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Dedicat a l’Anna, a la Lluïsa i a l’Úrsula, dones a les quals admiro per la seva valentia i 

inconformisme amb l’època que els va tocar viure. 

 

“Sentiment de lluita total, ganes de lluitar contra tot el que trobava injust”. Anna 

“Hi havia això, i no podia revelar-me, però tampoc sento que m’hagués enfadat”. Lluïsa 

“Vaig ser feliç però sé que a l’època d’ara hagués sigut molt més feliç.”. Úrsula 
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0. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 

Aquest Treball de Recerca es basa en el masclisme i en el paper de les dones de l’època 

franquista, una qüestió, que, m’és de gran interès, tant pel seu pes històric com social. 

Un dels meus objectius a l’hora de redactar aquest treball ha estat poder informar-me amb més 

profunditat sobre el masclisme i específicament sobre la repressió que va viure Espanya en 

aquells anys, i concretament les dones. Per una altra banda, m’agradaria aconseguir més 

conscienciació i aportar informació i coneixement dels fets del masclisme per a tot aquell qui se’l 

llegeixi. També voldria formular una qüestió basada en les entrevistes fetes al treball de camp a 

tres dones valentes de Valls, que es basa en el perquè van haver de fer la “mili femenina” i quin 

esforç els va suposar.  

Des que era petita he defensat el feminisme, la igualtat entre sexes, i fins ara encara no puc 

entendre els motius pels quals a hores d’ara hi ha diferències entre homes i dones en una societat 

denominada “moderna”. Aquesta és la meva major motivació per a dur a terme aquest projecte, 

comptant, també, amb la inspiració donada per l’Úrsula, una dona que va viure les represàlies i 

les conseqüències d’aquella etapa històrica per ser una dona amb personalitat pròpia i amb 

objectius a la vida, la qual van voler sotmetre. Objectius pels quals ella va lluitar per tal 

d’aconseguir les seves expectatives de vida. Em va sobtar el fet que per simplement tenir el 

carnet de conduir necessités l’autorització del seu pare i va haver de passar pel “Servicio Social”.  

Aquesta és la història recent de les dones del nostre país, que de vegades no som conscients 

de la seva lluita per tal que nosaltres avui, al 2016, tinguem reconeguts els nostres drets. El meu 

més sincer agraïment a totes elles. 

També m’agradaria poder agrair a totes aquelles persones que m’ha inspirat, com l’Úrsula, l’Anna 

i la Lluïsa, que m’han encaminat en aquest projecte, com la meva tutora del Treball de Recerca, 

l’Àngels, i per últim agrair a la meva mare la seva ajuda, suport i revisió. 
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1. EL FRANQUISME (1939 – 1975). CONTEXT HISTÒRIC  

Entre 1939 i 1975, el general Francisco Franco Bahamonde, vencedor de la Guerra Civil, 

imposarà un règim dictatorial de caire feixista. El sistema polític que funcionava a la zona nacional 

durant la guerra va estendre's per tot l'Estat a partir del 1939. Es tractava d'un nou règim per als 

vells grups dominants. El règim franquista s'assentava sobre un exèrcit vencedor i tenia el suport 

dels grans terratinents, l'oligarquia industrial i financera, i de la major part del clergat catòlic. El 

nou Estat es caracteritzarà per ser antiliberal, anticomunista, totalitari, catòlic i nacional-

sindicalista. (Trobarem documentació gràfica a l’Annex I, pàg 1). 

Durant aquesta època podem distingir quatre grans períodes:  

*Primer període: 1939-1951. Són anys d'autarquia econòmica i d'aïllament internacional. 

A l'estil dels règims totalitaris, el Franquisme procura superar la difícil postguerra tancant-se en 

si mateix, per convicció i pel rebuig que troba a fora. En aquests primers anys, el règim comença 

una intensa repressió política i cultural amb l'objectiu d'eliminar qualsevol signe de manifestació 

democràtica i d'oposició als principis ideològics franquistes. 

*Segon període: 1951-1959. Encara en plena postguerra, la nova conjuntura internacional 

permet que el règim sigui reconegut internacionalment; a canvi, es veu obligat a anar liberalitzant 

a poc a poc la seva economia. El canvi econòmic no va acompanyat, però, d'una liberalització 

política autèntica. 

*Tercer període: 1959-1973. Són els anys del "miracle" econòmic espanyol, amb un 

desenvolupament econòmic notable, però força desequilibrat, que va tenir un fort impacte 

demogràfic i social. Malgrat tot, l'expansió econòmica tampoc serveix per canviar l'estructura 

política, que segueix aferrada, amb poques variacions, a la mateixa ideologia amb què es va 

forjar. 

*Quart període: 1973-1975. Els últims anys del Franquisme són anys de crisi, tant política com 

econòmica. La mateixa crisi biològica del dictador farà la resta per fer caure definitivament el 

règim. Amb la mort de Franco, el 20 de novembre de 1975, s'obria el camí cap a una monarquia 

parlamentària. 

Durant tota aquesta època, l'oposició al règim es va anar encarregant de minar-lo. Les forces 

polítiques i sindicals clandestines, juntament amb l'acció de diversos col·lectius de la societat 
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democràtica espanyola, van anar afeblint la base social del règim i van ser una peça clau en el 

procés de transició de la dictadura a la democràcia. 

EL FRANQUISME A CATALUNYA  

Catalunya també va viure sota la dictadura franquista. Van ser uns anys difícils. Aquesta va 

imposar un tipus d'estat autoritari, que va anul·lar les institucions d'autogovern catalanes, va 

reprimir la llengua, la cultura i qualsevol manifestació d'identitat nacional catalana. Per a 

Catalunya, a nivell polític, el franquisme representa la més absoluta negació de la més mínima 

aspiració d'autogovern. 

D'altra banda, l'immobilisme polític que va caracteritzar la trajectòria del règim, va contrastar amb 

l'obertura econòmica, cosa que va permetre que Catalunya, com la resta de l'Estat, pogués 

conèixer els millors anys de creixement econòmic. Un cop superades les difícils condicions de 

vida de la llarga postguerra, és a dir, a nivell econòmic, el Franquisme va coincidir, a pesar de la 

dictadura, en una de les millors fases d'expansió econòmica. La industrialització dels anys 

seixanta va anar acompanyada de l'arribada massiva d'immigrants d'altres contrades de l'Estat, 

que van omplir les ciutats, sovint en condicions poc adequades (com el barraquisme amb manca 

de serveis, entre d’altres). El desenvolupament econòmic va significar també l'accés a la societat 

de consum. 

Finalment, la història de Catalunya durant el Franquisme és la història de dos mons que conviuen 

en diferents condicions. D'una banda, el món del poder, el de les “autoridades competentes”, 

pintat del blau dels falangistes, o del gris de la policia del règim, el de les prohibicions, el de la 

persecució, el de la censura, el de les multes, el dels calabossos, el del “hable en cristiano”, el 

que es veia en els No-Do1 en començar les sessions de cinema, el que se sentia en els telediarios 

de TVE, un món tancat, inflexible, immòbil; un món de veus fetes callar per l'amenaça, per la por 

a la detenció, la tortura, l'empresonament o la mort. Era el món que imposava silenci i obediència, 

el món dels vencedors de la guerra. I Catalunya havia perdut la guerra. 

_______________________________ 

1  El No - Do (Noticiarios y Documentales) es va crear per acord de la Vicesecretaría de Educación Popular 
el dia 29 de setembre 1942, com un servei de difusió de noticiaris i reportatges, filmats a Espanya i a 
l'estranger, per tal de mantenir, amb impuls propi i directriu adequada , la informació cinematogràfica 
nacional. Es va atribuir al No - Do l'exclusiva de la producció de noticiaris, i es va decretar l'obligatorietat 
de la seva exhibició en tots els cinemes del territori nacional, possessions i colònies. La seva primera 
projecció va tenir lloc el dia 4 de gener de 1943 i així es va mantenir durant trenta-dos anys fins que, el 
1975, va deixar de ser obligatòria la seva exhibició. 
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Juntament amb aquest món, present en el dia a dia, cal destacar-ne un altre, que es 

desenvolupava paral·lelament, amb gosadia, per l'evident perill que es corria i il·lusió alhora: el 

de les protestes contra el règim, amb les manifestacions, que sempre acabaven amb corredisses 

davant les porres dels grisos, i les campanyes, el dels actes d'afirmació catalanista, el de la lluita 

clandestina de les forces polítiques i sindicals, el de l'acció dels obrers, estudiants, intel·lectuals, 

sectors catòlics... el món de la resistència, en definitiva. El món que a vegades no li donava la 

gana de callar i deia “no”. El món que, tot i les dificultats, va aconseguir que el català seguís 

parlant-se, que es pogués llegir i cantar en català, que es pogués somiar en un món més obert, 

com el que hi havia a l'altra banda dels Pirineus. La tasca que es va fer en tots els nivells va ser 

fonamental per a que, un cop tombada l'estaca, i alliberats, Catalunya seguís dempeus i, en un 

marc menys hostil i més permissiu, recuperés el que tenia abans de l'arribada d'aquella gent "que 

trucava de matinada"...2 

Aquesta resistència va tenir un paper bàsic per acabar aconseguint el restabliment de la 

democràcia i la recuperació de les llibertats i de l'autogovern. La transició portarà de nou la 

democràcia. Però el camí a fer encara era llarg, encara és llarg... 

A la nostra ciutat, Valls, encara hi estan presents símbols franquistes. Un d’ells el tenim davant 

del nostre Institut.. (Podem trobar la documentació gràfica a l’Annex I, apunt d’interès, pàg. 1 i 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

2 No calien judicis per afusellar una persona, només calia la denúncia d’un ciutadà. El pare del meu avi 
va ser afusellat a la plaça del seu poble i de matinada... 
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2. LES DONES AL FRANQUISME  

2.1. LA SECCIÓN FEMENINA 

La Sección Femenina va ser formada al 1934 com la branca femenina de la Falange Española. 

Era liderada per Pilar Primo de Rivera, germana de José Antonio Primo de Rivera, fundador de 

la Falange, aquest creia que en el procés que iniciava el nou Règim s’havia d’implicar a tota la 

població, incloses les dones. Elles eren les qui educaven els fills i, ja de ben petits, se’ls havien 

d’inculcar les directrius que propugnava el règim i elles eren les transmissores. La Secció 

Femenina va adoptar les figures d'Isabel la Catòlica i de Santa Teresa de Jesús com a model de 

dona a seguir i de conducta. La seva tasca es va centrar en: l’atenció als detinguts, visitar els 

empresonats, donar suport a les famílies dels detinguts i recaptar fons. (Documentació gràfica a 

l’Annex I, pàg. 3). 

L’acció de la dona en l'àmbit de la Falange (partit de la dreta radical, ultraconservador i d'ideologia 

feixista), s'iniciarà amb la creació del SEU al 1933 (Sindicat Espanyol Universitari), el qual 

agrupava els estudiants falangistes i de les JONS3, contraris a la República, per tal de fer front a 

la FUE (Federación Universitaria Escolar) formada per estudiants socialistes, liberals i 

progressistes, partidaris de la República. Amb aquesta creació quedaven fora les dones, ja que 

el SEU tenia entre les seves actuacions principals la violència, els actes terroristes, i 

consideraven a la dona feble i no preparada per als actes revolucionaris. No obstant això, calia 

introduir a les dones a la causa falangista i així es va crear la Secció Femenina per integrar les 

dones dins el moviment del SEU amb funcions socials en el seu inici, més tard van centrar la 

seva tasca en l’educació de les dones. 

El I Congreso Nacional de la Falange Española (1934) reconeix  la Sección Femenina com a 

organització pròpia, independent ja del SEU, la directiva va ser ocupada per: 

-Cap nacional, Pilar Primo de Rivera,  secretària nacional, Dora Águeda, cap de Madrid, Luisa 

María de Arambur, secretària de Madrid, Inés Primo de Rivera. 

 

_______________________________ 

3JONS, Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, van ser grups formats per treballadors, estudiants, 
camperols, intel·lectuals, que conjugaven un sindicalisme revolucionari amb un gran amor per Espanya i 
un gran respecte cap a la religió. 
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Aquí s’inicia el camí de la Sección Femenina de Falange Española i de les JONS, caracteritzant-

se en aquests començaments per la submissió en tots els nivells de comandament, a la branca 

masculina de la Falange i reduint la seva tasca al territori de Madrid. 

En paraules de la seva cap nacional que, descriu quina era la missió de la dona: 

Las mujeres nunca descubren nada; les falta, desde luego, el talento creador, reservado por Dios 

para inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer más que interpretar, mejor o peor, lo 

que los hombres nos dan hecho. (PILAR PRIMO DE RIVERA). 

Al 1937, la Secció Femenina tenia unes 250.000 afiliades, Franco es va apropiar de la Falange 

convertint-se en l'únic partit del règim, i la  Secció Femenina quedà incorporada al partit, 

funcionant com un aparell de control i expansió de l'ideari ultraconservador i catòlic del 

Franquisme, mantenint al capdavant, igualment, Pilar Primo de Rivera. El nou repartiment de 

càrrecs es va fer de la següent manera: 

-Pilar Primo de Rivera, delegada nacional de la Sección Femenina. 

-Maria Rosa Urraca Pastor, delegada de Fronts i Hospitals: infermeres, auxiliars i equips de 

campanya.  

-Mercedes Sanz Batxiller, Delegada d'Auxilio Social. 

En els estatuts del nou partit de la  Falange, es fixava un projecte de reforma política on s'unien 

tres corrents ideològics: nacional, catòlic i de justícia social. Aquests canvis venien donats per la 

nova realitat dels aliats de Franco, Alemanya i Itàlia, per adaptar-se a les noves tendències 

polítiques, ja que el dictador no volia quedar enrere. La Secció Femenina va haver de modificar 

les seves normes als nous Estatuts, adaptant-se amb la tasca de formar la dona en les noves 

normes. Per tal de poder formar-les en les directrius marcades pel règim, es va crear l’Escuela 

de Mandos, la seva missió era instruir i controlar les dones en la seva doctrina.   

En els primers estatuts de 1934, la Secció Femenina recull el principi de Comandament Únic 

(article III), que era també normativa de l'organització falangista general. Hi hauria una cap 

nacional, una secretària nacional, una cap provincial i una secretària provincial. Les afiliades es 

dividirien en grups de 5 a 15 membres i al capdavant d'aquest grup es posaria una de les 

integrants que revelés major esperit i capacitat falangista. Aquesta cap havia de ser cessada si 

s'observava en ella negligència o incapacitat. A més, havia d'estar a les ordres dels 

comandaments locals en tot i sota la seva disciplina. Aquestes comandaments havien de tenir 
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menys de trenta-cinc anys, perquè es considerava que només les persones joves eres capaces 

d'assimilar l'esperit nacional-sindicalista. També, segons els estatuts, el comandament nacional 

i el comandament provincial haurien d'intervenir en totes les actuacions i reglamentàries, alhora 

estaven obligades a respectar les jerarquies i imposar-les a les altres. Després del Decret 

d'Unificació, quan les carlines van quedar sota la disciplina i autoritat directa de les caps locals 

de les seccions femenines, la delegada nacional va fer arribar una circular a les associades dient 

que no permetrien a les caps provincials que organitzessin altres grups de dones, que amb la 

denominació de grups d'Assistència al Front o qualsevol altre nom pretenguessin apartar-se de 

la disciplina de Falange Española Tradicionalista de les JONS i si aquests grups es mostraven 

rebels o obeïen altres ordres que no fossin les de la prefectura local femenina, no se’ls facilitaria 

res i es posaria el fet en coneixement d'aquesta direcció nacional. L'alt grau de jerarquització i el 

sentit del deure i de la disciplina imposats, va ser el que va fer més eficaç l'activitat de les dones 

de la Sección Femenina. Pilar Primo de Rivera, amb un autoritarisme gairebé militar, en el seu 

discurs al I Consell Nacional de la Secció Femenina, va dir:  

Tenéis que saber, camaradas, que cuando se os da una orden hay que cumplirla sin excusa. La 

que encuentre facilidades en su provincia, mejor; y la que no las encuentre, lo mismo. 

