prant, Reinalda Bartrina, Filomena 

Escolsa, Amalia Martí, Maria Jó, Concepció Vidal, Neus Castella, Teresa Jafré, Maria 

Pujol, Esperança Díaz, Vídua López, Engràcia Pujol, Rosari Roca, Palmira Ratres, 

Rosita Bages, Mercè Pla, Maria Ventura, filla de J. Casajuana, Cinta Ferrer, Jacinta 

Rebordosa, Rosa Casas, Assumpta Montfort, Montserrat Clotet, Concepció Cerarols, 

Enrica Cuberes, Angelina Mas, Francesca Arderiu, Gregoria Mestre, Carme Morera, 

Rosalia Junyent, Maria Closa, Concepció Sala, Adela Ruiz, Concepció Lladó, 

Francesca de Menéndez, Elissa Vencianos, Enrica Calmet, Carme Rossic, Dolors 

Hurtado, Manuela Aldés, Encarnació Botines, Francesca Baraldés, Pilar Faidella, 

Angelina Cubero, Elissa Pungrau, Teresa Cabanes, Maria Camps, Josepa Closes, 

Concepció Closes, Anna Algué, Carme Soler, Matilde Salomé, Maria Claramunt, 

Raimunda Pons, Catarina Muntalà, Carme Campos, Pilar Davant, Manuela Bordes. 

Angela Pareu i Nuri Folc. 

  Per poder augmentar els donatius es prepara un concert i al final el text que 

van enviar amb l’obsequi. Angela Pareu i Nuri Folc seran les encarregades de donar 

als combatents els obsequis de Cap d’Any al front de Madrid. 

 

 
 

1937 

El Dia - Per la Monumental Tómbola a Benefici d’Assistència Social i Hospitals, 

iniciativa del Casal d’Estat Català: Rosa Montserrat, Carme Perarnau, Anna 

Campsaulines, Rosalia Bergua, Teresa Mora, Emília Ferrer, Empar Grau, Conxita 

Peredes, Flors Rius, Dolceria Ribera, Matilde Massegú, Maria Ribas 

 La Secció Femenina de l’Associació de Dependents ha fet un sorteig 

(setembre), un ball benèfic a profit de l’Assistència Social (octubre) 
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El Dia - Per la Junta de Defensa de la Població Civil: Pilar Ribó, Maria Renalies, 

Encarnació Prat, Maria Grifell, Antònia Riera, Conxita Moraies, Pepeta Oms, Cecile, 

Emília Secanell, Isabel Espinosa, Maria Bries, Pilar Torras, Antonia Vilaplans, Pepeta 

Dalmeu 

 

El Dia - Cap d’Any del soldat (iniciativa del Grup Femení d’ERC): Rosa Trullàs, Emilia 

Secanell, Maria Guàrdia, Montserrat Brunet, Antònia Sallés,  

 
1938 

UGT/El Dia - Unió de Dones de Catalunya: Maria Vinyas, Candelària Pinyol, 

Esperança Sales, Mercè Codinac, Rosita Torres, Trinitat Cots, Pepeta Almires, Joana 

Miravella, Guinercinda Perera, Emília Peredes, Miquela Robera, Dolors Estivill, Mercè 

Burges, Carme Noguera, Rosita Noguera, Encarna Oliva, Júlia Rodenes, Maria 

Pardo, Carme Prat, Lola Salat, Assumpció Vilalta, Angela Trullàs, Carme Muntanya, 

Teresa Rodrigo, Maria Font, Montserrat Sellerés, Montserrat Nogué, Maria Sebertes, 

Josepa Vilanova, Maria Salat, Palmira Palà, Maria Subirana, Teresa Caselles, Conxita 

Pardo, Maria Cifra, Antònia Segura, Anita Carafi, Araceli Ruiz, Maria Margarit, Anita 

Reberclosa. 

 

El Dia (Grup Femení d’Esquerra) - Pro ferits de guerra: Antònia puig, Rosa Montserrat, 

Matilde Montalà, Dolors Serra, Teresa Castella, Fonda Massana, Blanca Padró, 

Fonda Mascaró, Maria Torres, Teresa Bonal, Enrica Grau, Adela Soler, Concepció 
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Perramón, Victòria Fígols, Assumpció Barona, Maria Bransó, Maria Fortuny, Enrica 

Cubertas, Josepa Soler, Maria Morros, Antonieta Feliu, Montserrat Sellarés, Rosa 

Sellarés, Pepeta Sanllehí, Pilar Almarqué, Dolors Almarqué, Maria Oliveras, Pepeta 

Claveria, Pepeta Asenjo, Maria Guàrdia, Francesca Tost, Dolors Serra, Angela 

Llorach, Mercè Satorre, Joana Sala, Nati Capdevila, Quimeta Guix, Angelina Pallarés, 

Flora Roqueta, Rosa Roca, Glòria Varona, Maria Casajuana, Maria Anna Juncosa, 

Lídia Reguant, Sofia Bartori, Filomena Garcia, Maria Genovart, Rosa Bros, Roser Vila, 

Paquita Morros, Rosa Brunet, Matilde Gulto, Margarida Balaguer, Ramona de la O, 

Paquita de la O, Conxita Esplugues, Maria Puxeus, Ramona Gómez, Montserrat 

Albert, Carme Costa, Laieta Canadell, Pepeta Carreté, Anna Espelt, Teresa 

Capdevila, Maria Casas, Angela Sala, Carme Vendrell. 

 

Diari UGT - Comissió d’Auxili Femení: Antònia Caja i Mari Maristany. 

Annex 6.5. Atrocitats contra les dones 

El Dia, agost de 1936: els tres primers parlen sobre què ha dit un milicià manresà del 

front aragonés. Els dos següents expliquen el que ha passat a A Puente Gentil i La 

Rambla... I els dos últims sobre Carrascalejo.  

 

 
El Pla de Bages, 15 de febrer de 1937: contra les dones i els infants 

 
Diari UGT, agost de 1937: “L'honestedat de les dones andaluses està a la mercè dels 

italians i alemanys, invasors d’Espanya”. Un altre article que corrobora que som 

objectes que es poden utilitzar i maltractar com els convingui. I “Una dona mutilada 
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pels mercenaris de Franco”.  

 
Diari UGT, 7 de gener de 1938: dones i infants torturats de fam 
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ANNEX 7. La dona i la formació 

Annex 7.1. Formació  

Ensenyament religiós, particular o oficial.  

El Dia, abril de 1936: l’ensenyament religiós a Manresa és molt important, poder 

substituir l’ensenyament religiós seria impossible. 

 
Ensenyament per a nens, nenes o mixt. Són del Dia, el primer és de 1932 i el segon 

de 1934. Ambdós anuncis ens parlen sobre escoles de nova creació. 

 
Etapes del sistema educatiu: el primer anunci és del Pla de Bages i de 1936 i els altres 

del Dia i 1932.  

 
Hi havia altres escoles com l’Escola Municipal d’Arts i Oficis de Manresa, l’Acadèmia 

Serradell, l’acadèmia de dibuix i pintura d’E. Basiana, el Liceu Dalmau o el Liceu 

Alvárez Baltiérrez. Estan col·locats respectivament. Els tres primers anuncis són de 

1934 i l’altre de 1932. Els de Liceu Dalmau 1931-1932. Tots del Dia. Els del Liceu 

Alvárez Baltiérrez són del Pla de Bages i de 1935-1936.  
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Opinions sobre la coeducació: 

El Dia, 2 de setembre de 1933: Tomàs Ramon Amat critica un article del Pla de Bages 

de A. Massegú Selga. Aquest creu que són conservadors perquè creuen que fent 

servir la coeducació (educació mixta) és estar experimentant amb els nens. Al contrari 

diu en Tomàs, ja ha passat la fase experimental i ja s’està utilitzant en diferents 

institucions.  

El Dia, 5 de setembre de 1933: Tomàs creu que els conservadors tenen por de la 

coeducació perquè pensen que pot influenciar en el desenvolupament sexual, 

modificació del sexe, la dona masculinitzada, i l’home feminitzat. Tenen por que la 

dona perdi la seva feminitat (entenent feminitat com a no voler ser mare, no tenir 

capacitat maternal o ser una bona esposa). El matrimoni sempre s’ha vist una victòria 

femenina basada en les desconfiances entre sexes. Però amb la coeducació els dos 

sexes poden entendre’s millor i arribar a escollir l’altra persona per amistat, 

compenetració i coneixement de qui és. Basat en la confiança. I diu que fer-los 

conviure fa que “l'home desitja ésser tan home com davant de la dona i inversament, 

com ho demostra la coqueteria essencialment femenina que es desperta en la dona 

per la presència de l'home.” Discrepa amb en Massegú respecte al fet que l’home 

injecti masculinitat i la dona feminitat, això és genètica, són les hormones.  

 

El Dia, 30 d’abril de 1931: els magatzems Jorba a part de vendre la seva gamma de 

productes ofereix tallers de modista i sastreria. Els vam veure anunciats fins al 1937. 

a
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El Centre Excursionista de la Comarca del Bages organitzava conferències amb opinions 

properes a la Lliga Regionalista. Pàtria i família. La ponent era Maria del Carme Nicolau, una 

traductora, escriptora i periodista. Era molt patriòtica i va militar al Partit Nacionalista Català, 

la Unió Catalanista i Unió Democràtica de Catalunya. Tots els articles són del Pla de Bages.  

29 de desembre de 1931: la senyoreta Nicolau ens parla de la pàtria catalana i els 

drets de la dona sobre aquella. Fa un paral·lelisme entre la maternitat i l’amor a la 

pàtria. També diu que cal conèixer la història i ensenyar els fills el seny i la llengua.  

25 de gener de 1932: continuació de la conferència de Maria del Carme Nicolau sobre 

la necessitat de la dona de conèixer la història. Diu que la política no està feta per a 

les dones, però que el patriotisme sí i que per tal de ser patriotes han de conèixer la 

Pàtria. Nega el que creu la majoria de gent en aquella època que els homes són els 

que haurien de ser els patriotes i nosaltres, les dones ens hauríem de quedar al 

marge. Ella diu que això no és així perquè l’amor per la Pàtria ha de néixer amb 

nosaltres. 

26 de gener de 1932: continuació de la conferència de Maria del Carme Nicolau sobre 

la necessitat de la dona de conèixer la història. Segueix donant moltíssima 

importància a la Pàtria i és per això que cal estudiar la història dels drets que 

defensem.  

27 de gener de 1932: continuació de la conferència de Maria del Carme Nicolau sobre 

la necessitat de la dona de conèixer la història. Diu que en totes les grans obres 

d'homes eminents hi trobarem el batec d'un cor de dona, l'impuls d'un esperit femení 

que les ha dictades. Seria un sinònim de: darrere d’un home sempre hi ha una gran 

dona. També lliga el sentiment de la Pàtria al de la religió. L’home pot ser més fort, 

però la força no significa el triomf. També afirma que la Pàtria és defensada pels 

homes, però el caliu de les seves tradicions, la seva llengua i el seu amor, és a 

nosaltres, les dones, que ens pertoca mantenir-lo. 

28 de gener de 1932: continuació i final de la conferència de Maria del Carme Nicolau 

sobre la necessitat de la dona de conèixer la història. En conclusió, Maria era una 

dona que estimava molt la seva terra natal, Catalunya.  

 

L’anunci de les lliçons culturals organitzades per les religioses carmelites eren del 30 

de gener de 1932 al Pla de Bages. 
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Annex 7.2. Música  

Exemples de nenes que aprenen música. 