Les Escuelas de Mandos es van veure augmentades el 1938 amb la creació de l'Escola de 

Jerarquies a Màlaga, l'Escola d'Educació Física a Santander i dues Escoles de Comandaments 

Locals a La Corunya i Palma de Mallorca. Encara estava al capdavant Pilar Primo de Rivera, 

mentre que els llocs d'importància inferiors els ocupaven Mercedes Sanz Bachiller, com a 

delegada nacional de l’Auxilio Social; Lali Ridruejo, com a delegada general d’Intendencia; 

Marichu Mora, com a delegada general de Prensa i Propaganda; Maria Rosa Urraca Pastor, com 

a delegada nacional de Frentes y Hospitales; Càndida Cadenes, com a delegada general 

d'Organitzaciones Juveniles; Maria Josefa Villamata, com a delegada general d'Asuntos 

Exteriores; i Angelita Pla, com a delegada general de la Hermandad de la Ciudad y del Campo. 

Al final de la guerra, la jerarquia vertical constava de diferents graus, les afiliades menors de 

disset anys van ser dividides en tres seccions: margarides, de set a deu anys; fletxes, d'onze a 

tretze; i fletxes blaves de catorze a disset.  

Al gener de 1939 es va regular el règim interior de la Secció Femenina, les afiliades i militants 

haurien de ser solteres de disset a trenta-cinc anys, solteres de més de trenta-cinc, i casades de 

qualsevol edat. Però en qualitat de simples adherides se situarien les casades  considerant que 

no podien ocupar-se contínuament de l'organització, en atenció als seus deures familiars. A 
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aquestes se les reunia en les dates commemoratives com les de Santa Teresa de Jesús i el 

naixement d'Isabel la Catòlica, principalment. També podien assistir a actes oficials del partit i 

acudir a les “tardes d'ensenyament” de la Secció Femenina. Se’l enviaven les publicacions i 

propaganda de l'organització encomanant la tasca de treballar a casa, només se les consideraria 

militants si podien acreditar temps suficient, considerant la tasca de mare i esposa com a 

principal. (Fragment d’una publicació i principals revistes a l’Annex I, pàg, 3 i 4). 

La Sección Femenina es va alimentar de la ideologia de l’església, ja que la seva base era la 

religió catòlica i Espanya era un país creient, cosa que diferenciava el feixisme a Espanya del 

d’Itàlia i Alemanya, on no es tenia en compte l’església. També van ser molt influents el filòsof 

José Ortega i Gasset o metges com Antonio Vallejo-Nàjera, seguidors de Franco. 

Les tasques de la Secció Femenina al llarg de tot el Franquisme es resumeixen en una abnegació 

de la dona a l'home i el seu servei social a Espanya. La seva missió va ser la d'instruir les joves 

sobre com ser bones patriotes, bones cristianes i bones esposes, relegant el seu paper de dones 

independents a una subordinació total a l’home. 

2.2. LA DONA I LA POLÍTICA, I ELS SEUS DRETS  

Durant el Franquisme es va relegar la dona al simple paper de procreadora i mestressa de casa, 

no considerant-la apta per a res que comportés un grau més elevat de dificultat, reprimint-la i 

aïllant-la del món exterior. És per aquest motiu que hi ha tan poca presència i influència femenina 

en l’evolució política d’aquell període. 

La legislació aconseguida durant la Segona República va ser rectificada per complet, tot abolint-

se diferents lleis que igualaven els drets d’homes i dones i que atorgaven a aquestes un cert grau 

de llibertat. Així doncs, el març de 1938 es va aprovar un decret que prohibia l’exercici de 

professions liberals per part de dones i que establia la donació de subvencions per a fomentar la 

maternitat. Així van quedar els drets de les dones: 

*La dona casada perd la seva nacionalitat pròpia i cognoms. 

*El marit tenia autoritat de representació sobre la dona, i si aquesta estava soltera era el pare el 

que la tenia, i si no el germà. 

*Es va privar la dona de l'accés a molts llocs de l'estat: advocat d'Estat, agent de canvi i borsa, 

metge del cos facultatiu de presons, tècnic de duanes, inspector tècnic de treball, fiscal, jutge, 
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magistrat, diplomàtics, registradors de propietat i notaris, etc. La carrera amb més oportunitats 

per a les dones era la de Magisteri. 

*Acceptació de la prostitució. Fins a 1965 no es va il·legalitzar la prostitució i es van prohibir els 

bordells. 

*Prohibició de mètodes anticonceptius i de l'avortament. 

*No dret al vot. 

*Derogació del matrimoni civil. 

*Delicte d'adulteri aplicat només a la dona. 

*Derogació de la llei de divorci. 

*La pàtria potestat li corresponia a l'home. Les dones menors de 25 anys no podien abandonar 

la llar sense permís dels seus pares a no ser que fos per casar-se. 

*Escoles separades per sexe. 

*Assignatures domèstiques i religioses per a les dones. 

*Se li va impossibilitar l'accés a molts llocs de treball, la dona hauria de ser bona esposa, mare i 

una bona mestressa de casa. 

No va ser fins a la mort de Franco, el 1975, quan les dones van començar a recuperar els seus 

drets i la condició d’igualtat amb els homes. Tot i que hi va haver intents per part de dones 

valentes que van lluitar pels drets de les dones durant el franquisme. Em sobta que tot i la 

ideologia de Pilar Primo de Rivera, es va veure obligada a defensar la Secció Femenina davant 

el Parlament. En un dels seus discursos i després de la mobilització de les mares catalanes 

davant la manca de menjar i de recursos, va dir:   

Lucha de las mujeres catalanas: a mediados del mes pasado, las mujeres catalanas asaltaron 

los puestos reguladores del mercado de Santa Catalina, situado en el Campo Viejo. Cuando 

llegaron los guardias, encontraron los puestos vacíos y las mujeres habían desaparecido.¡Bravo 

por las mujeres catalanas!  Este es el camino a seguir por todas las mujeres de España para 

evitar que mueran sus hijos de hambre. (PILAR PRIMO DE RIVERA, EN UNA SESSIÓ AL PARLAMENT). 

Tot i que era escoltada, les seves paraules no eren vinculants davant la majoria masculina de la 

Cambra. 
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Ernesto Giménez Caballero4 deia als nens i nenes espanyols l'any 1943 (extret del seu llibre 

Espanya nuestra, considerat el llibre de les joventuts espanyoles): 

Tú, niño, si alguien se ríe o insulta el nombre de Dios, de España o de tu madre, ¡no vaciles! Con 

tus puños, con tus dientes y tus pies, arremete contra él. Si no lo haces ¡cobarde! ya no podrás 

llevar medalla de papel ni flechas en la camisa. Tú, niña, si alguien se ríe o insulta el nombre de 

Dios, de España o de tu madre, ¡qué no te importe llorar! Llora con pena, amarga, infinita, 

callada… 

Quadre de “no drets”, delictes i deures de les done s: 

CIVIL FAMÍLIA EDUCACIÓ TREBALL 

No dret al vot Delicte d’adulteri 
aplicat només a les 
dones 

Assignatures 
domèstiques i 
religioses per a 
dones 

Ser bona mare i 
bona esposa 

Prohibició de 
mètodes 
anticonceptius i de 
l’avortament 

Derogació de la llei 
del divorci 

Escoles separades Prohibició de l’accés 
a molts treballs 

 

A partir dels anys seixanta van començar les reivindicacions dels drets i les llibertats de les dones, 

primer reivindicant la igualtat dels drets civils: majoria d’edat als 21 anys, derogació de la llicència 

marital, la pàtria potestat conjunta, després, els drets polítics: associació, reunió, expressió i 

vaga, seguit de la reivindicació dels drets laborals i educatius i, finalment la lluita per la llibertat 

sexual, l’avortament i el divorci. 

Alguns moviments feministes originats a partir dels anys seixanta van ser: el Seminario de 

Estudios de la Mujer, la Primera Assemblea Democràtica de Dones de Sant Medir (moviment dut 

a terme a Catalunya), el Movimiento Democrático de Mujeres (creat el 1964 per dones d’ideologia 

comunista i socialista, amb creences cristianes i independentistes) i la Asociación de Mujeres 

Juristas, que va tenir gran repercussió en la proposta de canvis legislatius. Les dones feministes 

s’agrupaven, clandestinament,  a les universitats i parròquies de les grans ciutats per tal d’estar 

segures a conseqüència de les persecucions policials a les quals eren sotmeses.  

______________________________ 

4Propietari d’una impremta i falangista. 
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Tota aquesta lluita es va veure recolzada per la declaració de les Nacions Unides, l’any 1975, 

com a Any Internacional de la Dona celebrant-lo el dia 8 de març.  

Aquest fet es va dur a terme per tal d’acabar amb la situació repressiva i de desigualtat cap a les 

dones de tot el món i concretament a Espanya, coincidint amb la mort de Francisco Franco. 

Aquest dia encara es celebra en l’actualitat.  

Tot i que Espanya formava part de les Nacions Unides en l’època de Franco, no complia la 

Declaració Universal del Drets Humans (1948) ni la Declaració sobre l’Eliminació de la 

Discriminació contra la Dona (1967) (transcrit a l’Annex I, pàg. 4, 5, 6 i 7), va celebrar l’Any 

Internacional de la Dona, la inauguració d’aquest va ser presidit per Carmen Polo (esposa de 

Franco) i per Pilar Primo de Rivera (presidenta de la Sección Femenina de les JONS). 

2.3. LA DONA I L’ESGLÉSIA  

Amb el Franquisme la religió catòlica es va convertir en la religió oficial de l'estat, la vida es va 

regir per la moral catòlica, va sotmetre les dones als homes, posant com a exemple la figura 

d'Eva com a pecadora, i de Maria com a dona submisa i abnegada. 

La raó de ser de la dona era la de reproductora de l'espècie, mantenidora de la família i la que 

havia d’educar als seus fills en la filosofia franquista. 

Algunes de les normes que s’aplicaven a les dones eren: 

*Imposició d’assistir a missa cada diumenge. 

*Educar  les nenes en la religió catòlica. 

*Control de les escoles. Els nens i les nenes anaven a escoles diferents i se’ls ensenyaven as-

signatures diferents, adreçades a la submissió a l’home i a com ser una bona mestressa de casa. 

Una de les assignatures era Ciencias del Hogar y Educación Física, pel que fa a aquesta última, 

l’església no n’era partidària però la Secció Femenina la defensava dient que ajudava a les es-

panyoles a créixer fortes i sanes i així tindrien millor salut per engendrar i criar fills sans. L’esglé-

sia no volia que la roba esportiva fos massa provocativa i la Sección Femenina va deixar que 

l’església donés les pautes de com havia de ser aquesta indumentària. L’església considerava 

que l’esport no era femení i que podia masculinitzar el cos de la dona, els van prohibir els esports 

individuals, també per la competitivitat que suposaven i per no desviar la dona de la seva sub-

missió a l’home. La Sección Femenina es va veure obligada a acceptar aquestes normes i reco-

nèixer com a esports adequats per a dones  el bàsquet, la natació i el handbol, així van aconse-

guir que l’església acceptés aquests esports. (Documentació gràfica, Annex I, pàg. 8 i 9). 
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El sexe quedava relegat a l'àmbit reproductiu, no podien gaudir del sexe, es considerava pecat i 

s’exercí el control total de la vida de les dones, no podien mantenir relacions sexuals fins que no 

es casaven i un cop casades se’ls exigia fidelitat. Amb els homes l'Església era tolerant, però 

també exigia a la dona que ho fos amb les infidelitats del seu marit. Quan un home era infidel es 

culpava les dones, elles els provocaven per com anaven vestides i com se’ls insinuaven. 

Per això l’església va marcar les pautes de com s’havien de vestir les dones: les faldilles havien 

de ser fins sota el genoll, havien de cobrir-se el cap a l'església, i les mànigues dels vestits i 

camises havien de ser fins el colze o fins el canell, els vestits de bany havien de cobrir tot el seu 

cos fins el genoll. Respecte a la seva vida social, no se’ls permetia anar soles amb un home al 

cinema, havien d’anar acompanyades, normalment per la mare o per un germà o germana. 

També se’ls limitava la lectura, no podien llegir llibres considerats d’índole sexual, se les induïa 

a les lectures que les guiessin per ser unes bones esposes i mares, idealitzant així la vida de 

casada i inculcant-les que aquesta era la seva finalitat. 

En aquest sentit la missió de la Secció Femenina era educar les dones en la religió catòlica, fins 

el punt que si no complien les normes cometien pecat i se’ls deia que no eren bones dones. Per 

realitzar aquesta tasca formaven les mandos en la religió catòlica per tal que elles ho transme-

tessin a totes les dones.  

Al 1939 la Secció Femenina va crear l’organització Coros y Danzas, amb l’objectiu de recopilar i 

conservar cançons i balls tradicionals espanyols. L’Església també hi va estar en contra perquè 

considerava que les dones exhibien el seu cos i que provocaven els homes amb els vestits tra-

dicionals i amb els seus balls. Tant en contra estaven que els bisbes d’algunes províncies els 

van prohibir. 

2.4. LA DONA I L’EDUCACIÓ  

L’arribada de Franco va provocar un gran retrocés en el sistema educatiu espanyol. Es van 

assassinar  mestres contraris al règim, i els que van poder escapar es van exiliar. Van implantar 

un ensenyament feixista i clerical. Com a organisme de control es van crear la Junta Técnica del 

Estado, i la Comissión de Cultura y Educación. La seva missió era el control total de 

l’ensenyament i van suprimir el laïcisme, la coeducació i l'ensenyament de llengües diferents al 

castellà. Van instaurar l’assignatura de religió catòlica com a obligatòria, aquesta dirigia la vida 

dels alumnes tant a l’escola com a fora d’ella.  
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Una altra missió de l’església era inculcar als nens i nenes el patriotisme i el deure de servir a la 

pàtria aplicant la disciplina. Van censurar els llibres de text i van suprimir la llibertat de càtedra 

del professorat, tots els mestres havien d’estar al servei de la ideologia franquista. 

Es va suprimir la unificació de la xarxa escolar i es va recuperar el sistema educatiu de 1857 

establint un ensenyament per a la classe treballadora, la Primària fins als dotze anys i per a les 

classes mitjanes i benestants, el Batxillerat, adreçat a nens i nenes a partir dels nou anys, se’ls 

feia un examen per a poder-hi accedir. Aquests sistema va provocar que només les classes 

benestants tinguessin accés a l’educació superior.  

El Franquisme va separar els alumnes per sexes en centres diferents per raons d'ordre moral. 

Calia educar les dones en la subordinació a l’home i a la societat condemnant-les a un futur 

adreçat a ser esposes i mares. (Documentació gràfica, Annex I, pàg.9 i 10). 

L’ensenyament també es basava en una gran disciplina a l'aula, molta autoritat del mestre i fent 

prevaldre els valors religiosos i patriòtics sobre els científics. Als nens i nenes se’ls imposaven 

càstigs físics quan el mestre ho creia necessari, ja fos per desobediència o perquè el mestre 

considerés una manca de respecte. Aquest sistema va provocar la por dels alumnes a l’escola i 

als mestres, i estaven més pendents de no fer res malament que no pas d’aprendre. 

El Franquisme considerava que existien diferències en les capacitats d'homes i dones i per tant, 

l’educació d’ambdós havia de ser diferent, adreçat a que les dones tinguessin com a funció prin-

cipal la maternitat i capacitat per fer-ho. És per aquest motiu que també se les adreçava a fer de 

mestres, com una extensió de la figura de la mare.  

Per poder exercir de mestres havien d’acreditar estar adherits al Movimiento, certificats d’afiliació 

a la FET i las JONS; els qui no ho van poder presentar o tenien idees republicanes, van ser 

destituïts, alguns assassinats i d’altres no van tenir més sortida que l’exili. A tots els que es van 

quedar en l’ensenyament se’ls va obligar a rebre formació que impartien les Juntas Provinciales 

de la Falange i de la Sección Femenina. 

Amb la neteja de mestres que va dur a terme els Franquisme en van quedar tan pocs que es van 

veure obligats a recórrer a l’església, formant a monges i capellans perquè fossin mestres; així 

l’església es va assegurar la seva presència en l’educació dels nens i les nenes. Per altra banda 

l’Estat es va assegurar l’adoctrinament en les seves idees fent mestres als adeptes al Movimi-

ento. 
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Al 1940 es van convocar  les primeres oposicions a Magisteri, van estar tan manipulades que es 

van reservar 4.000 places per a militants i simpatitzants del règim. La convocatòria així ho deia: 

Oficiales provisionales o de complemento, ex combatientes; ex cautivos, miembros de la extin-

guida Corporación del Magisterio; cruzados de la enseñanza, maestros con cinco años de servi-

cio interino o sustitutos en escuelas oficiales o entidades de sentido católico y nacional siempre 

que pertenezcan al SEM. Todos ellos habrán de acreditar su condición de militantes de FET y 

de las JONS.  

Arran de la consideració de la submissió de la dona a l’home i tot, que es van establir matèries 

comunes, la majoria eren diferents entre nens i nenes. Aquestes matèries comunes no s’impar-

tien al mateix nivell, als nens se’ls ensenyava un nivell més alt per poder accedir al món univer-

sitari, a càrrecs de responsabilitat en el món laboral, i a les nenes se’ls ensenyava un nivell baix 

adreçat a ser mestresses de casa. 

Descripció d’algunes de les matèries comunes:  

A  educació física, als nens se’ls preparava per entrar a l’exèrcit o per exercir un ofici i la prepa-

ració física era molt dura. A les nenes se’ls ensenyaven exercicis adreçats a desenvolupar una 

bona salut per afrontar els embarassos i poder criar els fills, i no exercitar massa el cos per a què 

no perdessin la feminitat. 

Una altra assignatura comuna era Formación del Espíritu Nacional. Als nens se’ls ensenyava 

com servir a la Pàtria, com afrontar i trobar el seu lloc a la societat, com a homes independents, 

i a les nenes com servir a la família i a l’església però com a dones sotmeses.  

Descripció d’algunes matèries específiques: 

Les nenes impartien l’assignatura d’Hogar, on se’ls ensenyava com portar una casa, aquesta era 

impartida per instructores de la Sección Femenina. Una altra assignatura que s’ensenyava a les 

nenes era la de Nacionalsindicalismo, Religión e Historia Sagrada, així l’Estat s’assegurava que 

aprenguessin la ideologia franquista i s’eduquessin en la doctrina de l’església, aquesta l’ense-

nyaven les monges i els capellans .  

Pel contrari, les matèries específiques dels nens eren Cultura General, Lengua, Historia, Geo-

grafía, Aritmética, Ciencias Naturales, Química o Física.  

Per tal de fonamentar aquesta diferència en l’educació per sexes es van aprovar decrets i lleis, 

transcrits a l’ Annex I, pàg. 10. 
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Quadre resum de les diferències en l’educació entre  homes i dones: 

 HOME DONA 

MISSIÓ Dirigir Ajudar i col·laborar 

ÀMBIT EDUCATIU Preparació per a l’àmbit labo-
ral 

Preparació per a portar la 
casa i la família 

VALORS Disciplina, virilitat i masclisme Submissió, feminitat i passivi-
tat 

FINALITAT Treball fora de casa Ser una bona esposa i una 
bona mare 

SERVEI A LA PÀTRIA Aportar idees i valors Augmentar la població, tenir 
fills 

 

2.5. LA DONA EN EL MÓN LABORAL 

En els feixismes de l’època la subordinació femenina va ser especialment notòria en l’àmbit la-

boral. Tenien com a objectiu  impedir de manera directa o indirecta que les dones i en especial 

les dones casades desenvolupessin un treball remunerat. Per al franquisme l’abolició del treball 

femení s’havia de dur a terme a partir de dos factors bàsics: la creació de lleis que impedissin el 

fàcil accés de la dona al terreny laboral i mitjançant la reprovació de l’opinió pública envers la 

dona treballadora. 

El 18 de juny de 1938, els que s’alçaren contra la República ja van promulgar la Ley de Subsidios 

Familiares amb l’objectiu d’aixecar i enfortir la família i evitar que es trenqués l’equilibri econòmic 

de la llar, de manera que obligava a la mare a buscar en la fàbrica o taller un sou amb què cobrir 

la insuficiència de l’aconseguit pel pare, apartant-la de la seva principal funció, que era la de 

preparar els seus fills.  

El  27  de  desembre  del mateix  any  es  va aprovar  una ordre sobre Trabajo de la mujer y el 

niño, que parlava de les limitacions que s’imposarien al treball femení. La Ley de Reglamentaci-

ones de 1942 recull tota la normativa laboral del Franquisme i va implantar l’obligatorietat d’aban-

donar el lloc de treball en el moment del matrimoni.  

Totes les regulacions laborals aprovades a partir d’aquell any, obligaven que la dona, al casar-

se, deixés el seu lloc de treball, a canvi, rebia una dot nupcial. Per exemple en el món de la 

banca, en el cas que la treballadora es casés, s’utilitzava la fórmula “excedència forçada” per 
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despatxar la dona. I es va prohibir explícitament que les dones casades treballessin a l’adminis-

tració pública. En cas de reincorporació  posterior, la  Ley  de  Contrato de  Trabajo, de 1944, 

dictava que la dona necessitava l’autorització del marit per rebre el seu sou i que aquest podia 

negar-li cobrar-lo directament. Així doncs es va arribar a plantejar que la llei recollís la figura de 

media capacidad, com a manera de resoldre  el  problema  dels fills, de  la dona  casada i dels 

discapacitats psíquics.  

L’any 1945 es va establir el Plus de Cargas Familiares, conegut com els punts que obtenien els 

homes casats, segons el nombre de fills. També es van emprendre altres iniciatives qualificades 

com gratificadores i protectores que animaven que la dona deixés els seus llocs de treball i es 

dediqués única i exclusivament a la  llar  i  als  fills, donant-los subsidis familiars a partir del 

naixement del segon fill, descomptes en els transports públics a les famílies amb més de  tres  

fills,  l’aprovació  de: medidas  que  mejoren  la situación  econòmica  del trabajador que se case 

con mujer también trabajadora y que deje de serlo para atender al hogar. D’aquesta manera les 

famílies amb la mares treballadoes van ser penalitzades, ja que quedaven excloses dels subsidis 

familiars que atorgava l’estat. Per  la  legislació franquista, que la dona treballés era considerat 

un estat excepcional i no una forma de realització o d’identitat social. Això ho demostra el fet que 

a les llistes de treball era considerada desocupada només quan  era  cap  de  família  amb fills al 

seu càrrec i viuda, encara que no ho fos, quan vivia separada del marit, o quan aquest estava a 

la presó o a l’atur. 

El treball fora de l’àmbit domèstic es va permetre, com una desgràcia forçada, per situacions 

d’extrema pobresa. El període franquista va significar per a les dones una desvalorització profes-

sional de la seva formació escolar a través de la diferenciació  de  currículums i  de l’escola 

separada. Al quedar la dona tancada a  l’àmbit  domèstic,  se li va negar  la  possibilitat d’aug-

mentar  el  seu  nivell  cultural  i  la  seva  participació  en  l’àmbit  públic i social, dret que havia 

aconseguit en el primer terç del segle.  

En  el  terreny  laboral  la  legislació  franquista va suprimir totes les disposicions republicanes 

sobre la maternitat i el treball femení. S’exaltava de nou el paper domèstic de  la dona i es deia 

que la seva “funció suprema” era tenir cura dels fills. Tota una nova legislació va intentar treure 

“les mares” dels tallers i de les fàbriques. Malgrat el discurs oficial contrari al treball femení, la 

dona obrera va ser una realitat durant tot el Franquisme. Poc considerada socialment, tenia uns 

sous de misèria i uns treballs poc qualificats que les xifres oficials sobre població activa sovint no 

quantificaven. Però la mesura més discriminatòria aprovada pel Franquisme com a mesura miti-

gadora era la gran discriminació salarial legal que patien les dones, que arribava a  diferències 
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del 30% menys del salari d’una dona respecte al d’un home. S’acceptava legalment la desigualtat 

salarial entre sexes. A més dels obstacles creats per les lleis, l’estructuració mateixa de la soci-

etat espanyola contribuïa a excloure la població femenina del món industrial. No existia cap espai 

dedicat als serveis socials i assistencials, l’educació encarrilava les dones, ja de ben petites, cap 

a les ocupacions adequades al seu sexe, impedint que poguessin arribar a llocs de treball quali-

ficats i d’importància.  

En el cas concret de Catalunya el mes de desembre del 1945, començà una vaga de les 

treballadores a la fàbrica de Manresa, Hilados y Tejidos Bertrán y Serra, reivindicant millores 

salarials. La plantilla estava formada majoritàriament per dones i van ser elles que, desafiant la 

repressió policial, es va rebel·lar per reclamar els seus drets. La vaga va durar alguns mesos, ja 

que l’empresa no volia cedir, però les dones es van organitzar en comitès per negociar amb els 

propietaris i amb les autoritats, demostrant així, la seva capacitat d’organització. La vaga va tenir 

tant de ressò que el mateix Franco va visitar la fàbrica un any després. 

Tot i aquests moviments, els primers canvis jurídics no es van produir fins més tard. El 1961 es 

va aprovar la Ley 56/1961 de 22 de julio sobre Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo 

de la Mujer, gràcies a aquesta llei es van eliminar algunes de les discriminacions que venien 

suportant les dones durant molts anys, com les excedències forçoses per matrimoni que obliga-

ven la dona a deixar el treball desprès de casar-se, i es va acotar, tot i que no va se eliminat, el 

poder dels marits de decidir si les seves dones treballaven o no i el dret que tenien de cobrar el 

sou de la seva dona. Però als homes que ocupaven els llocs més importants a les empreses i a 

les plantilles, no els va interessar donar publicitat a aquesta llei, no va ser fins anys després que 

les treballadores de  Tabacalera de Tarragona es van sublevar, ocupant carrers i edificis del 

govern, cansades que en casar-se les obliguessin a abandonar la feina.  

Una altra de les lleis que va canviar la vida de les dones al món laboral es va aprovar al 1966 i 

va ser la llei que permetia que les dones entressin a l’Administració jurídica. 

Per últim, vull destacar l’aprovació al 1970 del Decret del 24 d’agost, que igualava els drets de 

les dones als dels homes. Tot i que, realment i a peu de carrer va costar molt que això fos així. 
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2.6. LA DONA EN LA VIDA FAMILIAR I LA SEVA SEXUALIT AT  

Franco va tenir sempre una estreta relació amb l’església i, especialment, amb la Santa Seu. El 

Papa Pius XII va ser el més fidel aliat de Franco. En paraules del Papa,  Espanya amb Franco al 

poder s’havia convertit en: una nación elegida. L'església era fidel i donava suport al nou Estat ja 

que aquest li havia tornat els seus privilegis. La seva moral catòlica va calar fons en la societat 

espanyola de l’època, i concretament en la família. L'Estat va reconèixer la família com a pilar de 

la societat, formada per una unió matrimonial indissoluble i que tenia com a fi tenir molts fills, 

para dar gloria a la Patria (art.22 del Cap.II del Fuero de los Españoles, de 17 de julio de 1945). 

 

Dins el nucli familiar, cada membre tenia la seva missió, l’home havia de portar un sou a casa i 

n’era el líder i per a la dona la seva funció principal consistia a tenir fills i educar-los en els valors 

de la pàtria perquè fossin bons espanyols. Una de les primeres mesures legals imposada va ser 

el Decret dictat el 2 de març de 1938, pel qual es declaraven en suspens tots els judicis de 

separació i divorci. Es va obligar a parelles separades o divorciades durant la República a tornar-

se a casar i a batejar els nens que no ho estaven, també es va obligar a canviar els noms dels 

nens que no figuraven al santoral, i es va penalitzar l’avortament.  

 

El fet d’exaltar tant la família tenia un clar motiu: la política natalista que imposava el govern, per 

evitar el decreixement de la població espanyola. Al mateix temps l'església va defensar la 

condició de la dona procreadora. Aquesta política social que va imposar Franco va ser per 

augmentar la població i així aconseguir prestigi internacional i, sobretot, davant els seus aliats 

(Alemanya i Itàlia). L’única manera d’aconseguir-ho, des del Govern, era sotmetent la població 

dictant lleis i pel que fa a l’església utilitzant “el pecat”, com a dissuasori en una societat clarament 

religiosa justificant les característiques pròpies de cada sexe en les escriptures sagrades i així 

aconseguir els seus objectius. Estat i església es van posar d’acord en com havia de ser 

l'estructura interna de la família, l'educació que havien d'aplicar per refermar-la i els rols de 

cadascun, per tal que aquests valors imposats es passessin de pares a fills.  

 

L'home era el que tenia la intel·ligència, les capacitats de reflexió i comprensió i posseïa superi-

oritat física. La dona, en canvi, era la feble, l'afectiva, la intuïtiva, i tenia la virtut de l’abnegació i 

la del sacrifici. Aquesta jerarquia es va aplicar tant a la família com a la societat, amb l’objectiu 

d’aconseguir-ne la cohesió interna. En aquest sentit la funció social de la dona era aconseguir 

inculcar als seus fills un sentiment de lluita pels ideals de la Pàtria.  
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Per aconseguir aquest objectiu, primer s’havia d’adoctrinar la dona i aquí és on la Sección Fe-

menina de la Falange va tenir el seu paper més important, formant les dones en la doctrina del 

Règim: la dona casada i mare. Inculcaven a la dona que la seva raó de ser era casar-se i tenir 

fills (convertir-se en senyora de...), aquesta societat no contemplava com a condició de la dona 

la solteria, havien de ser casades, monges o vídues, la resta eren rebutjades, ja que no havien 

estat capaces de realitzar la missió que se’ls havia assignat per ser bones ciutadanes. 

La Sección Femenina, amb el suport de l'Estat, va ser l’encarregada de defensar la família i 

preparar la dona per complir la seva missió. Ho va dur a terme mitjançant les Escuelas de Hogar 

y Formación, el Servicio Social, el Cuerpo de Divulgadoras, las Cátedras Ambulantes, la Conce-

jalía de Joventudes, la Educación Física y la Puericultura. 

Tot i la doctrina que impartia la Secció Femenina moltes de les seves dirigents es van quedar 

solteres o es van casar ja grans.  

L'església i l'Estat van  declarar el 18 de desembre Día de la Immaculada Concepción, el dia de 

la mare, exaltant la figura de la mare cristiana i les virtuts de la família espanyola. Julia Alcántara, 

regidora central de Joventuts, el 12 de novembre de 1942, en una circular va escriure: 

Todas las afiliadas están obligadas a tener con su madre una atención especial en este día, que 

puede consistir en un pequeño obsequio, en satisfacer algún deseo que ella manifestara. Debe 

hacerse comprender a las Flechas que los actos morales tienen gran valor a los ojos de sus 

madres, por lo que en el mes de diciembre su comportamiento debe mejorar notablemente, las 

notas de los colegios serán elevadas, y las muestras de respeto y afecto, más grandes. 

La mateixa Pilar Primo de Rivera digué: 

A vosotras, mujeres de la Falange, os corresponde la tarea callada y silenciosa de amparar la 

Falange, de ser vestales de su culto, sacerdotisas del fuego sagrado en la casa y el hogar. 

Les principals mesures legislades que va aprovar l’Estat van ser: 

*Les dones no podien heretar. 

*No podien emancipar-se ni marxar de la casa del pare fins als 25 anys, si no era per casar-se o 

per fer-se monges. 

*No podien disposar dels seus béns sense el permís del marit.  

*No podien treballar sense l’autorització del pare o del marit, ni cobrar el sou, aquest el cobraven 

els pares o els marits. 
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*Eren majors d’edat després que els homes. 

*No podien exercir qualsevol professió. 

Al 1960 es van promulgar les primeres lleis a favor de l’equiparació laboral amb l'home i la seva 

participació activa en els assumptes socials, la Secció Femenina no ho van donar-hi suport per 

por que la dona perdés els objectius i directrius marcades pel Règim. 

Pel que fa a la sexualitat, l’època franquista va ser molt restrictiva amb les dones i molt permissiva 

amb els homes.  

La ideologia de la Sección Femenina i de la Falange marcava el rumb cap al matrimoni, amb 

insistència en la preservació femenina de la virginitat, les que no ho feien eren titllades com a 

“dones fàcils” i l'estatus de “mare soltera”. La finalitat del sexe en el matrimoni era només per 

engendrar fills, els anticonceptius no van aparèixer fins als  anys 50, el primer anticonceptiu que 

va arribar a Espanya va ser a l'any 1964 (Anovial 21), encara que al principi aquest era il·legal i 

les dones tenien por d’utilitzar-lo. Amb el pas del temps es va estendre el seu ús, el sexe ja no 

només tenia el sentit de la procreació, això va suposar una gran pas en l’alliberament de la dona. 

Les píndoles anticonceptives no es van legalitzar fins a 1975, després de la mort de Franco. 

 

En l'època franquista es considerava que havia dos models de dona: 

* La formal: sotmesa a l'home, aquest era l'ideal falangista de mestressa de casa. 