El Dia, 15 de maig de 1931: l’Orfeó Manresà també està format per noies: 

 
El Dia/El Pla de Bages, 16 i 17 de juliol de 1934: les notes de l’Escola Municipal de 

Música de Manresa. Moltes nenes. 

 
El Pla de Bages, 6 i 12 de juliol de 1934: resultats de les alumnes que fan música al 

Col·legi de Casa Caritat de les Germanes Carmelites. 
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Annex 7.3. Biblioteca popular i lectura  

Exemple de les estadístiques de les dues biblioteques que hi havia. La segona apareix entre 

juny-juliol de 1932. Les tres imatges són de la primera vegada que ens van sortir les 

estadístiques de cada biblioteca. La primera de la Biblioteca Popular era del Dia i la segona 

del Pla de Bages.  

 
El Dia, 21 de juliol de 1932: Manresa té dues biblioteques  

 
Aquests dos anuncis són l’exemple que a les biblioteques hi treballaven 
majoritàriament dones (són del 1934 i 1935 respectivament):  

 
Sobre la lectura només comentar que d’escriptores la que més ha sortit ha estat 

Aurora Bertrana: 

El Dia, 7 de gener de 1931: A. Invers fa una crítica sobre Paradisos Oceànics d’Aurora 

Bertrana, on ella descriu la vida dels polinesis. Defineix la prosa de l’autora com a 

justa, sensible, concisa, expressiva i neta.  

El Dia, 7 de gener 1932: Aurora Bertrana projectarà una pel·lícula sobre la vida dels 

polinesis el 14 d’aquest mes. 

El Dia, 14 de gener de 1932: Aurora Bertrana escriu sobre “Tabú” a l’Olympia, un film 

que es desenvolupa a les illes pacífiques. El tros que ens ofereix el diari va sobre una 

parella heterosexual que es desitgen, però la dona és tabú i se l’acaba emportant el 

sacerdot. 

El Dia, 15 de gener de 1932: Aurora Bertrana introdueix el film. Ens parla de la situació 
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d’aquella illa. Des del colonialisme, els canvis dels costums, de la història de l’illa... I 

dels tabús. Els actors són indígenes, no interpreten, viuen. 

Opinions sobre l’amor i l’educació sexual: 

El Dia, 29 de juliol de 1932: Joaquim Amat Piniella ha vist una pel·lícula cursi (així ho 

descriu ell) sobre parelles ideals. Fins i tot, crítica la idealització. Una parella 

heterosexual amb un físic excel·lent que s’enamoren. Se separen i tornen diverses 

vegades. 

El Pla de Bages, 5 de maig de 1937: J. Giro llegia un llibre sobre educació sexual i 

una dona es va escandalitzar. Per altra banda, el fill de la dona havia tingut sífilis, més 

motiu per deixar que els adolescents i joves tinguin educació sexual, perquè la 

curiositat morbosa sempre porta a males conseqüències. Els adolescents havien 

d’aprendre’n en pornografia. També explica com se li oculta als infants saber sobre 

com s’engendren els fills. Espera que això canviï amb la revolució.  

 
 

Estadístiques de la biblioteca que s’han publicat al Pla de Bages i el Dia. Els homes es 

troben en un 60%-80% i les dones en un 10%-30%. Les dades en vermell són extretes de 

memòria.cat. 

 

Desembre 1930 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 86,6% 13,3% 

lectors infantils 78,46% 21,54% 

 

Gener 1931 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 82,63% 17,37% 

lectors infantils 70,1% 29,9% 

 

Febrer 1931 % homes/ nens % dones/ nenes 
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lectors adults 84,3% 15,7% 

lectors infantils 75,6% 24,4% 

 

Març 1931 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 80,16% 19,84% 

lectors infantils 63,65% 36,35% 

  

 

Abril 1931 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 80,5% 19,5% 

lectors infantils 68,12% 31,88% 

 

Maig 1931 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 81,89% 18,11% 

lectors infantils 76,44% 23,56% 

 

Juny 1931 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 81,58% 18,42% 

lectors infantils 79,01% 20,99% 

 

Juliol 1931 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 82,59% 17,41% 



LA PREMSA MANRESANA: DONA I POLÍTICA DURANT LA II REPÚBLICA 

Mariona Moix i Gemma Yu Saumoy 

146 

lectors infantils 73,66% 26,34% 

 

Agost 1931 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 86,84% 13,16% 

lectors infantils 70,5% 29,5% 

 

Setembre 1931 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 80,94% 19,06% 

lectors infantils 81,44% 18,56% 

 
 

Octubre 1931 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 72,09% 27,91% 

lectors infantils 83,36% 16,64% 

 

Novembre 1931 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 54,14% 45,86% 

lectors infantils 83,46% 16,54% 

 

Desembre 1931 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 79,24% 20,76% 

lectors infantils 85,08% 14,92% 
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Gener 1932 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 79,7% 20,3% 

lectors infantils 79,27% 20,73% 

 

Febrer 1932 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 80,33% 19,67% 

lectors infantils 86,22% 13,78% 

 

Març 1932 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 77,38% 22,62% 

lectors infantils 83,42% 16,58% 

 

Abril 1932 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 81,07% 18,93% 

lectors infantils 86,19% 13,81% 

 

Maig 1932 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 79,96% 20,04% 

lectors infantils 77,73% 22,27% 

 

Juny 1932 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 80,65% 19,35% 

lectors infantils 81,05% 18,95% 

 

Juliol 1932 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 80,65% 19,35% 

lectors infantils 81,05% 18,95% 

 

Agost 1932 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 82,21% 17,79% 

lectors infantils 84,95% 15,05% 
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Setembre 1932 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 81,47% 18,53% 

lectors infantils 83,67% 16,33% 

 

Octubre 1932 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 80,66% 19,34% 

lectors infantils 88,66% 11,34% 

 

Novembre 1932 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 81,48% 18,52% 

lectors infantils 80,25% 19,75% 

 

Desembre 1932 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 81,05% 18,95% 

lectors infantils 83,64% 16,36% 

 

Gener 1933 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 78,42% 21,58% 

lectors infantils 84,98% 15,02% 

 

Febrer 1933 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 82,73% no especificat 

lectors infantils 17,27% no especificat 

 

Març 1933 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 78,40% 21,60% 

lectors infantils 78,20% 21,80% 

 

Abril 1933 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 77,60% 22,40% 

lectors infantils 75,80% 24,20% 
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Maig 1933 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 76,29% 23,71% 

lectors infantils 70,57% 29,43% 

 

Juny 1933 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 80,19% 19,80% 

lectors infantils 77,97% 22,03% 

 

Juliol 1933 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 78,32% 21,68% 

lectors infantils 82,23% 17,77% 

 

Agost 1933 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 78,37% 21,63% 

lectors infantils 82,79% 17,21% 

 

Setembre 1933 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 78,43% 21,57% 

lectors infantils 62,47% 37,63% 

 

Octubre 1933 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 74,39% 25,01% 

lectors infantils 79,67% 20,33% 

 

Novembre 1933 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 80,8% 19,2% 

lectors infantils ? no especificat ? no especificat 

 

Desembre 1933 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 67,80% 32,20% 
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lectors infantils 82,21% 17,79% 

 

Gener 1934 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults no surt no surt 

lectors infantils no surt no surt 

 

Febrer 1934 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 68,56% 31,44% 

lectors infantils 59,3% 40,7% 

 

Març 1934 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 68,1% 31,9% 

lectors infantils 55,1% 44,9% 

 

Abril 1934 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 76,21% 23,79% 

lectors infantils ? no especificat ? no especificat 

 

Maig 1934 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 74,3% 25,7% 

lectors infantils ? no especificat ? no especificat 

 

Juny 1934 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 74,22% 25,78% 

lectors infantils 59,56% 40,44% 

 

Juliol 1934 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 54,7% 45,3% 

lectors infantils 83,02% 16,98% 

 

Agost 1934 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 65,25% 34,75% 
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lectors infantils 67,08% 32,92% 

 

Setembre 1934 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 68,66% 31,34% 

lectors infantils 60,62% 39,38% 

 

Octubre 1934 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 69% 31% 

lectors infantils 62,73% 37,27% 

 

Novembre 1934 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 70,31% 29,69% 

lectors infantils 75,14% 24,86% 

 

Desembre 1934 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 70,22% 29,78% 

lectors infantils 57,89% 42,11% 

 

Gener 1935 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 69,59% 30,41% 

lectors infantils 67,26% 32,74% 

 

Febrer 1935 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 69,81% 30,19% 

lectors infantils ? no especificat ? no especificat 

 

Març 1935 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 63,2% 36,8% 

lectors infantils 62,9% 37,1% 

 

Abril 1935 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 64,76% 35,24% 
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lectors infantils 60,34% 39,66% 

 

Maig 1935 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 70,17% 29,83% 

lectors infantils ? no especificat ? no especificat 

 

Juny 1935 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 72,69% 27,31% 

lectors infantils ? no especificat ? no especificat 

 

Juliol 1935 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 68,78% 31,22% 

lectors infantils ? no especificat ? no especificat 

 

Agost 1935 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 68,5% 31,5% 

lectors infantils ? no especificat ? no especificat 

 

Setembre 1935 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 71,3% 28,7% 

lectors infantils ? no especificat ? no especificat 

 

Octubre 1935 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 67,33% 32,67% 

lectors infantils ? no especificat ? no especificat 

 

Novembre 1935 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 71,2% 28,8% 

lectors infantils ? no especificat ? no especificat 

 

Desembre 1935 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 72,02% 27,98% 
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lectors infantils ? no especificat ? no especificat 

 

Gener 1936 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 72,7% 27,3% 

lectors infantils ? no especificat ? no especificat 

 

Febrer 1936 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 71,37% 28,63% 

lectors infantils ? no especificat ? no especificat 

 

Març 1936 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 66,1% 33,9% 

lectors infantils ? no especificat ? no especificat 

 

Abril 1936 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 67,03% 32,97% 

lectors infantils ? no especificat ? no especificat 

 

Maig 1936 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 69,3% 30,7% 

lectors infantils ? no especificat ? no especificat 

 

Juny 1936 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 70,54% 29,46% 

lectors infantils ? no especificat ? no especificat 

 

Juliol 1936 % homes/ nens % dones/ nenes 

lectors adults 70,93% 29,07% 

lectors infantils ? no especificat ? no especificat 

 

No tenim dades de l’agost de 1936 a desembre de 1938. 
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ANNEX 8. La dona i l’oci 

Annex 8.1. Esport 

El dia 1931: les manresanes també volen fer esport! 

 
Partits 1932: 

 
El març de 1933 es crea la Secció Excursionista Femenina del Club Femení d’esports 

amb el guiatge del CE Montserrat. I fa una primera excursió. El 1936 pugen a 

Montserrat.  

 
 

A la Festa Major de 1935, al programa hi participa la Secció Femenina d’Esport de 

bàsquet i de natació? 

 
El 1936 es crea la Secció d’Atletisme.  
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El Dia, 21 d’agost 1931: A. Magrinyà creu que en les exhibicions femenines s’hi juga 

amb una qualitat pèssima i deceben el públic. Demana a les manresanes que deixin 

Manresa en una bona posició. Sempre perfectes, cal tenir en compte que ningú els 

ha ensenyat i fins fa poc no se l’havia deixat jugar. Cal donar-los les mateixes 

oportunitats. Paciència. 