* La liberal: la que volia ser independent i es fixava en les dones d'altres països, mal vista per la     

ideologia franquista. 

 

La dona que cometia adulteri era castigada severament  per la societat, quedava marcada per 

tota la vida. En canvi l’home sortia indemne, només se li demanava que fos discret, es tolerava, 

per part de la societat, que tingués amants o que anés de “putes”. Les prostitutes, si eren denun-

ciades, se les empresonava i només podien sortir de la presó si es posaven els hàbits (fer-se 

monja) o es casaven. Seguint el tarannà franquista, la prostitució era acceptada però il·legal, el 

règim franquista va crear presons de reclusió de les prostitutes alguns exemples són: Prisiones 

Especiales para Mujeres Caídas o el Patronato de Protección a la Mujer. 

En aquest sentit el  Reportaje  de Concha Yagüe (directora de la Prisión de mujeres de Alcalá de 

Guadaíra), amb el títol: "La mujer sufrió penas más dolorosas"  i publicat a    

el dilluns, 12 de març de 2007, és molt aclaridor. En transcric un fragment a l’Annex I, pàg. 11 i 

12. 
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Per tant, fins ben entrat el segle XX, la sexualitat femenina va ser vista com un element secundari 

respecte a la masculina. Les dones arribaven al matrimoni sense saber res de sexualitat. Això 

feia que al cap de poc temps de casar-se, quedessin embarassades. Durant la II República, la 

dona va viure un primer intent d’alliberament sexual i la Generalitat de Catalunya despenalitzà 

l’avortament el desembre de 1936. Durant la Guerra Civil, els grups anarquistes van intentar 

aconseguir la prohibició de la prostitució i la dignificació social de les prostitutes.  

Com podem veure el Franquisme, un cop més, va representar un retrocés per a les dones també 

en el camp de la sexualitat. La prostitució fou tolerada i no es va declarar il·legal fins a l’any 1956, 

i fins l’11 de març de 1977, no es va crear el Centre de Planificació Familiar del Prat de Llobregat. 

El centre va sorgir de la necessitat d’atendre les demandes d’informació de les dones en matèria 

d’anticoncepció i de sexualitat i va ser decisiu en la implantació de controls mèdics. Una moral 

estricta, la imposició de la moral catòlica, va afectar tots els àmbits de la vida pública i privada. 

S’establí el control de la societat a través de l’educació i de la censura dels mitjans de comuni-

cació, sense escatimar mesures coercitives amb la repressió directa. Una part molt important 

d’aquesta vigilància es va exercir a través de les organitzacions falangistes com la Organización 

Juvenil Española i la Sección Femenina, o mitjançant la influència de l’església des de les parrò-

quies dels barris i dels pobles de tot l’Estat.  

Considero molt il·lustradores unes declaracions reals d’homes i dones d’aquell temps que he que 

he extret de: “El Record Fet Paraula. Memòria Popular del Franquisme. Grup Historaula. Eines 

de Memòria, 3”. (Annex I pàg.12, 13 i 14 i 15). 

Per altra banda, una cara molt crua, dura i dolorosa del Franquisme eren les dones que es que-

daven embarassades sense estar casades, aquestes en molts casos eren repudiades per la seva 

família, que es consideraven deshonrats. Els pares i mares de les noies, per vergonya del “què 

diran”, les feien marxar de casa. Moltes d’elles no podien tornar, mai eren perdonades per la 

família.  

Aquí començava el seu calvari, eren enviades a Cases de Maternitat i les anomenaven “emba-

rassades secretes”. A Barcelona en tenim un exemple, la Casa de Maternitat de les Corts en el 

Pavelló Rosa que va ser projectat per Josep Goday l’any 1920 i construït entre el 1920 – 1925, 

per unificar els serveis destinats a dones sense recursos i a les mares solteres o embarassades 

secretes. Tenia una capacitat total de 112 llits, i 14 més per al personal facultatiu. La planta baixa 

es dedicava a les dones sense recursos que necessitaven beneficència, i el primer pis a les 
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embarassades secretes pensionistes. Les embarassades secretes eren dones sense marit, mol-

tes de les quals, eren d’origen obrer. Fins al final de la segona dècada del segle XX, el 80% de 

les dones que eren assistides a les Corts eren solteres i la majoria dels seus fills eren lliurats, 

després del part, a la institució. Les mares solteres que donaven a llum en l’àrea de Maternitat 

havien d’alletar els seus fills durant un període mínim de cinc setmanes, per tal de reduir la mor-

talitat i també per evitar que fossin lliurats a la institució, però les condicions de salut de la majoria, 

a causa de les mancances nutricionals que arrossegaven, feia que per a moltes fos impossible 

alletar-los. 

A partir del principi del segle XX, comença la conscienciació envers les relacions de gènere, arran 

del moviment de les dones que es desenvoluparan al voltant d’unes constants. Les demandes 

femenines se centraran en el dret a l’accés a l’educació i al treball remunerat, en la formació 

professional, en la millora de les condicions socials de la dona, en la superació de la idea de la 

maternitat prolífica i de la dedicació a la llar en pro d’una dona moderna i preparada. 

L’edifici va mantenir els seus serveis maternals fins a l’any 1974. L’any 1989 es va portar a terme 

la reconversió interior per a instal·lar-hi les oficines del COOB Barcelona 92, segons un projecte 

de Norman Cinnamond. Actualment hi ha les oficines del Servei de Personal i Gestió Acadèmica 

de la Universitat de Barcelona.  

Però a moltes dones se’ls prenien els fills per fer-ne negoci. O bé els feien signar, obligades, els 

papers de l’adopció, o els deien que el nadó havia mort durant el part, mostrant-li, fins i tot, el cos 

d’un nen mort que guardaven. Tot això va provocar la creació d’un gran mercat de venda de 

nens, en què intervenien ginecòlegs, infermeres i monges, i que en els últims anys ha estat de-

nunciat per moltes mares que busquen els seus fills i molts fills que busquen les seves mares. 

Un gran exemple d’això és el documental: “Torneu-me el fill. Els nens perduts del Franquisme”. 

any 2002, emès el divendres 4 de novembre de 2011 al programa de TV3, Sense Ficció. (Annex 

I, pàg 15 i 16). 
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3. DONES DEL RÈGIM 

3.1. CARMEN POLO  

 

CARMEN POLO 
 
Naixement :  
11 de juny de 1900, Oviedo 

Defunció :  
6 de febrer de 1988, Madrid 

Cònjuge :  
Francisco Franco Bahamonde 

(1923–1975) 
Filla :  
Maria del Carmen Franco y Polo 

Progenitors :  
Ramona Martínez-Valdés y 
Martínez-Valdés,  
Felipe Polo y Flórez de Vereterra 

Germans :  
Zita Polo y Martínez-Valdès, 
Felipe Polo y Martínez-Valdès, 
Isabel Polo y Martínez-Valdès 

 

 

BIOGRAFIA AUTORITZADA DE LA PÀGINA GENERALÍSIMO FRA NCISCO FRANCO 

Carmen Polo Martínez-Valdés, senyora de “Meirás”, va néixer a Oviedo l'11 de juny de 1900, en 

una família de Palència, els Polo-Vereterra. En morir molt jove la mare, el seu pare va contractar 

una institutriu, ingressant després les filles al col·legi de les Ursulines d'Oviedo, per passar més 

tard a les Saleses, avui convent de clausura. En aquest temps, la senyora Carmen s'encarrega 

de fer una mica de mare dels seus germans, sobretot de Zita, la petita. 

Una de les monges saleses que estava com a professora al col·legi diria, anys més tard, de 

Carmen Polo: "Era una jove que es distingia sobretot per l'energia i dolçor. Era una noia molt 

decidida, sempre estava disposada a prendre part en tot el que considerés interessant per a ella 

i per a la pròpia comunitat ". Carmen coneixeria el primer i únic home de la seva vida quan 

passejava amb unes cosines pel carrer Uría, d'Oviedo. Va ser aquí on es van veure per primera 

vegada, ella tenia disset anys. Més tard, durant les vacances, va tenir ocasió de parlar amb ell, 

en una “romería” típica asturiana. Anys més tard, ella recordava la primera trobada amb aquestes 

paraules: "Ens van presentar i vam xerrar breument, sempre sota la mirada de la nostra 

mestressa de claus. Jo crec que em vaig enamorar d'ell el primer dia que el vaig veure. Jo en 
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aquells dies era a les Saleses, era un col·legi en el qual hi havia molt poques nenes. Érem vint, i 

catorze es van quedar després de monges". 

Franco era comandant a Astúries, li deien "El Comandantín", per la seva baixa estatura; amb vint 

anys, la premsa elogiava el seu valor, però al pare de Carmen Polo no li agradava que la seva 

filla, tan jove, mantingués relacions amb un militar. "El meu pare s'oposava moltíssim a les 

relacions", recordava la senyora de “Meirás”, poc després de quedar vídua. El pare deia als seus 

coneguts que casar a la seva filla amb Franco era "casar-la amb un torero, que mai saps si 

tornarà amb vida de la plaça". Però Carmen Polo, en els seus últims dies de vida, només 

anhelava reunir-se aviat amb el seu marit. Poc després de casar-se deia: "Jo estava predestinada 

per a Paco i res ni ningú no hauria pogut fer-me canviar d'opinió". Després de la primera trobada, 

el comandant Franco va començar a escriure-li a les Saleses. Però, pel que sembla, les monges 

interceptaven les cartes. La mateixa senyora Carmen ho confessava, fa molts anys, a la revista 

Estampa: "Les monges guardaven les cartes per entregar-les a la meva família. Per això jo... no 

li podia contestar. Va ser llavors quan ell va decidir presentar-se a l'escola. Va ser un dia al matí 

quan, en la nostra missa de dos quarts de vuit, vam veure devotament a la capella el  

"Comandantín", com li deien totes les noies d'Oviedo. Li devien agradar les nostres pregàries i 

els nostres càntics, ja que la seva visita matinal a la capella del col·legi es va repetir gairebé 

diàriament. I fins les monges n’estaven orgulloses, ja que en aquell moment Paco ja gaudia de 

celebritat ". El pare de Carmen va anar cedint, a poc a poc, davant l'evidència que la seva filla 

estava enamorada de Franco. El festeig de tots dos passà per èpoques d'incertesa, ja que 

Carmen Polo veia com ell havia de marxar a la guerra d'Àfrica. Van ser mesos de sobresalts i 

temors. Ella va confessar un dia recordant aquella època: "Les primeres llàgrimes que vaig vessar 

en la meva vida de dona van ser per ell. No va ser massa feliç el meu festeig perquè, sent nuvis, 

va haver de separar-se de mi per marxar a Àfrica a organitzar la Legió. Era tremenda l'espera de 

les cartes, que es retardaven més del normal; era angoixant estar pendent de les notícies dels 

diaris quan parlaven de les operacions del Marroc..." I quan tot estava preparat per a les noces, 

aquesta es va haver de posposar: "Als dos dies de conèixer a Oviedo la notícia de la mort del 

tinent coronel Valenzuela, que estava al capdavant de la Legió, Paco va tornar a marxar", 

explicaria després la senyora de “Meirás”. El germà gran de Franco, Nicolás, va ser qui va 

demanar la mà de Carmen a Oviedo. Després de l'obligat retard de data, arriba, per fi, el dia del 

casament a la parròquia de Sant Joan el Reial, d'Oviedo. Als sis anys de festeig. Doña Carmen 

diria després, recordant aquell temps de relacions: "Tota la meva vida de núvia va ser una llarga 

espera angoixada. Sabia dels mil i un perills que Paco corria a Àfrica i, tot i que en somnis el veia 
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com un ésser immortal, en tornar a la realitat tot eren pors i mals presagis ". Es casen el 16 

d'octubre de 1923, sent padrins el rei Alfons XIII, representat pel general Antonio Olsada, 

governador militar d'Astúries, i Doña Pilar Martínez-Valdés, tieta de la núvia. Les noces es van 

convertir en tot un esdeveniment social, tant a Astúries com a tot Espanya, a causa del prestigi 

del ja tinent coronel Francisco Franco. La senyora de “Meirás” confessaria després a una íntima 

amiga: "Mai he viscut un moment tan emotiu com el del dia del meu casament". Franco va tenir, 

després de les noces, un mes de permís com a lluna de mel, viatjant a Madrid per agrair 

personalment al Rei Alfons XIII el seu padrinatge. Transcorregut el permís, va haver de tornar a 

l'Àfrica, deixant la seva dona a Oviedo, amb els seus familiars. A l'Àfrica, l'espòs de Carmen Polo 

conquistà la glòria militar dia a dia i, als trenta-tres anys d'edat és nomenat general (el general 

més jove d'Europa). Poc després, Franco s’instal·la a Melilla i és llavors quan pot dur amb ell la 

seva dona, qui, segons diria més tard, va viatjar espantada ... tot i que "ja amb Paco no vaig tenir 

por". Després de tornar a la Península, viuen l'alegria de l'anunci que serien pares. El 14 de febrer 

de 1926, Carmen Polo dóna a llum una nena, Maria del Carmen Franco y Polo, a Oviedo, que és 

batejada a la parròquia de Sant Joan el Reial, on es van casar els seus pares. Tot i aquesta 

biografia oficial, Carmen Polo era vista d’una manera totalment contrària per als ciutadans, és 

molt aclaridor l’article al Confidencial d’Eduardo Verbo, biografia escrita per Carmen Enríquez 

(transcrit a l’Annex I, pàg. 17 i 18). 
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3.2. PILAR PRIMO DE RIVERA 

 

PILAR PRIMO DE RIVERA  
Naixement :  
4 de novembre de 1907, 
Madrid 
Defunció :  
17 de març de 1991, Madrid 
Cònjuge :  
No es va casar 
Fills :  
No va tenir fills 

Progenitors :  
Miguel Primo de Rivera 
Casilda Sáenz de Heredia 
Germans :  
José Antonio Primo de 
Rivera y Sáens de Heredia 
Fernando Primo de Rivera y 
Sáenz de Heredia 
Miguel Primo de Rivera y 
Sáenz de Heredia 

Biografia autoritzada de la pàgina “Fundación Nacio nal Francisco Franco”  

Pilar Primo de Rivera i Sáenz de Heredia va néixer a Madrid el 4 de novembre de 1907. Germana 

de José Antonio, fundador de Falange Espanyola, tots dos eren fills de Miguel Primo de Rivera i 

Orbaneja, militar i dictador en la dècada de 1920, i de Casilda Sáenz de Heredia i Suárez de 

Argu-Din. 

Va ser delegada nacional de la Sección Femenina des del 1934 fins a la seva desaparició al 

1977. Posteriorment, Pilar també va ser la presidenta de l'associació de veteranes de la Sección 

Femenina, denominada Nova Marxa al novembre de 1977, càrrec que va exercir fins a la seva 

mort al 1991. A més de les seves decisives intervencions en política, va desenvolupar un impres-

sionant treball de recuperació i compilació del folklore espanyol, especialment pel que fa a cos-

tums, gastronomia, poesia, música i danses regionals. Mai es va casar ni va tenir descendència. 

La vida de Pilar Primo de Rivera no es pot arribar a comprendre sense la que va ser la seva gran 

creació, La Sección Femenina, que va néixer en el si del SEU (Sindicato Español Universitario) i 

es va crear en principi per ocupar-se humana i econòmicament dels presos, de les seves famílies 

i dels caiguts. Van patir per això tot tipus de vexacions i riscos, moltes de les afiliades van pagar 

amb la seva pròpia vida i la mateixa Pilar va estar amenaçada de mort a Mundo Obrero (revista 

del partit comunista), lloc des del qual no s’amenaçava sense conseqüències. 
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Durant la croada per mitjà de l’Auxili d'Hivern primer, i de l’Auxili Blau després van continuar la 

seva tasca, salvant infinitat de vides, buscant refugis i ambaixades en què amagar els amenaçats 

pel Front Popular. 

La veritable tasca de transformació social de la dona a Espanya la va poder realitzar la Sección 

Femenina un cop acabada la croada. El “Generalísimo” Francisco Franco, després  de rehabilitar 

el Castell de la Mota, el va entregar perquè fos seu de la Escuela de Mandos. Al Castell es van 

formar els quadres encarregats de dirigir la Revolució Social que s'acostava i en el qual avui no 

queda cap vestigi del pas de la Sección Femenina a causa de la política anticultural i d'odi dels 

demòcrates idolatrats a les institucions i de la covardia i complex de l'anomenat "centre-dreta". 

Càtedres ambulants, granges-escola, escoles bressol, hospitals, beques a Espanya i a Hispano-

amèrica a través dels Cercles Medina, assistents socials, divulgadores rurals sanitari-socials, 

col·legis menors, escoles de formació professional, educació especial, batxillerat, campanyes de 

vacunacions massives i una infinitat de projectes encaminats tots ells a pal·liar la situació de la 

guerra i l'històric retard que patia la nostra Pàtria, formen part de l'aportació i llegat d'aquelles 

“exemplars” dones. 

Els cors i danses van servir per educar en la cultura musical i històrica d'Espanya. Gràcies a 

aquesta tasca, avui sabem què i com han de cantar i ballar els ciutadans a les seves regions, a 

les que ells anomenaven "nacions". Van tenir participació en els sindicats a través de més de 

20.000 enllaços sindicals, procuradors, consellers nacionals, diputats i consellers provincials i 

fins i tot van arribar a aconseguir alcaldies. Van representar la dona espanyola en 25 organismes 

internacionals, entre ells la UNESCO i l'ONU. 

Van aconseguir, amb la llavor de la poesia mística de José Antonio, germinar i veure triomfar una 

revolució social sense precedents en la història d'Espanya. Predicar amb l'exemple, amb el seu 

ascetisme i entrega total, moltes espanyoles els deuen els seus drets, la seva cultura i fins i tot a 

la mateixa vida. Van ser la columna vertebral de la reconstrucció nacional; sense elles, no hagués 

estat possible suportar els anys de misèria, fam i aïllament. Tot es va fer, a més sota el patronatge 

de Santa Teresa de Jesús, escollida per Pilar com a model a imitar pels seus deixebles. 

Pilar Primo de Rivera es va passejar per palaus, congressos, ajuntaments i aldees, es va moure 

entre bisbes, generals, ministres, diputats, empresaris, escriptors, treballadors i camperols, i tot 

ho va fe, amb la mateixa naturalitat i senzillesa. Va aconseguir, sense “xerrameca liberal”, una 

obra sense comparació en la nostra recent història. 
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Li va ser concedit el títol de comtessa del Castell de la Mota i nombroses condecoracions, entre 

elles: la Gran Creu d'Isabel la Catòlica, la Creu de l'Ordre d'Alfons X el Savi, el Gran Collaret de 

l'Ordre de Cisneros i la Medalla del Mèrit al Treball. Va ser consellera nacional del Moviment 

procuradora a Corts des del 16 de març de 1943 fins al 30 juny 1977. Va escriure les seves 

memòries, Records d'una vida, editades per Dyrsa, Madrid 1983.  

També és important El record de José Antonio, editat per edicions Barba-roja i Plataforma 2003, 

Madrid 2002. Igualment estan recopilats molts dels seus discursos i intervencions en nombroses 

obres i opuscles.  

Va morir cristianament el 17 de març de 1991 a Madrid. Està enterrada al cementiri madrileny de 

San Isidro.  

És molt interessant l’autobiografia que va escriure, titulada:  Pilar primo de Rivera - Recuerdos 

de una vida – (Transcrit a l’Annex I, pàg. 18, 19 i 20). 

Se li atribueix a Pilar Primo de Rivera la redacció de la Guía de la Buena Esposa (datada del 

1953 i editada el 1956 per la Sección Femenina), onze normes que havien de seguir les dones, 

on es reflecteix la submissió d’aquestes als seus marits. (Documentació gràfica a l’Annex I, pàg. 

20, 21 i 22). 

La biografia de Pilar Primo de Rivera està extreta de la “Fundación Nacional Francisco Franco”, 

per aquest motiu és vista com una gran dona i exemple a seguir, lloant totes les seves tasques i 

donant una visió, errònia en la meva opinió, del sacrifici i el suport que va atorgar a les dones de 

la Pàtria. Penso que el veritable paper de Pilar a Espanya queda reflectit en punts anteriors del 

meu treball de recerca, com per exemple en la Sección Femenina i en la vida de la dona en 

general. Crec que amb aquesta biografia queda clara la utopia en què vivien, i segueixen vivint, 

els seguidors del règim franquista.  
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3.3. MERCEDES SANZ BACHILLER  

 

 

MERCEDES SANZ BACHILLER  
 

Naixement :  
17 de juliol de 1911, Madrid 
Defunció :  
11 d’agost de 2007, Madrid 
Cònjuge :  
Primer marit Onesimo Redondo 
Segon marit Javier Martínez de 
Bedoya y Martínez-Carande 
Fills :  
Va tenir quatre fills 

Progenitors :  
Òrfena 
Germans :  
No tenia germans 

Mercedes Sanz Bachiller Izquierdo va néixer a Madrid al barri de Chamberí, el 17 de juliol de 

1911, tot i que els seus pares eren de Montemayor de Pililla, província de Valladolid, i havien 

anat a la capital d'Espanya per qüestió de negocis. Va quedar òrfena de pare a l'edat de tres 

anys i de mare als catorze. Va estudiar des dels nou anys a l'internat del Col·legi de les Domini-

ques Franceses de Valladolid i de París (1928). L'11 de febrer de 1931, a la Ca-enxampa del 

Palau Arquebisbal de Valladolid es va casar amb Onésimo Redondo Ortega, fundador de les 

Juntes Castellanes d'Actuació Hispànica, que es va ajuntar amb les JONS de Ramiro Ledesma 

Ramos, i posteriorment es van unificar amb la Falange, formant Falange Espanyola de les JONS 

el 1934. 

El seu marit, el 19 de març de 1936, va ser detingut pels rojos a Valladolid. Durant la seva reclusió 

va romandre en contacte epistolar amb José Antonio Primo de Rivera, també empresonat. El 25 

de juny de 1936 va ser traslladat a la presó d'Àvila, de la qual va ser alliberat el 18 de juliol a 

l'iniciar el 17 de juliol de 1936 la Croada d'Alliberament Nacional. Es va dirigir a Valladolid, on es 

va posar al capdavant d'un grup armat de falangistes que va marxar cap a Madrid i va combatre 

a l'Alt dels Lleons. 



TREBALL DE RECERCA 

  2N BAT- CURS 2015/2016 

NÉIXER DONA A L’ÈPOCA FRANQUISTA 

 

32 

 

El 24 de juliol del 1936 Onésimo Rodó Ortega, amb altres camarades, va arribar en automòbil al 

poble segovià de Labajos, que creia zona nacional. Segons sembla, va identificar erròniament 

com falangistes militants anarquistes de la CNT (Confederació Nacional del Treball), de la Co-

lumna Mangada, per la semblança de les seves banderes, i va morir assassinat, cosit a trets per 

aquests. Mercedes va quedar vídua i amb tres fills: Mercedes, Pilar i Onésimo, a l'edat de 25 

anys. Després d'acabada la Croada, l'abril de 1939, va contraure matrimoni en segones núpcies 

amb Javier Martínez de Bedoya y Martínez-Carande, i va tenir una filla el 22 d'agost de 1940 a 

la qual van batejar amb el nom d’Ana María. 

Mercedes Sanz de Bachiller va ser fundadora, a l'octubre de 1936, de l'Auxili d'Hivern, després 

anomenat Auxilio Social, institució creada per ajudar els nens i dones d'ambdós bàndols víctimes 

de la guerra civil espanyola, i el dia 30 d'aquell mateix mes es van inaugurar els vuit primers 

menjadors a Valladolid per als orfes de guerra. (Documentació gràfica Annex I, pàg. 22 i 23). 

Va formar part com a consellera nacional del I Consell Nacional de Falange Espanyola Tradicio-

nalista i de les JONS, constituït en el Monasterio de las Huelgas de Burgos el 2 de desembre de 

1937. El 9 de maig de 1940, és substituïda com a delegada nacional de l'Auxili Social per Manuel 

Martínez de Tena. La nova secretària nacional va ser Carmen de Icaza. 

Va passar a formar part del Consell d'Administració de l'Institut Nacional de Previsió, òrgan pro-

motor de la Seguretat Social, nomenada per mediació de Ramón Serrano Súñer. Amb motiu de 

la visita d'Eva Duarte de Perón el 1947, va haver d’atendre-la quan va mostrar el seu interès a 

conèixer les guarderies infantils i tota l'obra social realitzada per la Sección Femenina. 

Com a gran oradora, va ser procuradora a les Corts, ocupant el càrrec de direcció de l'Obra 

Sindical de Previsió Social, des del 16 de març de 1943 fins al 15 de novembre de 1967, durant 

vuit legislatures. Se li van concedir diverses condecoracions: la Gran Creu de Beneficència, 

Dama del Mèrit Civil, Gran Creu de l'Ordre de Cisneros, Banda del Mèrit Agrícola, i la Gran Cruz 

del Orden Imperial del Yugo y las Flechas. També va ser comtessa de Labajos després de la 

concessió pòstuma de l'esmentat títol a Onésimo Redondo per part del Generalísimo Francisco 

Franco. Va morir a Madrid, l'11 d'agost de 2007, als 96 anys d'edat. 

El diari El Mundo, en l’article La Guerra Civil, 70 años después, recull una part del llibre de testi-

monis de la Gerra Civil Ellos y Nosotros, escrit per Sofia Blume al 2006, molt interessant, on Sanz 

Bachiller explica la seva vida i les seves vivències, que transcric a l’Annex I, pàg. 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29 i 30. 
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4. DONES HISTÒRIQUES DEFENSORES DELS DRETS DE LES DONES  

Les transformacions de la condició femenina en aquest període van donar pas a la incipient rei-

vindicació dels drets de les dones a l’hora d’assolir la llibertat personal i el mateix estatus profes-

sional i social del que gaudien els homes. Ara bé, el feminisme encara tindria molt camí per 

recórrer i no seria fins a les dècades següents quan s’aniria consolidant. Però hi va haver dones 

valentes que van començar el seu camí per defensar els seus drets, abans que Franco governés 

Espanya i, sobretot, durant la República, i que tot i la repressió de la Dictadura, i moltes vegades 

des de l’exili, van continuar lluitant defensant els seus drets per assolir la igualtat amb els homes 

en tots els camps. Vull destacar Clara Campoamor, Victòria Kent i Federica Montseny. 

4.1. CLARA CAMPOAMOR  

 

 

CLARA CAMPOAMOR 
 
Naixement :  
12 de febrer de 1888, Madrid 
Defunció :  
30 d’abril de 1972, Laussane, 
Suïssa 

Cònjuge :  
No es va casar 
Fills :  
No va tenir fills 

Progenitors :  
Pilar Rodríguez Martínez, 
Manuel Campoamor Martínez 
Germans :  
Ignacio Campoamor 
 

Clara Campoamor Rodríguez fou una advocada, escriptora i política activa durant el període de 

la Segona República Espanyola i defensora dels drets de la dona. Després de realitzar diversos 

oficis, entre ells el de telefonista va obtenir, el 1924 el títol en Dret per la Universitat de Madrid. 

Filla d'un comptable i una modista, va néixer a Madrid el 1888, al conegut barri de Maravillas, 

anomenat avui Malasaña. Va pertànyer a una família senzilla i humil, de pensament liberal, pro-

pera al progressisme. Els recursos econòmics procedien del treball del seu pare en un diari ma-

drileny, i dels de la seva mare i àvia materna. Per la prematura mort del seu pare es va veure 

obligada a interrompre els seus estudis i va iniciar la seva vida laboral als tretze anys, ajudant  la 

seva mare com a modista. Després va passar a ser dependenta de comerç fins a 1909, any en 

què es presenta a unes oposicions administratives i obté una plaça en el cos auxiliar de Telègrafs, 
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un dels pocs als quals podia aspirar per la seva condició de dona. Així es converteix en funcio-

nària del cos de Correus i Telègrafs, exercint a Saragossa i Sant Sebastià. El 1914, es presenta 

i obté una plaça en unes oposicions per professora a les escoles d'adults, anant a treballar a 

Madrid. Aquesta feina la compagina amb la de secretària del diari "La Tribuna". 

L'estretor econòmica que va patir en la seva infància i joventut no van ser un impediment perquè 

el 1924, amb trenta-sis anys, obtingués una llicenciatura en Dret a la Universitat de Madrid, ha-

vent passat per Oviedo i Múrcia. 

El 1925 va ser nomenada membre del Col·legi d'Advocats, data en la qual va iniciar les seves 

activitats polítiques. Des d'aquest moment es manifesta com una lluitadora infatigable per la 

igualtat de drets. Després del cop militar de 1936, es va exiliar a França, Buenos Aires i posteri-

orment es va instal·lar a Suïssa, on va romandre fins a la seva mort a Laussane (el 1972), ja que 

el règim franquista no li va permetre tornar a Espanya. S'incorpora al Partit Republicà Radical el 

1929, dos anys més tard és elegida pels ciutadans de Madrid per ocupar un escó al Congrés de 

Diputats de la Segona República Espanyola. Va destacar com a diputada, principalment per la 

defensa que va fer dels drets de la dona. Va introduir al Parlament la Llei de Drets del Nen, a 

més de participar en l'elaboració i defensa de la polèmica Llei del Divorci. El 31 d'octubre de 

1931, va aconseguir la igualtat de drets electorals de l'home i de la dona a l'estat espanyol, i així, 

va quedar plasmat a la Constitució republicana d'aquell mateix any, a l'article 36. No va poder 

renovar el seu escó el 1933. 

En la defensa del vot femení, fou abandonada pel seu propi partit, i va comptar només amb el 

suport del Partit Socialista Obrer Espanyol, que sempre va votar solidàriament per la igualtat de 

la dona. Altres sectors favorables al sufragi universal femení foren Esquerra Republicana de Ca-

talunya i part de la dreta. Més tard, el 1936, va escriure un llibre recordant aquells moments, amb 

gran amargor i solitud política, que ella mateixa va anomenar: El meu pecat mortal, el vot femení 

i jo. Aquell mateix any s'exilià i es va establir a Buenos Aires. Mai més no va tornar a Espanya; 

dotze anys de presó l'esperaven. 

Al 1923 exposa les seves idees sobre el feminisme, en un cicle organitzat per la Joventut Uni-

versitària Femenina, a la Universitat de Madrid. 

Al 1925 ja manifesta en conferències i escrits la seva preocupació pels drets de la dona. 

Al 1929 forma part del Comitè Organitzador de l'Agrupació Liberal Socialista, passant més tard 

a pertànyer al grup polític Acció Republicana, que posteriorment, s'unirà al Partit Radical. 
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Al costat de Maragarita Nelken i Victòria Kent van ser les primeres dones a obtenir un escó al 

primer Parlament republicà, l'any 1931, eleccions a les qual Clara Campoamor es va presentar 

pel Partit Radical, sent triada diputada per Madrid. En aquest any, Victòria Kent es va oposar al 

dret electoral de les dones, perquè considerava que aquestes, influïdes per l'església, no votarien 

la República. Aquesta postura va rebre el suport de la dreta i el rebuig de Clara Campoamor, qui 

proclamava el dret al vot femení, independentment que agradés o no la seva orientació. Així 

Clara Campoamor i Victòria Kent, “La Clara i La Gemma”, com se les va anomenar a la premsa 

de l'època, es van embrancar en un ampli debat. Clara Campoamor va mantenir el principi teòric 

de la igualtat i va portar el pes dels debats gairebé en solitari, amb l'oposició del seu propi partit, 

el Radical, i de la major part dels republicans. Eren molts els que s'oposaven a la concessió del 

vot femení: els partits de la dreta tradicionalista i catòlica i els partits republicans des de posicions 

utilitaristes. Al final, es va resoldre amb una ajustada victòria dels partidaris del "vot femení" da-

vant dels que s'oposaven, de manera que la Constitució, aprovada per les Corts republicanes, 

va reconèixer la plena igualtat jurídica i política d'homes i dones, i gràcies a la influència de Clara 

Campoamor el vot femení va tirar endavant. En la Constitució de 1931 l'article que ho reconeixia 

va quedar així: "Els ciutadans d'un i altre sexe, majors de 23 anys, tindran els mateixos drets 

electorals a mesura que determinin les lleis".  I les espanyoles van votar en les eleccions generals 

de 1933, paradoxalment, l'any en què tant Clara Campoamor com Victoria Kent van perdre el 

seu escó. Al 1935, es va separar del Partit Radical, queixant-se del descuit i la manca de suport 

que donaven als temes de la dona. En aquesta època, és nomenada presidenta de l'Organització 

Pro-Infància Obrera, per atendre les nenes i els nens asturians, on no va trobar cap grup polític 

que li dónes suport obertament per a defensar els drets de la dona i va organitzar un partit polític 

independent. A partir d’aleshores, se li va negar l'entrada al Partit d'Esquerra Republicana. Con-

siderada una de les "mares" del feminisme espanyol, va defensar la igualtat dels drets de la dona, 

a més del sufragi femení i també va promoure la primera llei del divorci. 