El Dia, 29 d’agost 1931: una dona anònima ha escrit un article anomenat “Esportivitat 

i exhibicionisme”, ens parla de l’oposició de la societat, sobretot dintre les famílies que 

les nenes facin esport. Impediments per una suposada falta de temps, recursos 

econòmics, vist-i-plau paternal per sortir a hores determinades, excessiu 

exhibicionisme (argumenta que no és això el que pensa una jugadora mentre fa 

esport, sinó, en el cas del futbol, aconseguir la pilota)... 

El Pla de Bages, 7 de desembre 1934: L’acadèmia de Medicina de Barcelona escriu 

l’article “El treball i l’esport de la dona”. Quant al treball diu que en la gran guerra en 

posar-se a treballar va afeblir la vida familiar i va comportar la davallada de la natalitat. 

A més la mortalitat és superior on obreres que en obrers. I a l’esport diu que és 

convenient per la dona, però la gimnàstica acrobàtica dona a lloc a un 

desenvolupament deforme i no hauria de superar la freqüència cardíaca de 120. A 

més, afegeix que no tots els esports són apropiats per a la dona, perquè alguns són 

massa violents.  

El Dia, 27, 29 d’agost 1935 i abril, juny, juliol 1936: anunci on es representa l’esport 

amb homes, perquè clar l’esport és masculí. 
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Annex 8.2. Piscina Municipal 

Finals d’agost de 1932 diari el Dia: opinió del seny sobre la piscina i resultats de les 

curses de la inauguració (nedadors locals).  

 
Inauguració de la temporada juny del 1934 El Dia: les senyores entren de franc 

 

Annex 8.3. Sardanes 

La Secció Feminal del Foment de la Sardana es presenta a l’article del 30 d’abril el 

Dia 31:  

“Les Dones i la Sardana” s’estitula l’article de la Secció Feminal del Foment de la 

Sardana. Format per dones com Anna Ballarà, Carme Espinal, Maria Espinal, 

Concepció Padró, Clara Pueyo, Maria Sellarès, Maria Serch, C. Serra i Carlota 

Vendrell. Aquestes dones fan una crida a les altres manresanes a aportar el seu gra 

d’arena per col·laborar en la cultura, en decadència, de la Sardana i unir-se a la seva 

Secció. A més, les conviden a la manifestació dels sentiments patriòtics, i així fer gran 

i ben lliure la Pàtria Catalana. Encara que en un principi això pot semblar que no és 

de caràcter feminista cal parar atenció en els primers quatre paràgrafs: “L'ésser dona, 

no vol pas dir que la nostra cultura hagi d'ésser inferior a la dels homes”, “no creiem, 

per ara, el perill de manifestar-vos excessivament, i gairebé podrien creure'ns 

inexistents en aquest sentit. Seria pueril al·legar una falta d'oportunitat, quan són en 

general quotidians i ben sovint a casa nostres els problemes o qüestions que afecten 

particularment al nostre sexe. No volem dir, amb aquestes parades, que vinguem 
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nosaltres a plantejar qüestions feministes on posar manifest a una absoluta 

incapacitat. Això hem d'esperar-ho de dones més capacitades, que no en manquen 

precisament en la nostra ciutat.” Amb això podem entendre que la dona encara està 

molt limitada, però no impedeix que no comencin a qüestionar el seu lloc dins la 

societat.  

 

Al Dia també es va fer ressò de la direcció de la Secció Feminal del Foment de la 

Sardana (maig del 1931) i de les noves juntes del Foment de la Sardana (març del 

1935 i abril del 1936). Només hi havia una dona i eren vocals, el càrrec amb menys 

importància.  

 

Annex 8.4. Colònies 

Les nenes van de colònies! 

1931    1932  

1934: Hem extret els fragments més interessants sobre la història de les colònies, 

l’anotació sobre la coeducació i una notícia sobre la tornada del primer torn. 

 



LA PREMSA MANRESANA: DONA I POLÍTICA DURANT LA II REPÚBLICA 

Mariona Moix i Gemma Yu Saumoy 

158 

 

Juliol de 1935  

Annex 8.5. Balls, gal·les i concursos 

En els concursos es dirigien en femení:  

Els tres primers són del 1931 i l’altre és del 1932 del Dia. 

 

 

 
Els regals per les gal·les i els concursos són aquests: perfums, tocadors, flors, una 

nina o diners. Els textos s’han extret del Dia durant els primers mesos del 1931, 1932 

i 1933.  
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Exemples de Jocs Florals: un és infantil i l’altre és del Congrés d’Esperanto. Són del 

1936. No sabem els resultats de l’Esperanto, però a l’infantil les nenes hi participaven 

i algunes guanyaven. 

 

ANNEX 9. La mort  

Aquí hi ha esqueles de 1931 del Dia, però que poden ser perfectament del Pla de 

Bages.  
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“Ethologia de Manresa: datos històrics sobre costums manresanes, preceits d'una 

disertació filològica, breu y raonada, sobre l'etimologia del nòm “Manrèsa”” (1901) de 

Joaquim Sarret i Arbós. Capítol on parla dels enterraments. L’hem trobat a Biblioteca 

Museu Víctor Balaguer. 
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ANNEX 10. Entrevistes 

Annex 10.1. Conxita Parcerisas Estruch 1 

Entrevista via Zoom.  

Mariona: Et podries presentar? 

Conxita: Em dic Conxita Parcerisas Estruch, soc historiadora, formo part de 
l’Associació Memòria i Història de Manresa. Pel que fa a la història de les dones 
manresanes he fet recerca sobretot dels anys de la República, la guerra civil i el 
franquisme, a través de la premsa de l’època, dels articles que les dones van escriure, 
de testimonis orals i de la documentació de la repressió, sobretot els sumaris dels 
judicis militars a què van ser sotmeses moltes dones republicanes.  
 
Gemma: En el nostre treball volíem parlar sobre les dones durant la República i els 
drets que van aconseguir i bé, voldríem preguntar per què vas decidir a estudiar, 
investigar, per exemple, a dones com Antonieta Feliu i Anna Solà, que són les dones 
que tenen biografia a memoria.cat?  
Conxita: L’Antonieta Feliu d’ERC i l’Anna Solà del PSUC són referents de dos partits 
importants els anys de la República. Feia anys que recollia informació d’elles. La Feliu 
va liderar el Grup Femení d’ERC que va ser un dels més actius de Catalunya, l’Anna 
Solà, molt més jove, va impulsar activament la Unió de Dones de Catalunya a 
Manresa. Són les dones que més van escriure a la premsa manresana d’aquells anys 
i els judicis a què van ser sotmeses també em van donar molta informació.  Faltava 
posar-los-hi cara i trobar algun familiar. No va ser fàcil perquè l’Antonieta no va tenir 
fills i els familiars de totes dues ja no viuen a Manresa. Però amb el temps i la recerca 
vam poder trobar-los i també conèixer la seva vessant més humana i propera. Per tot 
això els hi hem pogut dedicar un web a cada una. L’objectiu era visibilitzar-les i treure-
les de l’oblit. 
 
Mariona: Quina era la situació de la dona abans de la República? 
Conxita: Si ens remuntem a mitjans del segle XIX, la llei espanyola anomenada llei 
Moyano, de 1857, va ser la primera que va establir l’ensenyament obligatori, per tant, 
per a nens com per a nenes dels 6 als 9 anys, però fins al segle XX no va ser una 
realitat. Una altra dada: El 1900 el 70-80% de la població femenina era analfabeta. 
Les primeres dècades, però, les dones anaven avançant. Les obreres de fàbrica que 
ja venien del segle XIX van arribar fins i tot a crear un sindicat femení l’any 1912, la 
Federació Sindical Obrera. Les intel·lectuals catalanes i espanyoles estaven al nivell 
de les intel·lectuals europees i anaven a Europa a parlar de feminisme i pacifisme. I, 
en aquestes dècades, les dones es van incorporar de manera més general a 
professions com mestres, infermeres, secretàries, telefonistes, etc... Aquestes dones 
que no tenien ni drets familiars (necessitaven el permís del marit per tot), ni drets 
socials i polítics (no podien votar) van començar a tirar endavant reivindicacions 
socials com el dret al treball remunerat, en contra de la carestia de la vida, sobre 
l’educació dels fills, etc... Així van arribar les dones a la proclamació de la República. 
Amb tots aquests moviments la República va posar molt aviat el dret a vot per a les 
dones sobre la taula.  
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Gemma: Et voldríem preguntar sobre si les dones eren tan analfabetes com 
argumentaven els diputats el 30 de setembre i 1 d’octubre del 1931, que va ser quan 
van debatre el sufragi femení? 

Conxita: És veritat que els anys 30 encara hi havia més analfabetisme entre les dones 
que entre els homes, però parlem del debat de les Corts sobre el sufragi femení. La II 
República naixia amb ganes de fer les coses bé i no podia marginar al 50% de la 
població. També cal dir que les dones s’havien guanyat un lloc en la societat les 
primeres dècades del segle XX. Quin va ser el gran dilema? Gran part de les dones 
no tenien formació i  menys formació política, moltes estaven fortament influenciades 
per l’església i pels marits. Això va fer por sobretot als partits d’esquerres que no 
volien perdre l’hegemonia que havien aconseguit amb la República. Alguns partits 
d’esquerres van donar llibertat de vot als seus diputats i van votar diferent. En canvi, 
alguns partits conservadors, que precisament volien a les dones a casa a fer de mares 
i esposes, els hi va interessar votar favorablement al sufragi femení. Volien que el vot 
de les dones els ajudés a frenar als partits d’esquerres que s’implantaven molt 
ràpidament. Amb aquestes contradiccions i amb el gran paper que va jugar la diputada 
Clara Campoamor a favor del vot femení, el sufragi per a tothom va guanyar i ens vam 
avançar a les nostres veïnes franceses i italianes.  
Considerem que la Llei Moyano hauria de sortir 
 
Mariona: Sí, una altra cosa que et volem demanar és si creus que els drets que van 
aconseguir les dones amb la República com el sufragi femení, el divorci, la llei de la 
maternitat, la igualtat de sexe els hi va marcar una gran diferència respecte a la 
situació que tenien abans?  
Conxita: Sí, jo crec que sí. Ara, també és veritat que hi ha lleis que pràcticament no hi 
va haver temps d’implementar-les, com per exemple el dret a l'avortament. La 
Frederica Montseny, una anarquista que va ser ministra de sanitat espanyola, la 
primera dona ministra, fou qui aprovà la llei sobre l’avortament en plena guerra civil. 
La llei del divorci sí que va ser efectiva, hi ha estadístiques de les parelles d’esquerres 
que es van divorciar, i la llei més important fou el dret a vot. Lleis com la d’igualtat 
entre sexes va quedar més sobre el paper. No hi va haver temps perquè la societat 
se la fes seva. El masclisme arrelat a la societat no és resolt amb una llei, ni d’un dia 
per l’altre. Mirem el moment actual. El que era un pas fonamental és que s’aprovessin 
aquests drets per començar a caminar cap a la igualtat entre les persones.  
  
Gemma: L’altra pregunta seria: si hi havia dones mobilitzades pel sufragisme a 
Manresa? I si hi ha alguna dona que hàgim de tenir en compte al nostre TDR? 

Conxita: No tenim notícia de mobilitzacions massives perquè la República va entomar 
molt aviat el tema. Les dones d’ERC liderades per l’Antonieta Feliu van tenir una gran 
activitat una vegada aprovat el dret a vot per a les dones. Malgrat aprovar-se el dret 
a vot l’any 1931 les dones no van poder votar fins a les eleccions de 1933. Amb 
excuses com que calia elaborar el Cens, es va endarrerir la votació de les dones per 
tenir marge perquè poguessin estar més informades. De totes maneres, en les 
votacions per l’Estatut, les dones es van mobilitzar i van recollir signatures a favor 
d’aprovar-lo. I en què us voldríeu focalitzar d’aquesta època?  
 