Va poder desenvolupar la seva activitat literària en diferents diaris de l’època com: La Tribuna, 

New Herald, El Sol i El Tiempo. 

Obres publicades: 

*El derecho de la mujer en España el 1936. 

*Mi pecado mortal. Editorial Horas y Horas, publicat el 2006. 

*El voto femenino y yo. Editorial Horas y Horas, publicat el 2006. 

*La revolución española vista por una republicana. Editorial Espuela de Plata, publicat el 2011. 
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La Universitat de València, en la seva pàgina web, li dedica un article, on reflecteix el testimoni 

de la mateixa Clara Campoamor. Crec que és la millor manera de saber com era i què pensava. 

La defineix com: republicana, feminista i d’esquerres. (Transcrit a l’Annex I, pàg. 31 i 32). 

 

4.2. VICTORIA KENT  

 

 
VICTÒRIA KENT SIANO 
 
Naixement :  
3 de març de 1898, Màlaga 

Defunció :  
1987, Nova York Estats 
Units 

 

 
 

 

Victòria Kent Siano va néixer a Màlaga, l'any 1898, tot i que es poden trobar diferents dates 

segons les fonts: 1892,1897,1898. 

Filla de Don José O. Kent Román, comerciant d'ascendència anglesa assentat en aquesta ciutat. 

Va néixer en una família de classe mitjana i tarannà liberal i democràtic. A Màlaga, ciutat que 

havia estat durant el segle XIX bressol de molts moviment lliberals i de gran tradició 

revolucionària, hi va viure la seva infància i primera joventut, fins que cursats els estudis de grau 

mitjà que la capacitaven per exercir de mestra de primeres lletres, es va traslladar a Madrid el 

1917, per seguir els estudis universitaris. En arribar a Madrid amb 19 anys, s'instal·la a la 

Residència d'Estudiants per a Senyoretes, que vinculada a la Institució Lliure d'Ensenyament, 

havia estat fundada per la Junta per a l'Ampliació d'Estudis i Investigacions Científiques el 1915. 

Es va doctorar en dret per la Universitat Complutense de Madrid l'any 1924, sol·licitant el seu 

ingrés al Col·legi d'Advocats de la Vila i Cort al desembre del mateix any. Ella va ser la primera 

dona a ostentar aquest títol, seguida de Clara Campoamor, que va ingressar també al Col·legi 
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de Madrid el 2 de febrer de l'any 1925. Kent inicia el seu camí professional en plena dictadura 

del General Primo de Rivera (1923-1930). A més de l'exercici de la professió d’advocada, va 

desenvolupar altres activitats, tasques socials i les seves conferències sobre assumptes jurídics. 

Però la intervenció més destacada dins de la seva professió, la qual li va proporcionar fama, va 

ser la defensa del polític Álvaro de Albornoz, que estava encausat per haver participat en la 

rebel·lió republicana el mes de desembre de 1930. Era la primera vegada que una dona actuava 

davant un Consell de Guerra, i va aconseguir l'absolució per al seu defensat, això li va donar un 

gran prestigi. Aquest prestigi, el seu compromís social i el seu tarannà republicà i democràtic, a 

més de la seva militància en el Partit Radical Socialista, la van empènyer al món de la política 

quan va ser proclamada la República (14 d'abril de 1931). Ella mateixa explica com el president 

de la República, senyor Niceto Alcalá Zamora, la va trucar per telèfon per dir-li: 

Victoria, ¿quiere usted prestarnos su colaboración? Sin vacilar un momento le respondí: Con 

entusiasmo y toda mi voluntad, estoy a sus órdenes. Deseamos asignarle el puesto de Directora 

General de Prisiones. No tengo que decir que en el acto, con emoción, acepté el requerimiento 

del presidente. Ningún otro cargo podía complacerme más. Lo acepté con la plena convicción de 

las dificultades que llevaba aparejado semejante cargo y principalmente por estimar que la 

reforma del Reglamento Penitenciario de España era uno de los grandes problemas que se 

debían acometer.  

Aquest compromís la va mantenir en el càrrec de directora general de Presons, dependent del 

Ministeri de Justícia, durant catorze mesos. Victòria Kent va ser nomenada directora general de 

Presons per Decret de 18 d'abril de 1931. I va dimitir del seu càrrec el 8 de juny de 1932. Al llarg 

dels catorze mesos que va romandre en el lloc, va desenvolupar una tasca de reforma del sistema 

penitenciari que queda clarament reflectida en les següents disposicions publicades a la Gaceta 

Oficial (l'equivalent a l'actual BOE). Va instaurar mesures i disposicions adoptades per 

humanitzar la vida a les presons espanyoles a l’ Annex I pàg. 33, 34 i 35. 

En la seva tasca penitenciària va començar a emprendre la reforma de les presons i va adoptar 

diverses mesures, les tres més importants van ser: la recollida de cadenes, la supressió de 115 

presons i els permisos de sortida dels presos. 

Quant a la primera mesura, amb el material requisat a les presons (cadenes i boles de ferro que 

portaven els presoners), va ordenar fer un bust en ferro a Concepción Arenal, una dona que ja 

havia intentat reformar i modernitzar el sistema penal espanyol en el segle XIX. 
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Pel que fa a la segona mesura, les presons suprimides eren, majoritàriament, presons de partit, 

de pobles petits, els locals eren malignes i, en moltes ocasions, compartits amb escoles, amb 

cases particulars i amb albergs de cavalleries. Va suprimir el penal de Chinchilla, a Albacete, 

instal·lat al castell, on no hi havia possibilitat d'escalfar les seves habitacions ni tenien aigua 

corrent, arguments que es va veure obligada a al·legar des del balcó de l'Ajuntament de 

Chinchilla quan els veïns la van rebre amb pancartes que deien : "Volem el penal". 

Pel que fa a la mesura revolucionària de concedir permisos de sortida als reclusos, permisos 

d'anada i tornada que res tenien a veure amb la llibertat condicional, van causar gran sensació i 

cert terror, però sens dubte els casos eren escollits amb cura i certesa, subjectes a la conducta 

del reclús i a les seves circumstàncies familiars. Ni un sol dels reclusos que va gaudir d'aquest 

permís va deixar de presentar-se a la presó en la data que li va ser fixada. 

Tot i la seva tasca, el 8 de juny de 1932, va aparèixer en la Gaseta de Madrid (actual BOE) la 

notícia de la dimissió de Victòria Kent. Fins llavors no havia tingut dificultats per dur a terme el 

seu pla, havent rebut el suport polític del que era ministre de Justícia, Don Fernando dels Rius. 

En aquests moments ocupava el càrrec un nou ministre de Justícia, Don Álvaro de Albornoz, 

precisament al que ella havia defensat durant la monarquia davant el Tribunal Suprem de Guerra 

i Marina, obtenint la seva absolució, i que, a més, pertanyia al seu partit, el Radical Socialista. El 

suport del nou ministre de Justícia havia de ser més gran que el de l'anterior, però no va ser així, 

en el qual potser va influir el fet de no estar familiaritzat amb la reforma. Victòria Kent va fer unes 

declaracions (transcrites a l’Annex I, pàg. 35 i 36). 

La seva faceta política es completa en aquest moment amb la seva elecció com a diputada per 

Madrid a les eleccions a Corts Constituents el mes de juny de 1931, a la llista del Partit Radical 

Socialista. Va obtenir un total de 48.806 vots. La importància d'aquest fet resideix que només 

dues dones, Margarita Nelken i Clara Campoamor, van obtenir acta de diputades en unes Corts 

dominades per homes. Havien estat unes eleccions en què les dones espanyoles no van tenir 

dret al vot, encara que sí podien ser elegides per ser diputades, sota certs requisits. Va ocupar 

el càrrec de la Vocalia del Patronat de Protecció de la Dona, la del Comitè Nacional de Dones 

Antifeixistes, l'assistència a congressos internacionals, representant a Espanya, etc. 

Paral·lelament desenvolupava la seva activitat política de diputada en Corts, càrrec que va 

prometre el 27 de juny de 1931. Una de les seves participacions més controvertides va ser la 

seva postura davant la concessió del dret al vot a la dona, en oposar-se al fet que aquest dret 

figurés dins de la nova Constitució republicana que s'estava elaborant, aquesta decisió va aixecar 
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una gran polèmica. Ella era partidària de l'ajornament, perquè el seu partit així ho defensava. 

(Transcripció de diverses intervencions al Parlament per a la instauració del vot femení. Annex I, 

pàg. 36). 

Sotmès a votació l'article 34 (després 36 de la Constitució), va ser aprovat per 161 vots contra 

121. Per 40 vots de diferència, el sufragi femení quedava garantit. A banda d'aquesta actuació 

de Victòria en el debat sobre el vot femení, va presentar diverses esmenes, juntament amb altres 

diputats, a diferents articles del Projecte de Constitució, en transcric tres, on queda reflectida la 

seva opinió. Una és de 8 de setembre de 1931, a l'article primer, que diu: 

España es una República de trabajadores, liberal en el principio, democrática en el fundamento 

y social en la orientación. El poder civil, único que existe, procede del pueblo. Toda autoridad y 

jerarquía social le está subordinada. Son los fines del Estado: velar por la integridad del territorio 

y por la independencia de la sociedad española, garantizando la libertad y los derechos de los 

ciudadanos, conservar el orden público y dirigir el progreso moral, intelectual y económico del 

país. 

Aquesta esmena, que defineix la política del país, marca la seva postura doctrinal i sintetitza els 

compromisos a complir, no va ser recollida en l'article primer de la Constitució, només les seves 

primeres paraules. La resta va quedar diluït en declaracions, i el més particular, que és el del 

"poder civil únic", no es va introduir. 

Una altra esmena de les presentades va ser sobre la família, datada de 29 de setembre de 1931, 

i diu així: 

La familia está bajo la salvaguarda especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad 

de derechos de ambos sexos y podrá disolverse por mutuo disenso a solicitud de la mujer o del 

marido, con alegaciones de justa causa. (…) El Estado se obliga a proteger y asistir de la manera 

más amplia, a la infancia y a la maternidad, y a proteger, asimismo, a la juventud contra la 

explotación, contra el abandono moral, intelectual o físico. 

Aquesta esmena de Victòria Kent pràcticament va quedar recollida en la seva totalitat a l'article 

43 de la Constitució. No va passar així amb l'esmena presentada sobre la remuneració del treball 

de la dona. Té data també de 29 de setembre de 1931, i diu: 

Ante la igualdad en el trabajo, no habrá desigualdad alguna de remuneración entre el sexo 

femenino y el masculino. 
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La Constitució diu, en el seu article 46, que es regularà el treball de les dones, però no garanteix 

cap igualtat. 

Tot i la seva trajectòria, Victòria no era feminista, ella deia:  

No seamos feministas conscientes de nuestra capacidad y de nuestros derechos, que la justicia 

ampara nuestros deberes . 

En les següents eleccions, en què ja van poder votar les dones espanyoles, celebrades el 1933, 

la victòria dels partits de la dreta va aportar un canvi radical a la política de reformes 

desenvolupada pels primers governs de la República, de tendència centre-esquerrana. Tant 

Victòria Kent com Clara Campoamor van quedar sense escó al Congrés dels Diputats. Victòria 

seguirà desenvolupant la seva tasca com a penalista i advocada fins que, al febrer de 1936, per 

unes noves eleccions, que van donar el triomf a les candidatures d'esquerra agrupades en el 

Front Popular, va tornar a obtenir escó al Congrés dels Diputats, per la província de Jaén. Però 

aquest nou camí polític i parlamentari quedarà truncat per la revolta militar iniciada el 18 de juliol 

de 1936 contra el govern de la República. 

Al 1937, en plena guerra civil, el govern de la República l'envia a París, com a secretària de 

l'ambaixada d'Espanya a França. Allí desenvoluparà durant quatre anys la tasca d’acollir els nens 

i nenes espanyoles que abandonaven el país a mesura que els exèrcits revoltats ocupaven el 

territori, i d’allotjar-los en camps de refugiats. El 1940, en plena Segona Guerra Mundial (1939-

1945), els exèrcits alemanys van ocupar França i Victòria Kent va haver de passar a la 

clandestinitat, perseguida per la policia política dels nazis (la Gestapo), que la tenien a la llista 

negra lliurada per la policia franquista al govern col·laboracionista de Vichy (la nova capital de la 

França ocupada), com reflecteix en el seu llibre Quatre anys a París. Alliberat París el 1945 i 

acabada la guerra mundial pels exèrcits aliats de l'ocupació nazi, Victòria reneix de nou. El seu 

emocionat relat de l'alliberament de París no deixa cap dubte, (transcrit a l’Annex I, pàg. 37).  

S’exilia a Mèxic, allà va continuar la seva tasca com a penalista durant dos anys, Victòria, ja no 

és Victòria, ara és "Plácido" (un pseudònim). En aquest país va romandre dos anys i en ell va 

poder desenvolupar el que a Espanya li havia costat el càrrec de directora general de Presons, 

és a dir, formar adequadament personal de presons. El govern de Mèxic li va encarregar fundar 

una escola de capacitació per a aquest personal. Va ser la seva directora durant els dos anys 

que va romandre en aquell país. Alhora, impartia conferències a l'Acadèmia Mexicana de 

Ciències Penals i va fer classes de dret penal a la Universitat. La seva especialitat en aquestes 
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matèries la porta a col·laborar a Argentina amb Jiménez Asúa, el seu antic professor, i després 

col·laborador quan ella tenia el càrrec de directora general a Espanya. 

Al 1949 l'ONU li va oferir ocupar un lloc en la secció de Defensa Social, que estava relacionat 

amb l'estudi de presons de dones, el va acceptar i el 1950 trasllada la seva residència a Nova 

York. Passats dos anys abandona el càrrec de l'ONU, però ja mai abandonarà Nova York, ciutat 

en la qual residirà fins a la seva mort. En aquesta ciutat es desenvolupa l'última etapa de la seva 

vida. Amb l'ajuda d'amics nord-americans, i fidel als seus ideals republicans i demòcrates, 

fundarà una revista, Ibèrica, que esdevindrà el mitjà més eficaç que ella va poder trobar, per 

lluitar per l'enderrocament de la dictadura franquista i el restabliment de les llibertats i la 

democràcia a Espanya. La revista va néixer, el 1953, per tal d'informar el poble americà sobre la 

situació d'Espanya sota la dictadura franquista. En una reunió celebrada posteriorment a casa 

de Luisa Crane, l'amiga nord-americana que va prestar a la revista el seu decidit suport 

incondicional i la seva ajuda econòmica, reunió a la qual van assistir excel·lents amics americans 

que van oferir també la seva ajuda, Salvador de Madariaga va proposar que la revista s'edités 

en dues llengües, anglès i espanyol, perquè els espanyols sabessin el que passava a casa i 

advertir als països d'Iberoamèrica del perill d'un contagi possible del règim dictatorial que 

imperava en la Madre Patria. 

Al gener de 1954 apareix el primer número d'Ibérica en espanyol. El professor Madariaga publica 

en ell la seva primera col·laboració, declaracions del professor: Ibérica se publica en este país 

de hombres libres para recordar a todos que la libertad es indivisible y que la tiranía es 

contagiosa; y como una prenda viviente de la esperanza de que el país de hombres libres no 

abandone al pueblo español en su lucha por la libertad.  

En els primers números apareix Victòria Kent com a editora, i a partir del número 9 com a 

directora. Eren presidents d'Honor Salvador de Madariaga i Norman Thomas. Per “Ibèrica”, la 

nostra frontera estava tancada, la manca de llibertats públiques i la censura de premsa feien 

impossible la seva circulació, per això, Victòria Kent el 1982, quan va fer el pròleg del llibre que 

recull els articles que Madariaga, va publicar a Ibèrica: Nos es permitido decir que estos artículos 

pueden considerarse inéditos para el público español, ya que fueron pocos los que conocieron 

la revista y menos los que pudieron recibirla clandestinamente. 