Gemma: Bé, el que voldríem fer és agafar els diaris, com El Dia, El Pla de Bages i 
veure si hi havia dones que hi escrivien i com relaten la vida de les dones i també la 
participació política d’aquestes i una mica doncs això, com era la vida. 
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Conxita: Si, bé, perquè si aneu a la premsa, llegireu el que pensaven amb les seves 
pròpies paraules, i us anirà bé. A part dels que m’has dit, El Dia, El Pla de Bages, que 
aquests no sé si heu vist que estan al Trencadís, que per Internet els podreu consultar, 
el que també és interessant i que hi van treballar i escriure bastants dones, és el Diari 
UGT, que aquest no està digitalitzat, només el trobareu a l’Arxiu Comarcal. També hi 
ha El Trabajo que tampoc està digitalitzat, però em sembla recordar que no hi 
escrivien gaires dones… La idea que teniu està bé, i així a partir d’elles podríeu veure 
com era la vida els anys de la República.  
Mariona: Sí 
Conxita: Veureu que aquests anys, tant els partits com la premsa van obrir les portes 
a les dones. Que les dones poguessin votar era el motiu principal. Darrere de cada 
diari hi havia una ideologia, un partit polític i els interessava que aquestes dones més 
capdavanteres, amb paraules seves, poguessin fer arribar el seu missatge a les altres 
dones.  
 
Mariona: Una altra pregunta era si les seccions femenines dels partits com ara els 
grups femenins d’Esquerra tenien influència en la política municipal.  
Conxita: La primera regidora dona de l’ajuntament de Manresa va ser la Montserrat 
Planas del PSUC, l’any 1938 ja avançada la guerra. Hi va haver diverses baixes de 
regidors que marxaven al front i el PSUC la va proposar. Si parlem dels primers anys 
de la República les dones tenien càrrecs dins les estructures dels partits i a partir 
d’aquí hem de pensar que podien influir en la política municipal. Per exemple, quan 
es va constituir el Grup Femení d’ERC el partit les va deixar triar si volien ser un 
organisme femení a part, o volien formar part dels òrgans del partit: junta directiva, 
comitè executiu. El Grup Femení va triar formar part de l’estructura del partit a totes.  
 
Gemma: Una altra seria si les dones treballaven en la premsa, a part de l ’Antonieta 
Feliu, saps d’alguna més? 

Conxita: Aquí a Manresa cap de les dones que va escriure a la premsa, va ser 
professional, eren col·laboracions, no eren periodistes, eren dones amb formació. 
Tant l’Anna Solà com l’Antonieta Feliu, veureu que eren dones amb un bon nivell 
intel·lectual i molt coneixedores fins i tot de la política internacional, però no eren 
periodistes ni es van professionalitzar mai. Aquestes col·laboracions a la premsa es 
van donar a tota la premsa catalana i a nivell de Catalunya sí que algunes es van 
acabar professionalitzant, però poques. Les altres dones que trobareu escrivint a la 
premsa manresana pel que fa a quantitat d’articles estan a molta distància de la Feliu 
i la Solà. Busqueu al diari El Dia els que estan signats per Marina Oliver els anys de 
la Guerra Civil.  
 

Mariona: No tenim més preguntes apuntades, però si creus que hi ha alguna cosa a 
afegir o a tenir en compte que no t’hàgim preguntat i seria important per aquest treball. 
Conxita: Els temes que us interessa més és el protagonisme que va tenir la dona, no? 
Els Grups Femenins realment van ser rellevants perquè per primera vegada existien 
grups de dones dins dels partits, a més, les dones es van formar molt. I la guerra és 
un altre moment important. Les dones van tenir accés a feines i responsabilitats que 
mai abans havien estat al seu abast. A causa, entre altres coses, a les feines que 
deixaven buides els homes que marxaven al front de guerra. Per exemple, a l’inici de 
la guerra moltes noies que treballaven a la fàbrica van tenir accés en convertir-se en 
infermeres. Les monges van marxar o es van amagar davant la persecució religiosa 
dels primers mesos de la guerra i l’Hospital de Sant Andreu va quedar sense 
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cuidadores. L’alcalde va fer una crida a la premsa perquè les dones es presentessin. 
Dones de 18 a 35 anys que sabessin llegir i escriure, que tinguessin bones referències 
i que se’ls faria uns cursos accelerats per ser infermeres. Això va ser un pas important 
per elles perquè la Generalitat va fer uns cursos i van tenir una titulació d’infermeres 
o d’auxiliars d’infermeria, algunes d’elles de l’Hospital Clínic. Després en l'època 
franquista no els hi va servir per res.  
 
Gemma: Hi va haver alguna dona que anés a la guerra?  
Conxita: si, tenim dues dones manresanes que van anar a la guerra. Ho sabem 
gràcies als autors del documental MILICIANES que han investigat aquest tema. El 
cas de la Ramona Soldevila el tenim explicat a l’espai educatiu memòria.cat/edu i 
sobre l’altra cas, Juana Carmona, encara no en tenim gaire informació.  
 

Ens acomiadem i s’acaba la sessió del zoom.  

Annex 10.2. Conxita Parcerisas Estruch 2 

Mariona: Què en saps de la revista Minerva, es va publicar a partir de l’agost-setembre 
de 1932? 

Conxita: Doncs no en sé res. On l’heu trobat esmentada?  
Gemma: Al Dia, o sigui entre agost i setembre ens posava que hi havia una revista 
que era Minerva on sortien dones així mitjanament empoderades que parlaven sobre 
el que elles volien, però només ens va sortir dues vegades i ja està i va desaparèixer. 
Conxita: Hi havia revistes que apareixen una vegada, feien un número i prou i 
desapareixien. Però quedava clar que era una revista de Manresa o podia ser una 
revista general? 

Gemma: No, no, era d’aquí. 
Conxita: A l’arxiu no en tenen cap exemplar perquè he mirat el catàleg de publicacions 
que tenen i no hi surt. Bé, estaria bé trobar-la.  
 
Gemma: Ara parlarem sobre les dones més importants que ens han sortit al diari. A 
part de les preguntes que et farem, ens agradaria que destaquessis alguna cosa 
d’aquestes dones, les que coneguis és clar. Podràs afegir tot el que creguis necessari. 
Parlarem d’Antonieta Feliu, Maria Casajuana, Isabel Arderiu, Marina Oliver, Anna 
Espelt DC, DS, LB i Anna Solà. I bé, la primera pregunta seria: Com una persona com 
Antonieta Feliu, més aviat burgesa, acaba a ERC? No n’hi havia gaire de dones 
benestants simpatitzants o afiliades a partits dins l’espectre polític de l’esquerra, oi? 

Conxita: Dones de l’estil de l'Antonieta Feliu, que pertanyia a la burgesia manresana 
arrel el seu casament amb un empresari manresà, el Miquel Forn, es movien més a 
prop de la Lliga que d’ERC.  Jo crec que l’Antonieta Feliu, també tenia una vida 
anterior que no coneixem gaire… ella era de Berga, on va passar la seva infància i 
joventut. El Berguedà sempre ha sigut un terreny que ha produït activistes, vàries 
represaliades manresanes havien vingut d’aquesta comarca. També hi ha un article 
de l’Antonieta Feliu que explica d’una època que ella havia estat a Barcelona amb un 
seu germà. Explica que anava a manifestacions catalanistes que acabaven amb 
corredisses per les rambles. Els seus pares en saber-ho la van fer tornar cap a Berga. 
També hi havia un altre tema, ella era catòlica, però també comprenia el laïcisme i a 
ERC hi havia una mentalitat més oberta i podien conviure catòlics i laics. L’Antonieta, 
ja tenia més de 30 anys els anys de la República, era una dona preparada i culta, 
coneixia els corrents que hi havia per Europa i segurament es va anar identificant més 
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amb les esquerres que amb les dretes on les dones vivien a l’ombra del marit. Ella, si 
ens situem a l’època, era feminista. Va liderar el Grup Femení d’Esquerra de Manresa 
que va ser un referent arreu del país. Cada dia anava una estona al local d’esquerra 
a treballar, clar, és el que deia la Maria Casajuana, una altra militant d’ERC, ella tenia 
temps, no treballava, sabia escriure, conduïa cotxe, cosa que molt poques dones feien 
els anys 30. M’imagino que era una excepció al costat de les dones obreres o d’oficis 
que hi havia a ERC.   
 
Mariona: Què ens en podries dir de Maria Casajuana, una obrera que es llevava cada 
dia a les quatre del matí? Va estar de sort i en el seu cas no va anar a la presó després 
de la guerra, de fet, a partir del 1938 se’n va de Manresa a causa del seu estat de 
salut. És això el que la va fer evitar entrar a presó? Què determinava que acabessis 
a presó? Que algú et denunciés i el fet que militessis en alguna organització 
republicana? 

Conxita: La Maria Casajuana no va ser detinguda perquè va tornar a Manresa 
bastants anys més tard d’acabada la guerra. Ella sempre explicava que el Marcet, 
l’alcalde republicà, que eren molt amics, li va dir “Maria, no tornis”. Ella va marxar 
durant la guerra, perquè estava molt prima i el metge li va recomanar. Ho havia donat 
tot, treballava des de les 4 del matí a la fàbrica, després ajudava als hospitals, era 
una formigueta dedicada al partit, als companys i al que convingués. Va passar que 
ella va anar a viure a pagès i allà es va casar amb un home més gran que ella. Va 
tornar a Manresa quan ell es va morir a inicis dels anys 50.  En aquells moments el 
franquisme ja havia posat els seus fonaments, ja no tenia aquella necessitat 
d’aniquilar i castigar als “rojos” com tenia els anys 39 i 40. Just acabada la guerra 
Franco va convidar a la població a denunciar a qualsevol amb idees republicanes i 
per descomptat, als que havien ocupat càrrecs, els que havien escrit a la premsa, o 
parlat per la ràdio, aquests eren fàcilment identificats. Per això bona part van marxar 
a l’exili. Altres van pensar que no havien comès delictes de sang i es van quedar. I 
aquests van patir represàlies. Podies acabar a la presó, evidentment, si et denunciava 
algú, però només que haguessis escrit en un diari, que hagueres parlat per la ràdio, 
que t’haguessis significat mínimament a favor de la República, ja era suficient. I en el 
cas de les dones,  quins motius les podien portar a la presó? Perquè tampoc hi havia 
tantes dones activistes no?, A vegades era arran dels marits o fills que elles també 
rebien. La Maria explicava que quan va tornar a Manresa, pel carrer, la gent 
coneguda, la miraven de reüll, però no gosaven ni saludar-la. Sabien que era una 
dona de referència del temps d’Esquerra Republicana perquè havia fet mítings, i 
evitaven tenir qualsevol contacte amb ella públicament.  
 
Gemma: En saps alguna cosa d’Isabel Arderiu? I de Marina Oliver? I Anna Espelt? 

Conxita: La Isabel Arderiu era una dona que també tenia els seus orígens al 
Berguedà, encara és una carpeta oberta perquè sabem poca cosa d’ella. La trobem 
en mítings d’ERC els primers anys de la República i durant la guerra signa els seus 
articles com a representant d’Estat Català. Amb la Marina Oliver se m’ha generat un 
gran dubte. Revisant el diari el Dia, sempre havia pensat que l’Antonieta Feliu havia 
estat una col·laboradora activa del 31 al 36 i que els anys de la guerra li havia agafat 
el relleu la Marina Oliver. Tenia una certa coherència perquè la Feliu era catòlica i va 
patir molt amb les accions del Comitè envers els religiosos. Ella va tenir un capellà 
amic amagat a casa seva... Però ara estic rellegint els articles per si puc esbrinar si 
“Marina Oliver” podria ser un pseudònim. Pel que escriu és una persona informada i 
significada i el seu nom no surt en cap altra documentació.  
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Gemma: Bé, nosaltres hem anat agafant tots els articles, però no ens hem posat 
realment a llegir-nos-els i a treure conclusions. 
Conxita: Els articles que escrivien són de temàtiques molt diverses. Per un treball de 
recerca analitzar-los seria molta feina, a no ser que us centréssiu en una autora, o 
una publicació.  
 
Mariona: I l’Anna Espelt? 

Conxita: L’Anna Espelt és una dona que jo considero va ser molt valenta, també era 
una dona una mica gran, no era joveneta com l’Anna Solà que tenia 20 anys. Va tenir 
càrrecs de responsabilitat a ERC i a la Unió de Dones de Catalunya, era una dona 
coneguda. Estava casada i tenia dos fills. La van detenir i empresonar i a l’hora del 
judici ella va acceptar que havia tingut responsabilitats a ERC, que escrivia a la 
premsa, que defensava les idees de la República... Cosa que la majoria negava 
davant dels tribunals franquistes.  Però va sorgir un testimoni que la va salvar d’una 
condemna important. Ella era del barri del Poble Nou. El vigilant del barri a l’inici de la 
guerra civil li va demanar ajut. Que li passava a aquest vigilant? Se sentia amenaçat 
per persones que formaven part del comitè revolucionari, notava que el seguien i 
vigilaven els seus passos. Va anar a demanar ajut a l’Anna Espelt i ella va fer gestions 
a l’ajuntament i al Comitè perquè el deixessin en pau perquè era un bon home que 
només feia la seva feina. A l’hora del judici el vigilant va declarar com a testimoni i va 
explicar aquest fet que ell creia que li havia salvat la vida. El vigilant també va tenir 
coratge perquè en aquells moments defensar persones republicanes no era ben vist 
i et podia comprometre amb el nou règim. L’Anna Espelt després d’anys de buscar el 
seu rastre o el dels seus fills a Manresa i Catalunya sense èxit, vaig trobar que l’any 
1953 va emigrar amb la família a Colòmbia i que va morir a Madrid.  
 
Mariona: Qui eren els vigilants?  
Conxita: Els “vigilants” eren treballadors de l’ajuntament que treballaven durant la nit 
a tots els barris de Manresa. Vetllaven per la seguretat, tenien les claus dels portals 
de les cases i ajudaven als veïns, si calia. Seria com un policia local d’ara, però que 
treballava de nit. Es tenien repartits els barris de la ciutat entre ells i es comunicaven, 
però cada un treballava sol.  
 
Mariona: La següent pregunta que tenim és: ens ha sortit altres dones d’ERC que no 
surten tant, però formaven part de comitès com Laieta Canadell, Hermina Lloret, fins 
i tot Ramona Soldevila, entre moltes altres. Saps alguna cosa d’elles. ERC no tenia 
un arxiu amb tots els militants? 

Conxita: Sabeu que molta documentació dels anys de la República i la guerra s’ha 
perdut. Alguna s’ha trobat a arxius espanyols, però la llista de militants d’ERC de 
Manresa no s’ha trobat mai enlloc. Hi ha dones que surten esmentades a la premsa 
una o dues vegades que encara no tenim localitzades. La Ramona Soldevila, tal com 
hem parlat abans, sí.   
  

Gemma:  Vam parlar amb la filla de l’Anna Solà.  
Conxita: El cas de l’Anna Solà crec que és l’exemple més clar d’una jove que va 
créixer amb la República amb totes les expectatives de futur que oferia sobretot per a 
les dones. Tenia 13 anys quan es va proclamar i el franquisme li va estroncar 
totalment aquella vida que s’havia imaginat. Durant la guerra es va involucrar amb el 
PSUC perquè li van demanar i va ser una militant molt combativa. L’Anna Solà mai va 
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poder tornar a tenir feina de taquimecanògrafa, amb els seus antecedents de dona 
republicana ningú la llogava. Era una dona amb bastant caràcter que se li va enfosquir 
la vida. La seva filla diu que ella sempre deia “algun dia se sabrà tot el que vam fer”. 
Quan el PSUC es va tornar a organitzar ella mai es va donar a conèixer i les noves 
generacions no van saber res d’ella. Per les dones republicanes el franquisme va ser 
un doble fracàs, com a republicanes i com a dones.  
 
Mariona: Què en saps de Carme Pons de Portabella? És manresana? És la muller de 
Josep Maria Portabella? Una dona de la Lliga. És que t’hem de dir que de les dones 
de la Lliga… tenim inicials i aquí dins hem parat perquè hem intentat si hi havia algun 
nom en alguna conferència, però no hem trobat res. A vegades les inicials 
coincideixen amb més d’una dona. 
Conxita: Jo d’aquestes inicials que em dieu, només n’he descobert una: D.C. És la 
Dolors Cirera. Ho vaig poder confirmar a través d’un familiar seu que em va explicar 
que era una dona soltera que tenia un amic que era un dels redactors del Pla de 
Bages i per això li van demanar que hi col·laborés.  
 
Gemma: Sí, llavors no anàvem tan malament, ja ho vam pensar que era la Cirera 
perquè va haver-hi una vegada que vam veure que posava conferenciant i una 
representant nostra o alguna cosa semblant, i vam pensar, aquesta ha de ser ella 
perquè coincideix. Però clar, després vam veure que quan es va constituir el que seria 
la Secció Femenina de la Lliga hi havia més dones que tenien D.C. com a inicials i… 
Conxita: És veritat que els noms de les dones de la Lliga no surten per enlloc. Per 
algunes referències he vist que moltes eren esposes d’homes de la Lliga. 
Acostumaven a posar després del seu cognom “de” més el cognom del marit i algunes 
després del nom. Això de posar el nom de la dona i acabar amb “de” i el cognom del 
marit era una convenció social, no una obligació. Això vosaltres ja no ho heu vist. Amb 
això he detectat que els cognoms eren d’homes de la Lliga. A ERC i al PSUC això no 
ho he trobat, potser només amb la Feliu.  Jo tampoc he descobert encara qui eren  
L.B. i D.S.  
 
Gemma: Saps què hi feien les dones regionalistes a les seves reunions, diuen que hi 
preparaven propaganda, tot i això, no hem trobat actes on participessin manresanes, 
sinó que sempre eren dones de Barcelona o altres més conegudes. Sí que sabem 
que en determinades ocasions organitzaven misses, donaven flors i tabac en festes. 
Però sempre en segon terme i llavors no hem trobat gaire cosa. 
Conxita: A la premsa no hi ha gaire cosa, i segurament que les seves activitats eren 
aquestes que dieu. A l’hora de la participació en actes públics era normal que 
vinguessin dones de fora, referents a nivell de Catalunya d’aquella ideologia. Això va 
passar en tots els partits, però en alguns també hi havia oradores manresanes, com 
l’Anna Espelt, la Solà, la Feliu...  
 
Mariona: Quant cobraven les obreres? 

Conxita: Doncs no us ho puc concretar gaire. Us puc donar una referència que segur 
que pel fet de ser dones era inferior.  A memòria.cat tenim un testimoni que va anar a 
parar al camp de concentració de Mauthausen, el Jacint Carrió, que explica que quan 
era aprenent en una ferreteria cobrava 100 pessetes al mes i quan es va instaurar la 
República li van apujar el sou a 180 pessetes mensuals. Feu el canvi a euros... i feu 
una reducció pel fet de ser dones obreres.  
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Gemma: Bé, la pregunta era perquè vam trobar quant valien les cases-bressol, que 
les van fer per les dones, perquè poguessin treballar i tal. I clar, nosaltres no sabíem 
si aquell preu era molt o poc. 
Conxita: Posem que una obrera del tèxtil no arribés a cobrar 180 mensuals, fins i tot 
que en cobrés 100. Que per un fill pagués 1,50 pessetes a la setmana, que serien 6 
pessetes al més... això era molt barat.  La República ho va implantar per ajudar a les 
dones.  
 
Mariona: Què creus que significa aquest anunci/propaganda que es publica en temps 
electorals? 

 
Conxita: Vosaltres sabeu qui és Don Juan Tenorio?  
Mariona i Gemma: No. 
Conxita: Don Juan Tenorio és una obra del teatre espanyol que es va fer a finals del 
segle 19 i sempre es programava entorn de Tots Sants. Don Juan Tenorio era un 
seductor, en la vostra generació ja no es diu això, però quan a algú li deien “tu ets un 
Don Juan Tenorio” era perquè era un home que li agradava seduir les dones. Perquè 
aquesta obra anava de dos seductors que feien una mena de competició i Juan 
Tenorio acaba seduint una monja.  I aquesta expressió va quedar com una dita. 
Llavors, per mi aquesta frase pot voler dir que els nois de la Lliga voldran captar vots, 
vots femenins, i hauran de fomentar els seus dots de seducció per aconseguir-los.  
 
Gemma: Qui eren les senyoretes urraques? 

Conxita: Els hi deien a les dones de dretes. No sé si heu trobat a la premsa una 
manifestació que van protagonitzar els anys de la República a la Plaça Major i les van 
empresonar?   
 
Gemma: Bé ens va sortir perquè un article del Dia, no sé qui escrivia, però les va 
començar a insultar. Els hi va dir de tot.  
Conxita: Sí, sí, doncs són dones de dretes. No parlem de les dones conservadores i 
catòliques de la Lliga, parlem de dones que volien el cop d’estat contra la República, 
ara en diríem d’extrema dreta. 
 
Mariona: Hi havia moltes seccions femenines dins les fàbriques? Com la Secció 
femenina de la cooperativa Obrera Germanor? 

Conxita: Si, la cooperativa Obrera Germanor era de Sallent, però no hi ha constància 
de moltes seccions femenines dins de les fàbriques. Trobem grups de dones filadores, 
per exemple, però les seccions femenines les trobem més als partits i sindicats.  
 
Gemma: També hi ha la de dependentes de comerç o una cosa així. 
Conxita: Sí, dependentes sí. Hi ha el CADCI que és el sindicat de dependents que 
tenia una secció femenina. A Manresa es va organitzar ja avançada la guerra, quan a 
nivell de Catalunya ja tenien més de quatre-centes dones afiliades.  
 

Mariona: L’1 d’agost El Dia publica el llistat de tots els presos pels fets d’octubre, per 
què no hi ha dones, no van participar en la revolta o sí, però des de la rereguarda? 
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Conxita: Els fets d’octubre van ser més un acte d’afirmació dels governants que una 
revolta popular. Sabeu que la majoria de càrrecs els ocupaven homes, però una dona 
que sí que va patir represàlies pels fets d’octubre va ser la Nativitat Yarza d’ERC, la 
primera alcaldessa de Catalunya i d’Espanya. Era mestra i alcaldessa de  Bellprat, un 
poble de la comarca de l’Anoia. Arran dels fets d’Octubre la van destituir i hi van posar 
un home. Ella va demanar plaça de mestra a una altra població i va marxar. No va ser 
empresonada. A Manresa no vam tenir una dona regidora fins a l’any 1938.  
 
Gemma: Del 20 d’octubre al 2 de novembre del 1936 El Dia no publica, no ho han 
justificat pas la seva marxa, ni una menció? El gener del 37 també passa, només una 
publicació. Entenem que és a causa de la guerra, però què ho podria haver provocat? 
Manresa no va patir cap bombardeig, és així? 