Quan al 1975 mor Franco i s'inicia la transició democràtica a Espanya, la revista deixa d'editar-

se. El 1977, després de 40 anys, Victòria Kent torna a Espanya per primera vegada des de 1937, 

però no s’hi va quedar. 
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Victòria Kent, fidel a la seva ideologia republicana, ho va ser també a un ideal que semblava 

impossible: aconseguir l'enderrocament de la dictadura franquista i la restauració de la República 

a Espanya. El dia 25 setembre 1987 Victòria Kent moria als 89 anys d'edat. Vivia llavors a casa 

de la seva amiga Luisa Crane, i va morir a l'Hospital de Lennox Hills, de Nova York. 

 

 4.3. FEDERICA MONTSENY  

 

FEDERICA MONTSENY 
 
Naixement :  
12 de febrer de 1905  
Defunció :  
14 de gener de 1994 
Progenitors :  
Joan Montseny  
Pseudònim 
Federico Urales 

Teresa Mañé Miravet 
Pseudònim 
Soledad Gustavo  

Frederica Montseny i Mañé (Madrid, 12 de febrer de 1905 - Tolosa, 14 de gener de 1994), política 

i escriptora, va ser una líder anarquista. Va ser ministra durant la Segona República Espanyola i 

la primera dona ministra d'Espanya.  

De molt jove va començar a escriure sobre temes literaris, filosòfics i feministes. Va entrar al 

Sindicat de Professions Liberals de la Confederació Nacional del Treball (CNT) i també a la Fe-

deració Anarquista Ibèrica (FAI) el 1936. Va ser membre del comitè regional de la CNT de Cata-

lunya el 1936 i ministra de Sanitat (1936 – 1937). Aturà, com a delegada governamental a Bar-

celona, els Fets de Maig del 1937, aquests foren els enfrontaments que es van produir entre el 3 

i el 7 de maig de 1937 a Barcelona entre les forces d'ordre públic de la Generalitat de Catalunya, 

amb el suport de milicians del PSUC, de la UGT i d'Estat Català, contra milicians de la CNT i la 

FAI, amb el suport del POUM; a partir d'aquell moment el govern de la República es va fer càrrec 

de l'ordre públic i la Generalitat va perdre les seves atribucions) i sofrí un atemptat. Va estudiar 

Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona. El 1930 va conèixer l'anarcosindicalista Germinal 
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Esgleas Jaume, que fou el seu company fins que es va morir, el 1981, a Tolosa. La parella va 

tenir tres fills: Vida (1933), Germinal (1938) i Blanca (1942). 

Els seus pares, anarquistes, Joan Montseny (Federico Urales) i Teresa Mañé i Miravet (Soledad 

Gustavo) dos coneguts mestres libertaris propulsors de l'escola racionalista de Francesc Ferrer 

i Guàrdia, amic de la família. Es van exiliar de Catalunya a Londres arran de la repressió que va 

precedir la Setmana Tràgica i el Procés de Montjuïc, i es van establir a Madrid després de passar 

la frontera amb pseudònims. 

L'educació de Frederica Montseny va ésser impartida per la seva mare, amb un mètode basat 

en grans dosis de lectura per a satisfer la curiositat natural de la nena (inclosos Darwin, Spencer 

i els clàssics de la literatura francesa i espanyola). Així va créixer, cultivant-se amb la lectura de 

temes que ella anava escollint, guiada per la seva mare. Allà on visquessin, a casa els Montseny 

arribaven visites d'amistats i contactes dels entorns libertaris i altres sectors progressistes. A 

més, els seus pares s'emportaven la filla a reunions i manifestacions. Els testimonis directes de 

la generació dels seus pares i altres amistats properes, com Teresa Claramunt, van forjar el 

caràcter revolucionari que caracteritzaria Frederica Montseny al llarg de la seva vida. 

L'any 1914 la família Montseny va tornar a Barcelona. El 1928 el seu pare va ser empresonat 

juntament amb un company cenetista més jove, Germinal Esgleas, per participació en reunions 

il·legals sota la dictadura de Primo de Rivera. Dos anys més tard, el 1930, Frederica i Germinal 

van començar a viure junts en una unió lliure que mantindrien durant més de cinquanta anys, fins 

a la mort de Germinal el 1981. 

L'activitat editorial en la qual va créixer va marcar la seva vida com a activista i escriptora. Els 

seus pares havien fundat la Casa de Ediciones, i en els moments de màxima activitat publicaven 

La Revista Blanca, una publicació quinzenal destacada dins el pensament libertari espanyol du-

rant el primer terç del segle XX, La Novela Ideal, La Novela Libre, El Mundo al día (mensual) i El 

Luchador (setmanal). Amb 16 anys Montseny va escriure la seva primera novel·la, Horas Trági-

cas, un drama basat en els estralls que el pistolerisme estava causant en el proletariat català. 

L'obra va ser publicada per Fernando Pintado a la col·lecció La Novela Roja i va ser ressenyada 

per Àngel Samblancat a El Diluvio, amb el títol Una mujer libertaria. Des de llavors no va parar 

d'escriure, col·laborant freqüentment amb La Revista Blanca, aquesta revista va ser un gran ve-

hicle d'idees anarquistes, escapant a la censura gràcies, en part, al seu títol.  

Durant la dictadura de Miguel Primo de Rivera va escriure tres novel·les centrades en l'emanci-

pació femenina, La Victoria, El hijo de Clara i La Indomable. Aquestes obres van crear una gran 
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controvèrsia a la societat conservadora espanyola dels anys 20, atès que tractaven de manera 

directa el tema de l'alliberament de la dona, el rebuig de la institució del matrimoni i el dret de les 

dones a prendre la iniciativa a l'hora d'escollir company sentimental i el futur pare dels seus fills. 

Va escriure més de trenta títols de ficció, la majoria d'ells publicats a La Novela Ideal entre 1925 

i 1931. Tot i ser obres de ficció, servien com a vehicle de comunicació de les idees anarquistes i 

d'alliberament femení cap a les dones treballadores, per a persuadir-les de la necessitat de crear 

"les dones del futur". Una de les darreres novel·les que va escriure va ser Heroínas, publicada a 

la col·lecció La Novela Libre sense data, possiblement a principis del 1936. Inspirada en la Re-

volució d'Astúries de 1934, rere la trama fictícia, Federica exposa les seves opinions sobre la 

figura de la dona emancipada, el rol clau de les dones en els processos revolucionaris, l'eficàcia 

de l'Escola Moderna, les diferències de plantejaments i ambicions entre socialistes i anarquistes, 

el pas a la lluita armada com a resposta a la repressió, i l'organització de milícies clandestines 

mantingudes amb el suport del poble, entre altres temes candents en aquells anys. En aquestes 

primeres obres, Montseny, inspirada per Nietzsche i la seva idea del Superhome (Übermensch), 

va promoure l'individualisme i el voluntarisme més que no pas el col·lectivisme. Tot i així, tampoc 

no va donar suport a la idea d'una elit liderant les masses.  

El talent literari de Frederica Montseny, i el seu talent com a oradora, la van empènyer cap al 

periodisme polític i l'esfera pública. Va començar a publicar en la premsa llibertària l'any 1921 i 

es va convertir en col·laboradora a publicacions com Nueva Senda, Tierra, Redención, Acción 

Social Obrera i Solidaridad Obrera. Signava els seus articles amb el pseudònim de Blanca Mont-

san.  

El 1923 es va afiliar a la CNT, on amb el temps esdevindria una de les figures representatives de 

la tendència més radical. Frederica Montseny va destacar des dels seus primers mítings. Per al 

públic espanyol veure una dona en aquest rol tradicionalment masculí era tota una novetat. Mont-

seny era conscient d'aquest fet, i utilitzava aquesta curiositat per a atreure més gent i transmetre 

el seu missatge anarquista a una audiència més àmplia.  Al congrés de la CNT del maig de 1936 

a Saragossa, Frederica Montseny va fer una ponència sobre el Concepte confederal del comu-

nisme libertari, que va ser aprovada i incorporada al programa de l'organització. Aquest dictamen 

defineix el comunisme llibertari com a base de la revolució i estableix un pla d'acció per a la 

creació d'una nova societat, incloent-hi àrees com producció i comerç, justícia, organització de la 

comuna, rol de la família i la religió, promoció de la pedagogia, l'art, la ciència i la lliure experi-

mentació i defensa de la revolució. Juntament amb Eusebi Carbó, Joan Garcia i Juan López, 
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Montseny va coordinar la redacció d'aquesta extensa ponència partint de les idees d'Isaac Pu-

ente i complementant-les amb dictàmens de diversos sindicats representants al congrés. A partir 

del cop d'estat la CNT passaria a l'acció seguint les línies d'aquest programa. Federica va viure 

l'esclat del conflicte a Barcelona i es va entregar a la revolució anarquista a Catalunya. Es va 

integrar al Comitè Revolucionari del barri de Sant Martí, on durant el dia organitzava un cens de 

professionals tècnics, a la vegada que col·laborava en l'abastiment de pa i menjar. La majoria 

dels tècnics especialitzats eren de classe mitjana, i molts van fugir o es van amagar amb l'inici 

de les col·lectivitzacions. L'equip coordinat per Montseny s'encarregava de contactar-los, inspi-

rar-los confiança, protegir-los i destinar-los als llocs on la seva experiència era més necessària. 

Als vespres participava en assemblees, improvisava discursos i escrivia articles. El 10 d'agost de 

1936 la CNT i la FAI van organitzar un gran míting al Teatre Olympia de Barcelona, el primer 

celebrat després de la sublevació, que serà emès per ràdio a la zona republicana. Participen 

quatre oradors: Marià R. Vázquez en nom de la Confederació Regional del Treball de Catalunya, 

Francesc Isgleas i Garcia Oliver per la CNT, i Frederica Montseny per la FAI. En la seva inter-

venció, Montseny va comentar que l'abandonament d'un gran nombre d'indústries imprescindi-

bles estava obligant els anarquistes a anar més lluny del que s'havien proposat en la presa de 

responsabilitats econòmiques i polítiques. També es va referir a la necessària col·laboració entre 

els anarquistes i les forces republicanes: 

“Serem lleials al pacte fet amb els altres sectors antifeixistes, però demanem també lleialtat; si 

no hi ha comprensió i tolerància de les nostres respectives potències, serem destruïts, i és precís 

evitar-ho”. 

Mitjançant la seva paraula i les seves accions, Frederica Montseny va esdevenir una de les prin-

cipals impulsores de la col·laboració entre les organitzacions de caràcter socialista. El 27 d'octu-

bre de 1936, la Monumental de Barcelona es va omplir amb un míting per a comunicar l'acord 

d'acció conjunta signat dos dies abans per la CNT, la UGT, la FAI i el PSUC. Montseny va com-

partir escenari amb el confederal Marià R. Vàzquez, els comunistes del PSUC Antoni Sesé i Joan 

Comorera, i el cònsol general soviètic Vladímir Antónov-Ovséienko.  

Montseny es va fer càrrec del nou Ministeri de Sanitat i Assistència Social entre el 4 de novembre 

de 1936 i el 17 de maig de 1937, esdevenint la primera dona nomenada ministra a Espanya. 

Abans Sanitat havia estat una Direcció General sota el ministeri de Governació, fet que li restava 

poder polític al govern. El nomenament es va produir a l'inici de la batalla de Madrid i la fugida 

del govern a València. Montseny va romandre a Madrid, seguint les consignes confederals de no 

abandonar la ciutat.  
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La tasca de Montseny en el govern també es va veure dificultada per les traves posades als 

anarquistes, la seva condició de dona en una posició llavors típicament masculina i per la curta 

durada del seu mandat. No obstant això, en pocs mesos planejà llocs d'acollida per a la infància, 

menjadors per a embarassades, una llista de professions exercides per persones discapacitades 

i el primer projecte de llei de l'avortament a Espanya. Pràcticament cap dels seus projectes va 

arribar a executar-se. El seu projecte de llei de l'avortament va rebre l'oposició d'altres ministres 

del govern i va deixar-se de banda quan Frederica va sortir del govern a causa dels Fets de Maig 

del 1937. El dret a l'avortament no seria reconegut a Espanya fins cinquanta anys després. 

Frederica Montseny va guanyar popularitat i respecte gràcies a les seves intervencions públiques 

i la seva capacitat oratòria.  

El 1938, després de la caiguda del govern de Largo Caballero, presidí el primer comitè d'enllaç 

CNT-UGT i fou la responsable del departament de Sanitat de la Comissió de Batallons de Volun-

taris. Va defensar el Partit Obrer d'Unificació Marxista (POUM) de les acusacions de traïció fetes 

per part dels dirigents del PSUC i el PCE. També va intercedir entre les disputes armades entre 

el PSUC i militants de CNT pel control de l'edifici de Telefònica a Barcelona. 

Va haver d'exiliar-se a França el febrer de 1939, on dos anys després va ser perseguida per la 

policia nazi i retinguda a la presó de Limoges juntament amb Largo Caballero. El Govern fran-

quista va reclamar la seva extradició, però la Cort d'Apel·lació de Vichy va denegar la petició, ja 

que estava embarassada de la seva tercera filla Blanca, i la va salvar d'una mort segura. Pocs 

dies abans de la petició d'extradició havien sigut afusellats Lluís Companys i Julián Zugazagoitia. 

Una vegada finalitzada la Segona Guerra Mundial, es va instal·lar amb la seva família a Tolosa 

de Llenguadoc, allà va continuar amb el seu treball sindical a la CNT, publicant i dirigint diaris 

anarquistes com Espoir i realitzant viatges per Suècia, Mèxic, Canadà, Anglaterra i Itàlia. 

L'abril de 1977 va tornar a Espanya per a la reconstrucció del sindicat anarquista, i va participar 

en el primer gran míting de la CNT des de 1939, que va convocar cent mil persones al parc de 

Montjuïc de Barcelona el 2 de juliol del mateix any. En els seus últims anys va reivindicar a l'Estat 

la devolució del patrimoni sindical confiscat a la CNT després de finalitzar la Guerra Civil, es va 

oposar fermament als Pactes de la Moncloa i al sistema polític constitucional espanyol recent-

ment instaurat. El 1987 va publicar la seva autobiografia Mis primeros cuarenta años.  

Frederica Montseny va ser una de les primeres veus que va establir una correlació directa entre 

l'alliberament de la dona i les idees llibertàries, juntament amb Teresa Claramunt i Lucía Sánchez 

Saornil. Montseny mai no es va considerar feminista, tot i que les seves tesis han acabat formant 
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part del cos ideològic del feminisme contemporani. En un dels seus primers escrits afirmava: 

"Feminisme? Mai. Humanisme? Sempre”. 

A principis del segle XX el terme feminisme s'associava amb les sufragistes, generalment de 

classe mitjana, que perseguien el reconeixement polític de la dona dins la societat capitalista. A 

més, Montseny creia que la legalització del sufragi femení només contribuiria a la manipulació 

dels seus vots, si no venia acompanyada amb l'accés de les dones a l'educació completa i el 

treball qualificat, i l'alliberament de la supeditació al marit. Tant Montseny com l'anarquisme en 

general consideraven que la reclamació del dret al sufragi femení era un objectiu erroni, que el 

que calia era lluitar per la relació igualitària entre sexes dins d'una nova societat sense Estat ni 

capital. Des del seu punt de vista, la lluita per l'alliberament de la dona és inseparable de la lluita 

anarquista. Montseny creia en la inviolabilitat de l'individu, home o dona, com a base de les rela-

cions socials. La revolució social era impossible mentre les dones no fossin considerades perso-

nes lliures i subjectes de propi dret. Montseny atacava l'establiment espanyol: el govern, l'esglé-

sia, les lleis, el sistema educatiu i, especialment, el rol social de la dona. L'autoritat institucional 

havia de ser substituïda per l'associació lliure i la cooperació voluntària, i això valia igualment per 

a les relacions sexuals entre home i dona, tant com per a qualsevol altra relació social. 

Algunes de les afirmacions de Montseny sobre les característiques naturals de les dones recor-

den a conceptes tradicionals. Un exemple notable és la insistència en un nivell mínim de feminitat, 

definit per "saber fer la vida agradable a les persones que t'envolten". Així com en el rol maternal, 

sobre el qual va dir el 1932 "Dona sense fills és arbre sense fruit, roser sense roses." No obstant 

això, Montseny va insistir sempre que tenir fills ha de ser una decisió conscient i voluntària de les 

dones. Va ser aquest el motiu que la va dur a impulsar la legalització de l'avortament quan va 

tenir l'oportunitat des del seu càrrec de ministre, establint un precedent mundial, malgrat l'oposi-

ció rebuda per part de diversos membres del govern republicà d'esquerres. Es dóna la circums-

tància que anys després la mateixa Montseny va haver d'avortar a França, sense assistència 

mèdica i vivint en la clandestinitat.  