Conxita: Manresa no va patir cap bombardeig fins al desembre del 38. Manresa era 
una de les poques ciutats que va anar passant tota la guerra, sonaven les sirenes, 
però el bombardeig no es produïa.  Això va fer que els manresans s’anessin refiant i 
per això quan el desembre de 1938 es va produir el primer bombardeig van morir 
moltes persones. El segon bombardeig, el gener de 1939, ja molt a punt d’arribar els 
franquistes a la nostra ciutat, només van morir tres persones perquè la població es va 
protegir. El fet que alguns dies o en alguns períodes els diaris no es poguessin 
publicar en plena guerra era motivat per molts factors, el principal la manca de paper. 
Heu vist que en un moment determinat el diari passa a tenir els fulls més petits?  
 
Mariona: Sí, el Pla de Bages. 
Conxita: Les circumstàncies de la guerra van crear molta inestabilitat, a vegades 
alguns redactors marxaven a front, etc. 
 

Mariona: I el mes següent només 2 publicacions i es parla bastant sobre Madrid, 
refugiats i morts a Madrid. Creiem que té relació amb la batalla de Jarama, hi va haver 
algun bombardeig a Madrid? 

Conxita: Madrid va ser el primer lloc on hi va haver bombardejos ja l’any 36. Va ser el 
primer lloc on es va bombardejar la població civil.  El primer lloc del món, on van venir 
a fer proves els alemanys que després van fer servir a la Segona Guerra Mundial. La 
premsa d’aquí en parla molt perquè va ser horrorós. Fou la venjança dels sublevats 
en veure que no podien entrar a Madrid. A Catalunya, d’alguna manera sabien que 
no seria tan fàcil entrar, però Madrid la volien conquerir d’entrada. I en veure que no 
podien la venjança va ser enviar els avions dels qui els ajudaven i va ser horrorós, 
2.000 persones de cop mortes perquè en aquell moment encara no s’estava preparat 
i no hi havia els refugis que després es van fer. La premsa manresana parla molt de 
Madrid perquè Catalunya va ser molt solidària. Van arribar nens que havien quedat 
orfes i es van fer llistes de famílies que els volien acollir. Al final no en van arribar tants 
com havien dit i algunes famílies van quedar decebudes. A mesura que va anar 
passant la guerra, la solidaritat també va anar baixant perquè la gent ja tenia més 
problemes, més feina a mantenir els seus fills. Aquí al Bages també van venir 
professors amb grups de nens des de Madrid per tal d’allunyar-los dels bombardejos 
tan bèsties que havien viscut. 
 

Mariona: Com era la vida d’una dona artista els anys de la República? Actrius, 
músics… 

Conxita: Hi va haver un canvi important. La República va donar obertura a la cultura i 
les arts i, per tant, va ser un bon moment per les actrius.  A Manresa, pels anuncis de 
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la premsa,  veure-ho que en venien moltes de fora, però també existia el teatre 
amateur.  
 
Gemma: Quin paper tenia la dona durant les festes, com la Festa Major? 

Conxita: La societat dels anys de la República no va deixar de ser conservadora d’un 
dia per l’altre. Una cosa són els avenços per exemple a l’ensenyament, en la llibertat 
de premsa..., però d’un dia a l’altre la societat no es torna més oberta. Segur que els 
espectacles eren d’un altre estil, però la República va durar massa pocs anys per 
consolidar noves maneres de fer més profundes. 
 

Gemma: L’única diferència és alguna vegada que hem vist que es feia algun partit 
perquè hi havia esports, dones que feien esport i és l’únic perquè la resta no hi ha res. 
Conxita: A vegades costen més els canvis de pensament i maneres de fer col·lectives 
que els canvis polítics. L’esport femení sí que va donar més oportunitats a les dones.  
 
Mariona: L’estil dels diaris, pot ser bastant formal i força culte, però a la vegada 
acostumava a ser molt directe o poc curós, sobretot pel que fa al suïcidi. Tenim dues 
teories: en parlen força obertament o és que les poques notícies que hi havia feien 
que cada suïcidi que hi hagués sortís al diari. Què en penses? 

Conxita: En aquells moments un suïcidi era tan notícia com un accident.  No hi havia 
l’acord que hi ha des de fa anys, a nivell de difusió, de no parlar dels suïcidis. S’hi va 
arribar perquè es creu que la gent amb intencions suïcides, si sap d’altres suïcidis, 
s’encoratja i pensa: si aquell ho ha fet, jo també ho puc fer jo. Pel que sé, en aquests 
moments aquest acord s’està revisant. En aquells moments era una notícia que no 
calia amagar.  
 
Gemma: També ens han sorprès certs comentaris que considerem fora de lloc contra 
aquells qui pensaven diferent d’ells, era perquè així era el periodisme d’aleshores i ho 
estem mirant molt amb els ulls del futur? I ens trobem amb un xoc cultural pel que fa 
a com entenem el periodisme? 

Conxita: Hem de comptar que ara tenim més mitjans per dir-nos coses, ara tenim 
Twitter. No creieu que a Twitter o a segons quines cadenes de televisió també es fan 
comentaris fora de lloc?  En aquells moments la premsa tenia molt poder, només 
existia premsa i ràdio. La ràdio era un altre llenguatge, no hi havia insults, però la 
premsa com que molts mitjans eren el reflex d’un partit polític o d’una organització és 
allà on aprofitaven per públicament carregar-se els uns als altres. I ara, segons quins 
comentaris els trobem estranys en un diari, perquè ara som políticament més 
correctes i tenim altres mitjans per ser més informals. 
 

Mariona: A les eleccions del 1936 no es dirigeixen gaire a la dona pel que fa a anuncis, 
si bé és cert que als mítings hi anava alguna dona, per què creus que és així? Era 
perquè ja havien interioritzat que la dona votava, que era més d’esquerres o ja 
donaven per perdut el seu vot? 

Conxita: Tens raó, el protagonisme que va tenir la dona a les eleccions de 1933 
perquè era la primera vegada que votaven, no el va tenir a les de 1936. Crec que les 
esquerres van prioritzar la creació del Front Popular per units guanyar, però segur que 
comptaven amb el vot de les dones i no el donaven per perdut.  
Mariona: A partir del 7 de juliol del 37 i dies posteriors El Dia passa per la censura 
governativa, per què? Manresa encara no estava en mans feixistes i no és molt 
democràtic. 
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Conxita: Us referiu a allò que posa al final d’algunes revistes o diaris que diu “aquest 
exemplar ha passat per la censura governativa”? 

Mariona: Sí. 
Conxita: Hi devia haver alguna llei que obligava perquè no només és a El Dia.  
Mariona: Sí, en el Pla de Bages també ens va sortir. 
Conxita: I fins i tot si consultéssiu alguna revista d’aquella època també. També a les 
revistes d’excursionisme hi surt el paràgraf “aquest exemplar ha passat per la censura 
governativa”. Devia ser alguna llei que hi havia, però no era el que entenem per 
censura franquista. La censura franquista sí que retallava de debò.  
 

Gemma: Per què el SRI (Socors Roig internacional) demanaven pel diari que els 
truquessin en cas que s’hagués trobat un dels refugiats (i companys) que prèviament 
havien posat al diari? Entenem que volien ajudar-los,  però què pretenien fer amb 
això? No era molt perillós posar el seu nom en un lloc públic quan els estaven 
buscant? 

Conxita: Quan el Socors Roig posava aquests anuncis al diari en plena guerra era 
perquè hi havia famílies que no sabien on havia anat a parar el seu familiar. Això a 
l’exili també ho trobem molt, sobretot a la premsa francesa. Les famílies es buscaven 
per reunir-se. Vosaltres dieu: “era perillós això?”. Posem per cas que una persona va 
haver de fugir d’Andalusia perquè molt aviat va ser ocupada per l’exèrcit  sublevat.  
Catalunya va ser un lloc que va acollir molta, molta gent i era un bon lloc per buscar 
aquella persona. Si aquest diari local hagués anat a parar en mans dels franquistes 
que ja estaven instal·lats a Andalusia i busquessin a aquella persona potser sí que 
l’haurien vingut a buscar a Catalunya. Però clar, d’alguna manera allà l’únic que veies 
era que el buscaven, no deia que l’havien trobat. Jo crec que això eren familiars que 
havien quedat desconnectats i no tenien altra manera de buscar-se que a través de 
la premsa.  
 
Mariona: Al principi de la guerra, a vegades, s’informava de les atrocitats que feien 
els sublevats contra les dones, tu creus que van deixar de fer-ho per evitar la 
desmoralització? 

Conxita: A Catalunya l’exèrcit de Franco no va arribar fins al final de la guerra civil. 
Els mercenaris africans que Franco portava al seu exèrcit és real que van sembrar el 
terror envers les dones allà on arribaven. En entrar a Manresa mateix, van matar 
quatre dones, algunes davant la família. També van passar molta por i hi va haver 
abusos en masies on només vivien dones, nens i persones grans. Els homes eren al 
front o estaven amagats, emboscats en deien, o perquè no volien lluitar a favor de la 
República o perquè no volien lluitar en cap dels dos bàndols.  
 
Mariona: Els republicans tractaven millor a la dona? Cometien atrocitats quan 
arribaven a algun poble? 

Conxita: La violència a la rereguarda només es va produir els primers mesos de la 
guerra civil a causa del cop d’estat de les dretes. Algunes dones també van morir.  
 
Gemma: Les milicianes podien ser molt bones en les tasques més militars que se les 
encomanava, però no s’escapaven de cosir, cuinar i curar els ferits, és cert? 

Conxita: Sí, hem sabut que eren molt bones a primera línia de front. Fa poc 
l’historiador Gonzalo Berger i la cineasta Tània Balló han publicat un llibre que es titula 
“Les combatents” molt interessant que ha donat molta llum a aquest tema. Els estudis 
anteriors, poc documentats, ens deien que les milicianes eren poques, que eren joves, 
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la majoria anarquistes que feien sobretot feines assistencials, com fer el menjar, 
infermeres, etc... Ells ens han demostrat que no eren poques, en porten 
documentades 1.195 a Catalunya, un 3% dels milicians eren dones. Tampoc totes 
eren anarquistes, n’hi havia de tots els partits i també de no afiliades. El PSUC va 
crear un batalló exclusivament femení on va incorporar dones d’ERC, Estat Català, 
no afiliades, etc... No eren tan joves, la mitjana d’edat que han detectat és de 30 anys 
i algunes mares de família. I tampoc la majoria feien feines assistencials, només un 
26% de totes les milicianes en feien.  
 
Gemma: Bé, això sí que ens surt sobretot al principi, però llavors suposo que tampoc 
ho posaven perquè les d’esquerra creien que la dona no havia d’anar a columnes ni 
res, deien que millor a casa que és el nostre lloc. 
Conxita: A la tardor de 1936 el govern de la Generalitat ja va organitzar l’exèrcit 
republicà i va convidar les dones a tornar a les poblacions. Elles mateixes van veure 
que a la rereguarda és on podien tenir un paper més important. 
 
Gemma: Almenys les dones que escrivien d’esquerra deien que no era el lloc, que 
millor a casa. 
Conxita: Sí, les manresanes d’ERC no van ser partidàries d’anar al front tot i que la 
Ramona Soldevila sí que hi va anar.  
 

Mariona: El Pare Noel no se celebrava, però el 1938 comencem a veure que se 
celebra. No era el més comú, oi? 

Conxita: No.  
 
Gemma: Per què El Dia deixa de publicar el setembre del 38, mesos abans que 
Catalunya caigués en mans dels sublevats? 

Conxita: És veritat que van tancar abans que el diari UGT, però tots van anar tancant 
i el gener de 1939 ja no sortia cap diari. Un motiu era la manca de paper i l’altre el 
desmembrament dels equips pels homes que marxaven al front.   
 
Mariona: Per què l’Assistència social dona més subsidis si la família té noies que nois? 
Tenir noies comporta un cost més alt? 

Conxita: Això no em sona de res, ni se m’acut gaire quin motiu hi pot haver.  
 

Gemma: Hem trobat que el diari UGT es publica de l’11 de gener del 37 fins al 
desembre del 38. Per què van trigar tant?   
Conxita: Heu de pensar que el PSUC es va crear l’any 1936. El Dia, per exemple tenia 
al darrere un partit, ERC, des de l’any 1931.   
 
Mariona: Per què acaba al 30 de desembre el diari UGT? Com és que no s’acaba a 
l’octubre com EL DIA? 

Conxita: El Dia jo crec que es devia acabar per desmembrament de la gent, i aquests, 
en canvi, devien tenir capacitat per aguantar fins al final. Penseu que aquí ja hi havia 
un desànim molt generalitzat. Per molt optimistes que volguessin ser veien que això 
no hi havia qui ho aturés.  
 
Gemma: Els Fets de Maig del 37, ens expliques una mica que va ser? Tenim entès 
que la Generalitat i les seves forces polítiques no s’avenen amb els anarquistes 
ni  amb els del POUM, ja que aquests pensen que la revolució social i la  victòria de 
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la guerra van de la mà  i els altres creuen en la victòria i després  la revolució, a més, 
havien usurpat funcions de seguretat ciutadana que pertocava a la Generalitat. Va 
provocar una esquerda entre les esquerres i a la vegada, una guerra civil entre les 
esquerres, és correcte? 

Conxita: Sí, aquest va ser un problema greu entre les esquerres a Catalunya. A l’inici 
no era una baralla entre grupets tot i que s’hi va convertir. Eren dues maneres de 
veure el que calia fer. Els més radicals veien que la revolució era una oportunitat i 
seria el que portaria el benestar a la societat,  que si es dedicaven a col·lectivitzar 
empreses, que des de baix tothom s’empoderés i la societat fos portada entre tots, 
això ens faria guanyar la guerra i aconseguir una societat més justa. En canvi, 
Esquerra i els comunistes que, a més, eren els que estaven més instal·lats a la 
generalitat, ells creien que en aquells moments tots els esforços havien d’anar per 
guanyar la guerra, i que després quan l’haguessin guanyat ja seguirien amb la tasca 
de la República d’intentar que la població tingués més protagonisme i participació en 
les decisions. Podem entendre les dues posicions, perquè la feina que es va fer els 
anys de la guerra amb les col·lectivitzacions d’empreses, botigues, on es decidia tot 
entre tots era un exemple de com hauria de funcionar la societat. En aquell moment 
el sistema capitalista no estava tan implantat com ara. Però en aquells moments haver 
aconseguit una societat que tot es fes entre tots hauria sigut molt bo. Ara, tampoc 
eren molt conscients que aquella guerra era imparable i que els sublevats tenien l'ajut 
dels països europeus més potents i, en canvi, la República no va tenir l’ajut de ningú. 
Això també ens fa entendre als que prioritzaven abans de res, guanyar la guerra i ho 
van intentar fins al final.  

 

Annex 10.3. Anna Maria Batalla Solà 

L’entrevista es va dur a terme per correu electrònic el 16 de març i el 18 d’abril de 

2021.  

 

Fins quan va anar a l’escola? Fins a quina edat? 
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Va anar a l'escola pública de Sant Ignasi i, després, a l’Acadèmia Massegú, on va 

estudiar comerç i secretariat, li faltava poc per complir 15 anys quan va trobar la 

primera feina d'administrativa. Al mateix temps, estudiava piano i guitarra. Mentre 

treballava, tenia intenció de fer el batxillerat per lliure a l'institut i fer una carrera de 

lletres, però amb la guerra no va poder continuar.  

 

Era molt moderna. Ens podria posar exemples? Com ara, a la seva família eren 

laics, tenim entès que no anava gaire a missa... 

Efectivament, era una noia molt avançada per a la seva època. Tot gràcies al seu 

pare, un home lliurepensador, proper a Esquerra Republicana, que la va iniciar en la 

lectura i la música. NO ANAVEN A MISSA, en canvi, la seva mare i sa germana, 15 

anys més gran, sí que hi anaven. 

 

Amb el seu pare freqüentaven la biblioteca de Manresa (hi havia la Pilar Bertran de 

bibliotecària. Llegia els clàssics de la literatura universal i els autors que eren moda 

en aquella època, per exemple: Stefan Zweig, Lajos Zilahi, Virginia Woolf, Daphne Du 

Maurier, Pearl S.Buck... I els catalans Maria Teresa Vernet, Narcís Oller, Miquel Llor... 

(alguns llibres encara els conservo i jo també els he llegit). Li agradava  el teatre 

(Guimerà, Rossinyol, Pitarra...) i la poesia. Escrivia versos guiada per un poeta 

Manresà, amic del seu pare, que es deia Josep Vilà Ortonobes, àlies  "Ángel de 

Montserrat". Va ser el seu mentor literari, el poeta i dramaturg. Ella l'admirava i 

apreciava com un segon pare. També li agradava la fotografia i tenia un petit laboratori 

a casa seva. 

 

Va entrar a treballar a la delegació d’Economia, Transport i Obres Públiques de 

la Generalitat a Manresa de taquimecanògrafa. Ens podries parlar més 

detalladament en què consistia aquesta feina? 

La van cridar per ocupar el lloc a la Delegació del Transport de la Generalitat a 

Manresa perquè tenia fama de ser molt bona taquimecanògrafa, la seva feina era 

d'administrativa i més tard va passar a ser secretaria i assolir la confiança dels seus 

caps, anava amb ells a BCN i prenia notes en taquigrafia de reunions importants. 

 

Va escriure una vintena d’articles el diari de la UGT, per què creus que els 

escrivia, quins eren les seves necessitats, motius?  

Va escriure a la premsa Manresana diaris perquè li agradava expressar les seves 

opinions, malgrat la seva joventut, tenia capacitat d'anàlisi i criteri polític. Qui la va 

animar va ser Josep Vilà. Es va afiliar a les JSC (PSUC) i defensava les seves idees 

amb molta força, i a més admirava les grans oradores d'aquella època, la Dolors Piera, 

la "Pasionària"  l'Enriqueta Gallinat, etc. 

 

Que en pensaven els pares de la seva militància? Creus que estaven orgullosos 

d’ella?  

Sempre la van recolzar, també era del sindicat UGT i es va afiliar al PSUC per 

mediació del seu cap el Sr. Josep Rocosa Vila un dels fundadors del partit a Manresa.  
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Mai va pensar a ser miliciana? 

No va pensar MAI a ser miliciana, tot i que tenia amigues que n'eren, ella era una noia 

d'organització  i propaganda.  

 

Vols destacar alguna cosa que va fer abans de ser detinguda quan va tornar de 

Vic? Persones, organitzacions que va ajudar... 

Des de la Unió de Dones de Catalunya i el Socors Roig va gestionar les ajudes als 

refugiats, infants, hospitals... 

 

Va recuperar algun objecte que li van prendre durant l’escorcoll que li va fer la 

policia? Qui va ser aquella dona que va denunciar la seva mare?  

La va denunciar la mestressa del pis on vivien. No va recuperar mai cap objecte dels 

que li van confiscar durant el registre domiciliari i l'escorcoll. La família fou expulsada 

del pis i el pare va perdre la feina a l'Ajuntament. 

 

Quant temps va ser-hi a la presó, a les Corts de Barcelona? 

Primer va estar a la presó de Manresa i després traslladada a les Corts de Barcelona.  

El 29 de maig fou jutjada a la sala primera del Criminal del Palau de justícia de 

Barcelona i condemnada a mort. Al cap de 15 dies li fou commutada la pena a 20 

anys i un dia, després a 6 i finalment amb la redempció de pena pel treball, va sortir 

amb la condicional el juliol de 1941. Va obtenir la llibertat definitiva el 1945. Tornada 

a Manresa va patir l'ostracisme laboral i la marginació. 

 

La Conxita ens va comentar que sempre havia explicat tot allò que havia viscut? 

Per què creus que ho va fer? Molts altres van preferir callar-s’ho.  

Ella i el meu pare van parlar sempre del seu passat perquè no havien fet cap mal, 

estaven amb la legalitat del moment i per a ells era un orgull haver defensat la 

República. Mai van renunciar a llurs ideals i me'ls van transmetre. Jo també estava 

orgullosa dels meus pares i de llurs amics (tots expresoners) que venien per casa. Els 

escoltava amb interès i admiració i els recordo amb molt afecte i respecte. Grans 

mestres de vida, tots!!! 

 

M’imagino que el franquisme va ser molt dur. Però què va significar per ella la 

mort de Franco? 

El primer Franquisme fou molt dur. Hi havia molta repressió, la gent havia patit molt i 

tenien por, tanta, que molts preferien ocultar el seu passat, anar a missa i deixar que 

els seus fills anessin als Campaments de la Falange ...(Horror!!!). Pel que fa a la 

segona pregunta. Per a ella va significar UN GRAN ALLIBERAMENT, una cosa que 

estaven esperant tots els demòcrates republicans des del nefast 1939 i que per 

desgràcia no es va produir fins al 1975,  40 anys de vida perduts!!!   Moltes ampolles 

de xampany es van destapar aquells dies, per desgràcia la democràcia va ser una 

cosa descafeïnada, amb una monarquia hereva del franquisme. Una transició pactada 
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en la qual els antics feixistes van continuar ocupant càrrecs i privilegis. En resum, la 

mort de Franco va servir per legalitzar el  franquisme, un contrasentit. 

 

No va tornar a fer militància activa, per què? 

L'Anna Solà durant tota la dictadura va conservar els antecedents penals i va patir 

l'ostracisme laboral, en aquells temps la militància activa era un gran risc, el seu marit 

també estava fitxat i no podien assumir el risc de ser empresonats novament, perquè 

m'haurien deixat a mi que era petita a les mans de l'Auxilio social i possiblement 

m'haurien internat en algun hospici, o m'haurien entregat en adopció a una família 

franquista, per tant, van mantenir un perfil baix. A més l'Anna Solà a 35 anys va 

començar a patir una sordesa bilateral que amb els anys li va produir una incapacitat, 

això li dificultava les relacions socials. Així i tot, mantenien contactes amb 

excompanys i estaven al corrent de la premsa clandestina de l'època i el meu pare 

era de Comissions Obreres. 

 

Què és el que ella voldria que recordéssim? Com la definiries en poques 

paraules? 

Ara mateix estaria molt contenta i agraïda de ser recordada per la seva contribució a 

la causa de la justícia social i la llibertat. La podríem resumir com una dona catalana, 

feminista, republicana i d'esquerres. (independentista també, però segurament si hi 

hagués hagut una República espanyola, respectuosa amb els catalans, no li hauria 

semblat pas malament) 

 

Quin haguera estat el millor homenatge per tot el que va fer? Se n’ha fet prou?  

La meva mare va viure i morir en l'anonimat, la seva història la va treure a la llum la 

Conxita Parcerisas el 2009. Totes les recerques sobre la meva mare les ha fet la 

Conxita amb la documentació dels arxius i la que li he cedit jo. Homenatge directe, la 

meva mare no n'ha rebut mai cap. Com a màxim ha estat esmentada en alguns diaris 

i en una exposició comissariada per la historiadora Isabel Segura, i en les xerrades i 

taules rodones en les quals jo he participat en qualitat de convidada, explicant la seva 

història i la d'altres dones. 

 

Jo, l'any 1985 vaig intentar accedir als arxius per tenir un comprovant de la seva feina 

a la Generalitat i no ho vaig aconseguir, per tant no va cobrar cap pensió. A partir del 

2012 es va crear la plataforma ciutadana pel monument Presó Dones de les Corts i 

en vaig ser membre des del primer moment, finalment el 2019 vàrem aconseguir 

inaugurar un espai de memòria al Carrer Joan Güell-Europa, dintre el perímetre de 

l'antiga presó de les Corts, actualment participo activament en la recerca i visibilització 

de les  preses i he recuperat a la Viquipèdia moltes biografies de dones oblidades 

dintre el projecte de les Viquidones. 

 

El franquisme va estroncar les il·lusions de moltes persones, entre elles, molt 

probablement hi havia la teva mare. Què és allò que hagués volgut fer com a 
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dona lliure de la República i no va poder pel franquisme? Allò que sempre 

hagués desitjat? 

Estudiar una carrera de lletres i ser escriptora, continuar la carrera de piano, la 

fotografia, els idiomes, viatjar i conèixer la Unió Soviètica, que en aquells temps la 

tenien molt mitificada, i potser al final ser professora, quan ja hagués fet tot el que li 

agradava... això era la seva màxima il·lusió, però a 20 anys tot es va trencar. Quina 

llàstima!   

 

Alguna cosa més a afegir? 

La meva mare sempre va conservar una gran capacitat d'anàlisi política i era capaç 

d’anticipar-se als esdeveniments... Tenia la passió per escriure, de fet, durant molt 

temps va col·laborar amb un grup d'escriptors exiliats de Llatinoamèrica. 

 

Annex 10.4. Maria Àngels Tarrats Feliu 

 

Que tenia de diferent l’Antonieta que la feia especial, peculiar? (Forma d’actuar, 

de pensar) Com la defineix vostè com a dona? Quina relació tenia amb 

l’Antonieta Feliu? 

 

Era una mujer sensible, refinada y culta, de trato profundamente humano y gentil. 

 

El recuerdo más inmediato e imborrable de la "tante", tanta como siempre la hemos 

llamado en la familia, es el de una permanente sonrisa silenciosa cuya dulzura se 

reflejaba también en su mirada. Una mirada directa y penetrante, una mirada que 

cuando me hablaba se iba a menudo hacia un mundo para mí totalmente desconocido 

y tal vez nostálgico para ella. 

 

Antes de que mis padres me mandaran a estudiar a París con casi ocho años, 

frecuentaba la tante con gran asiduidad, todas las tardes y los domingos también 

almorzábamos juntas las dos. Le agradaba darme "clases" de buena educación, 

poníamos siempre en el centro de la mesa un ramito de flores que habíamos cortado 

antes en su jardín. Amaba las rosas y me decía que eran "poéticas". 

Más tarde, cuando llegaba a Barcelona para las vacaciones de Navidad, Pascua y 

verano - nunca faltó en el aeropuerto para recibirme- , lo primero que hacíamos en su 

casa era hablar en francés y tocar el piano: ella quería comprobar mis progresos en 

Bach y Beethoven. Me escuchaba con atención como una perfecta maestra de 

música. Luego ella empezaba a tocar. Su repertorio era romántico, pero algunas de 

las piezas de Chopin y sobre todo de Liszt las tocaba demasiado despacio. Me lo 

confesaba, se paraba, me sonreía y con alegría decía "bueno ahora vamos a hacer 

literatura musical" y lo repetía en francés "littérature musicale, n'est ce pas? Tu verras, 

c'est très important ". Se trataba de contar la vida de todos estos compositores para 

al final concluir que todos ellos expresaban sentimientos parecidos y eran el reflejo 

del alma del ser humano en momentos históricos distintos. 
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Li havia explicat gaire sobre la seva militància a ERC? Sap què en pensaven els 

pares i familiars de la seva militància? Per què sent benestant creu que va militar 

a ERC quan sembla més probable que una dona burgesa acabés a un partit de 

dretes? 

 

Nunca se habló de su pasado político y tampoco de la cárcel. 

 

Parecía que todo en la tanta era el presente, pero tal vez nunca dejó de existir una 

esperanza de futuro. De ahí quizás su gran cariño hacia mí. Se decía en la familia 

que su salud era muy frágil, pero yo nunca lo percibí. Mis padres y mi abuelo que era 

su hermano la mimaban y la rodeaban con todo tipo de atenciones. Pero yo  percibía 

en el ambiente familiar un sentimiento oscuro y misterioso de gran sufrimiento que se 

disimulaba entre risas y bromas cuando ella se vestía con sus trajes elegantes para 

ir a un concierto o al teatro y cuando decía frases en francés.  De su pasado, ella 

misma hablaba solo de anécdotas placenteras: sus vacaciones en el balneario de Le 

Boulou, sus amistades francesas, las excursiones que hacían, los museos que 

visitaban, las conversaciones sobre literatura y poesía, pintura y arquitectura. Ella 

misma me contaba que en Barcelona hubo un tiempo a partir de los años 42 y 43 en 

el que reunía en su casa siempre las mismas amistades para celebrar "Els Jocs 

Florals". Cada uno recitaba su composición poética, pero también algunos pintores 

presentaban sus diseños realizados para aquella ocasión. Se concedía al ganador el 

premio que era una bonita flor y luego había una gran merienda. Mi madre, entonces 

muy joven, se acuerda. ¿Era una excusa para hablar de Cataluña, de libertad y de 

feminismo?. Tal vez. 

 

Lo que sí ahora y después de alguna reflexión y conversaciones con mi madre de casi 

94 años, puedo asegurar, es que los abuelos y padres de la tante, todos ellos de 

Berga formaban parte de aquella sociedad de pequeña burguesía de tradición 

artesana, en la que circulaban como verdadero caldo de cultivo, anhelos de libertad y 

de cultura. En Manresa, la tante fue envuelta en una sociedad acomodada de la que 

llegó a ser protagonista, organizando fiestas, conduciendo su propio coche, primera 

mujer en Manresa.  Pero seguramente se dio cuenta rápidamente de que en aquel 

mundo bastante superficial, las mujeres dependían totalmente de sus maridos y no 

tenían criterio propio en temas políticos y sociales. Entonces llamó a la puerta de ERC 

que valoró sus ideales y la apoyó como primera afiliada mujer de Manresa y creadora 

del grupo femenino del partido.  

Durante la guerra, mis abuelos desde Barcelona mandaban a mi madre y a su 

hermana a pasar largos periodos en casa de la tante en Manresa. Mi madre cuenta 

con muchos detalles los días enteros que pasaba la tante en la sede del partido y 

cómo ellas, niñas traviesas se divertían en el patio de la sede del partido, subiéndose 

a un árbol. Cuando causaban demasiado alboroto, la tante las llevaba a una sala 

donde había un piano. Ahí ensayaban las escalas y leían un libro. Aquella sede era 
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la segunda y más amada casa de la tante y el recreo ideal de mi madre y de su 

hermana. 

 

Era molt religiosa?  

 

Era muy religiosa, pero a mí nunca me habló de religión.  

 

Encima de la mesita de noche de su dormitorio, yo siempre vi un rosario de nácar 

blanco al lado de una imagen de la Virgen de Queralt.  Ella a menudo iba a Berga y 

su primera meta era siempre Queralt donde pasaba largas horas. Lo mismo hacía en 

Monserrat. 

Recuerdo que en Semana Santa íbamos a las ceremonias del Via Crucis de alguna 

bonita iglesia de Barcelona que escogía siempre ella. Se hacían las estaciones poco 

a poco y yo me aburría mucho, pero la acompañaba, observaba todos las señoras y 

muy orgullosa comprobaba que la tante, con su traje negro, su collar de perlas y su 

inmensa y larga mantilla era la más guapa. Pero recuerdo que su expresión era de 

una gran tristeza y hasta a veces se secaba alguna lágrima que le resbalaba por la 

mejilla. Me daba mucha pena, no lo comprendía y le cogía la mano. 

También muy importante fue para ella la profunda amistad que la unió a su primo, 

Mosén Josep Armengou Feliu, con el que se comunicaba con gran frecuencia. 

Supongo que casi en secreto confesional hablaban de Cataluña y de un episodio muy 

dramático que había ocurrido en la familia. 

Al empezar la comida del día de Navidad, cuando todos estábamos sentados 

alrededor de la mesa,  ella se levantaba y con una cucharita daba unos golpecitos a 

su copa de cristal para llamar la atención y decía muy seria: "Avui celebrem el 

naixement del Nen Jesús. No parlarem de política". Yo intuía algo raro, pero nadie me 

daba explicaciones. Tenía menos de siete años. 

 

El franquisme va estroncar les il·lusions de moltes persones. Què és allò que 

hagués volgut fer com a dona lliure de la República i no va poder pel 

franquisme? No va tornar a fer militància activa després, per què? 

 

Si la República hubiese podido seguir en su camino hacia una democracia moderna, 

la tante hubiese podido seguir dando vida a sus ideales. Pionera del feminismo, 

hubiese luchado con éxito para ayudar a conseguir la paridad y dignidad política, 

cultural, social y económica de la mujer. También hubiese podido ser protagonista en 

la conservación del patrimonio artístico de Cataluña que tanto admiraba y amaba. 

 

Me  permito una última anécdota personal. A menudo me decía que nunca 

abandonara la lectura, que un libro era un amigo para toda la vida y que nunca me 

fallaría. Le gustaba que le repitiera siempre  que en la fachada de mi primer colegio 

en París había una imagen esculpida  de una mujer con un libro en las manos. Y luego 

también que encima del portón de entrada de mi escuela y de todas las escuelas 

estaban grabadas las famosas y revolucionarias palabras  "Liberté, égalité, fraternité". 
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La veía feliz y me decía: "Et voilà l'exemple, c'est juste et formidable". También me 

hacía cantar la Marseillaise y con un gesto elegante de su mano marcaba el ritmo, 

mirándome con una dulce sonrisa. 

 

La injusticia de la que fue víctima al acabar la guerra civil, la miserable y feroz 

sentencia de condena, su permanencia en la cárcel, su salud tan precaria, la dictadura 

que mató sus ideales, todo ello hizo que su hermano, para salvarla de una grave y 

probable depresión y quizás muerte prematura, estableciera alrededor de ella una red 

de protección y de silencio. Además, también otros la controlaban. 

 

Quin hagués estat el millor homenatge per tot el què va fer? Se n’ha fet prou? 

S’ha visibilitzat suficient a dones exepcionals com la teva tieta? 

 

El mayor homenaje a la tante y a sus ideales ha sido sacarla del olvido. Siempre 

admiraré y agradeceré con cariño el trabajo de investigación que ha realizado con 

entusiasmo, pasión y perseverancia la historiadora Conxita Parcerisas a la que se 

debe el descubrimiento de Antonieta Feliu y de muchas otras mujeres pioneras. Su 

obra hace justicia a las raíces culturales que tenemos que honrar y respetar. Y las 

nuevas generaciones sabrán seguir por el mismo camino con constancia y firmeza.  

 

Nunca más habrá que olvidar a tantas mujeres que pagaron con la cárcel sus ideales 

de libertad. 
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