Malgrat incidir en les diferències de gènere, Montseny no creia en una lluita separatista de les 

dones per les dones. Aquesta era una altra tendència feminista de l'època, amb presència en 

l'entorn llibertari, d'on va sorgir el moviment Mujeres Libres, sota l'ombrel·la de la CNT però sense 

reconeixement oficial. Frederica Montseny va rebutjar la creació d'institucions separades per a 

dones, i va apostar per la transformació de les estructures socials existents per a incloure la 

participació de les dones en ple dret.  
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Frederica Montseny va defugir d'idealismes sobre les bondats de la dona i dels llibertaris en 

temes femenins. A més d'opinar que en les circumstàncies de l'època la voluntat política de les 

dones podia ser fàcilment manipulada, també pensava que les dones governants no serien més 

justes ni equitatives que els homes en el mateix marc de jerarquia social. Va ressaltar els valors 

patriarcals que encara estaven arrelats entre molts revolucionaris. Els homes anarquistes, orga-

nitzats en la feina i el sindicat, tenien sovint una visió extremament tradicionalista de les dones, 

a qui consideraven passives i víctimes ignorants de l'església i les supersticions. Montseny va 

criticar la manca d'atenció històrica donada a les activistes femenines i va intentar contrarestar 

aquest fet amb els seus escrits i discursos, incidint en el rol de les dones en lluites socials i 

revolucions, i incidint en biografies de personatges com Teresa Claramunt o la seva pròpia mare, 

Teresa Mañé.  

Va morir el 15 de gener de 1994, a l'edat de 88 anys a Tolosa. El 17 de gener va tindre lloc el 

seu enterrament al cementiri de Rapas Saint-Cyprien de la ciutat de Tolosa, al qual assistiren 

centenars de persones. Entre ells, hi eren presents militants de la CNT, amics, exiliats de la 

colònia resident a França, familiars i una representació del Govern espanyol encapçalada per la 

ministra de Sanitat, Ángeles Amador. 
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5. EL SERVICIO SOCIAL DE LA MUJER (LA “MILI FEMENIN A”) 

El Servicio Social de la Mujer, va ser promogut per Mercedes Sanz de Bachiller, delegada pro-

vincial del Auxilio Social. Sense comptar amb l’opinió de la cap nacional de Sección Femenina, 

Pilar Primo de Rivera, aquesta va iniciar una lluita amb Mercedes que la va relegar a un segon 

pla i va aconseguir que el mèrit d‘aquest projecte se l’atribuís a ell mateixa, Pilar. A partir d’aquest 

moment, sempre van estar enfrontades. 

El Servicio Social va ser regulat pel Decreto 378/1937 de 7 de octubre, i adreçat a les dones 

d’entre 17 i 35 anys, en un principi depenia de l’Auxilio Social i tenia la funció d’ajudar la causa 

franquista dotant-la d’infermeres i d’institucions socials per emparar la població civil (vídues i 

orfes de guerra, abastir els necessitats, etc), però al 1938, Pilar Primo de Rivera va exigir a 

Franco que li cedís la direcció del Servicio Social, deixant de banda l’ajut social als ciutadans i 

encaminant-lo a ser un vehicle per controlar la vida de les dones. No va ser fins el 1939, quan la 

Jefatura del Estado pel Decreto de 28 de diciembre el va adscriure a la Sección Femenina. A 

partir d’aquest moment, Pilar va començar a emetre instruccions i circulars sobre el Servicio So-

cial que publicava als Boletines del Movimiento de la Falange Española Tradicionalista, per donar 

a conèixer el canvi de direcció que aniria emprenent el Servicio Social.  

En un principi només era obligatori per a les dones de classe baixa i voluntari per a les benes-

tants, però a partir de passar a mans de Pilar Primo de Rivera va ser obligatori per a totes elles; 

el Decreto de 31 de mayo de 1940, així ho va establir, des d’aquest moment va ser obligatori per 

a totes les dones amb independència de la seva classe social. 

La Sección Femenina entenia el Servicio Social com un programa de formació que donava a les 

dones els coneixements necessaris per complir amb els seus deures socials i a preparar-les per 

formar una família i portar una casa. A partir del 1941, va ser obligatori per a obtenir un títol 

acadèmic o professional, accedir a un lloc de treball a l’Administració Pública, exercir càrrecs 

polítics de responsabilitat, participar en oposicions i obtenir el passaport, el carnet de conduir i 

per ser membres d’associacions esportives, artístiques o culturals. D’aquesta manera es van 

assegurar que per qualsevol cosa que no fos exercir de mare i esposa, les dones es veiessin 

obligades a fer la “mili femenina” (Servicio Social). A més, totes les empreses que volien treballar 

amb l’Estat no podien contractar cap dona que no l’hagués realitzat, i es va crear un cos d’ins-

pectors de la Falange per controlar-ho. 
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El Servicio Social premiava les dones casades i mares estant exemptes de realitzar-lo i castigava 

a les solteres i treballadores a compensar l’Estat, pel fet de deslligar-se de la submissió a l’home 

i de la condició de “bona espanyola”. 

La “mili femenina” tenia una durada de 6 mesos, les dones rebien formació domèstica i ideologia 

moral i social i se’ls ensenyava la doctrina de la Falange. Les matèries impartides eren: religió, 

formació política, convivència social, economia domèstica, cuina, tall i confecció, higiene i medi-

cina de la llar, treballs manuals, cosir, rentar i planxar, història, formació familiar i social, pueri-

cultura i educació física. En el segon període, 3 mesos més, les dones havien de prestar els seus 

serveis a institucions benèfiques i estatals. 

Al 1946, en el Consejo Nacional de la Sección Femenina, i per adaptar-se als canvis dels nous 

temps, van canviar els seus estatus i van convertir el Servicio Social en formació qualificada, 

incentivant així a les dones a complir-lo per obtenir un títol que els obriria moltes portes. 

El Servicio Social va ser obligatori per a les dones durant més de quaranta anys, aquestes ho 

van veure com una manera més de repressió, i una imposició per poder tenir independència i 

deixar de dependre dels homes, treballant i obtenint autonomia econòmica i reconeixement com 

a persones. No va ser derogat fins el 1978, després de la mort de Franco, mitjançant el Real 

Decreto 1914/1978 de 19 de novembre, el qual transcric a l’Annex I, pàg 38 i 39. 

Actualment la realització del Servicio Social de la Mujer és reconegut per l’Estat com a temps 

cotitzat a l’hora de cobrar la pensió de jubilació. Això va venir donat per la denúncia d’una dona 

extremenya. El resultat d’aquesta denúncia va ser la sentència dictada pel Tribunal Superior de 

Justicia d'Extremadura, (Sala de lo Social) de 9 setembre 2014. La demandant, que va obtenir 

sentència desestimatòria en primera instància, va presentar una sol·licitud de pensió de jubilació 

anticipada a l'INSS, considerant que s'havia de tenir en compte el període de prestació social 

obligatòria de la dona, realitzat per aquesta l'any 1971, al·legant que no computar aquest temps 

vulnerava l'article 14 de la Constitució espanyola de 1978, en relació amb l'article 9 del mateix 

text legal. Aquests estableixen: 
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Título I. De los derechos y deberes fundamentales  

Capítulo segundo. Derechos y libertades 

Artículo 14  

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 

de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social.  

Título preliminar  

Artículo 9  

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento 

jurídico. 

1. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover 

los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 

2. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de 

las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restric-

tivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción 

de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de 

las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restric-

tivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción 

de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

 

També va al·legar el reconeixement de la prestació del servei militar dels homes, reconegut a 

l’article 161.bis 2 c) de la Llei General de la Seguretat Social.  

La sentència estimà el recurs i donà la raó a la treballadora, ja que acredita el compliment del 

Servicio Social, equiparant-lo al servei militar obligatori dels homes, i el no reconèixer aquest 

període seria discriminatori per raó de sexe. 

(Documentació gràfica del Servicio Social a l’Annex I pàg. 40). 
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Per ampliar aquest apartat, he realitzat entrevistes a tres dones de Valls, l’Anna, la Lluïsa i la 

Úrsula, les quals reflecteixen la realitat viscuda en pròpia pell, les podem trobar a l’Annex II, 

pàg.1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 
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6. LES TRETZE ROSES 

 

Imatge de 10 de les Tretze Roses 

(Fotografia extreta de la pàgina web: http://restaurarmeotravez.blogspot.com.es/) 

 

El 5 d’agost de 1939, el règim de Franco va afusellar tretze dones innocents, davant les tàpies 

del cementiri de l'Est de Madrid, emparant-se en la Ley de Responsabilidad Política (promulgada 

el 9 de febrer de 1939), que permetia perseguir els sospitosos d’haver defensat la República. Va 

tenir caràcter retroactiu des de 1934, és a dir, que la llei declarava il·legals actuacions que quan 

es van dur a terme eren legals. Amb aquesta llei, Franco va empresonar i matar per procediments 

militars moltes persones que eren acusades de rebel·lió militar. No van se jutjades, van ser 

torturades, empresonades i assassinades a sang freda per defensar els ideals de llibertat i 

igualtat de la II República.  

Al ser el guanyador de la Guerra Civil, Franco va voler donar una lliçó al país amb aquest acte 

cruel i injustificable, per sembrar la por dins la societat espanyola. Elles van ser unes de les 

primeres, però després d’elles, el Franquisme va iniciar una persecució contra tots aquells que 

havien defensat el govern legítim i elegit a les urnes a la II República espanyola. 

Aquestes són les 13 dones valentes i innocents que Franco va matar, escollint-les a l’atzar 

arravatant-los la vida i la de les seves famílies. 

Carmen Barrero Aguado , 20 anys, modista. Treballava des dels 12 anys, després de la mort 

del seu pare, per ajudar a mantenir la seva família (tenia 8 germans més, 4 més petits que ella). 
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Militant del PCE (Partit Comunista Espanyol), després de la guerra va ser la responsable 

femenina del partit a Madrid. Va ser detinguda el 16 maig 1939. 

Martina Barroso García,  24 anys, modista. Durant la guerra cosia en un dels tallers de la Unión 

de Muchachas, confeccionant roba per als soldats. En acabar la guerra va començar a participar 

en l'organització de la JSU (Juventud Socialista Unificada) de Chamartín de la Rosa, de la mà de 

Julián Muñoz Tárrega. Era l’encarregada d’anar a la Ciutat Universitària a buscar armes i 

municions. 

Blanca Brisac Vázquez , 29 anys, pianista. La més gran de les tretze. Era filla d’un important 

empresari francès, casada amb Enrique García Matas. Tenia un fill d’11 anys, Enrique. No tenia 

cap militància política, era catòlica i votant de dretes. Va ser detinguda perquè el seu marit era 

militant del Partit Comunista. Va escriure una carta al seu fill la matinada del 5 d'agost de 1939, 

que li va ser lliurada a la seva família 16 anys després.  

Pilar Bueno Ibáñez , 27 anys, modista. A l'iniciar-se la guerra es va afiliar al PCE i va treballar 

com a voluntària a les cases bressol per ocupar-se dels orfes de la guerra. La van elegir per 

formar-la com a dirigent a l’Escuela de Cuadros del Partido i va ser nomenada secretària 

d'organització del Radio Norte. En acabar la guerra es va encarregar de la reorganització del 

PCE en vuit sectors de Madrid: Norte, Sur, Este, Oeste, Chamartín de la Rosa, Guindalera, 

Prosperidad i Vallecas. Va ser detinguda el 16 maig 1939.  

Julia Conesa Conesa , 19 anys, modista. Nascuda a Oviedo. Vivia a Madrid amb la seva mare i 

les seves dues germanes. Es va afiliar a la JSU (Juventud Socialista Unificada) per poder 

practicar esport. Va treballar als tramvies de Madrid per ajudar la seva família, i va deixar el 

contacte amb la JSU. Va ser detinguda al maig de 1939 per la denúncia d’un amic del seu nuvi. 

La van detenir cosint a casa seva. 

Adelina García Casillas , 19 anys. Militant de la JSU (Juventud Socialista Unificada). Filla d'un 

guàrdia civil vidu i amiga de Julia Conesa. Li van enviar una carta a casa citant-la a comissaria 

per interrogar-la, es va presentar de manera voluntària, i mai no va tornar a casa. Va ingressar a 

la presó el 18 maig 1939.  

Elena Gil Olaya , 20 anys. Va ingressar a la JSU (Juventud Socialista Unificada) el 1937. En 

acabar la guerra va començar a treballar en el grup de Chamartín de la Rosa, juntament amb 

Victoria Muñoz. 

Virtudes González García , 18 anys. El 1936 es va afiliar a la JSU (Juventud Socialista 
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Unificada), on va conèixer Valentín Ollero, qui després seria el seu nuvi. Va ser detinguda el 16 

maig 1939 denunciada per un company seu sota tortura. 

Ana López Gallego , 21 anys, modista. Militant de la JSU (Juventud Socialista Unificada). Va ser 

secretària del radi de Chamartín de la Rosa durant la Guerra. El seu nuvi, que també era 

comunista, li va proposar anar-se’n a França, però ella va decidir quedar-se amb els seus tres 

germans menors a Madrid. Va ser detinguda el 16 de maig de 1939, però no va ser portada a la 

presó de Las Ventas fins al 6 de juny. 

Joaquina López Laffite , 23 anys. Al setembre de 1936 es va afiliar a la JSU (Juventud Socialista 

Unificada). Se li va encomanar la secretaria femenina del Comitè Provincial clandestí. Va ser 

denunciada per Severino Rodríguez (número dos a la JSU). La van detenir el 18 d'abril de 1939 

a casa seva, al costat dels seus germans. La van acusar de ser comunista, però ignoraven el 

càrrec que ostentava. Va ingressar a la presó de  Las Ventas el 3 de juny. 

Dionisia Manzanero Salas , 20 anys. El seu pare era militant de la UGT (Unión General de 

Trabajadores), es va afiliar al Partit Comunista a l'abril de 1938 després que una bomba matés 

la seva germana i altres nens que jugaven en un descampat; amiga de Pilar Bueno. En acabar 

la guerra va ser l'enllaç entre els dirigents comunistes a Madrid. Va ser detinguda el 17 maig 

1939.  

Victòria Muñoz García , 18 anys. Es va afiliar amb 15 anys a la JSU (Juventud Socialista 

Unificada). Pertanyia al grup de Chamartín de la Rosa. Era la germana de Gregorio Muñoz, 

responsable militar del grup del mateix sector. Va arribar a la presó de Las Ventas el 6 juny 1939.  

Luisa Rodríguez de la Fuente , 18 anys, sastre. Va ingressar a la JSU  (Juventud Socialista 

Unificada) al 1937, mai hi va ocupar cap càrrec. Li van proposar crear un grup, però no va tenir 

temps de res ja que la van detenir. A l'abril la van traslladar a Las Ventas, va ser la primera de 

les Tretze Roses a entrar a la presó.  

Hi va haver una altra rosa, Carmen Cuesta , que no va ser afusellada a la tàpia del cementiri de 

l'Est de Madrid, es va salvar perquè només tenia 15 anys, però malgrat això, va ser condemnada 

a 12 anys de presó on va patir vexacions, malalties, fam i misèria. Quan va sortir de la presó, 

amb 27 anys, va anar a València i va formar una família. Mai no va deixar d’explicar la seva 

història i la de les Tretze Roses per tot arreu, assegurant-se així que mai s’oblidés. Va morir als 

87 anys, el 16 d'octubre de 2010, a València 

L'assassinat d'aquestes tretze dones és un dels episodis més cruels de la repressió franquista. 



TREBALL DE RECERCA 

  2N BAT- CURS 2015/2016 

NÉIXER DONA A L’ÈPOCA FRANQUISTA 

 

56 

 

Amb el final de la guerra, el país es va dividir entre els vençuts i vencedors, i així, es va iniciar un 

procés de repressió i persecució que va afectar els homes i les dones que van defensar la 

República o, simplement, els que tenien familiars o amics republicans. Aquest és l’inici del 

Franquisme, l'Espanya dels perseguits, empresonats i exiliats.  

Les Tretze Roses van ser tancades a la presó de Las Ventas de Madrid. Amb cabuda per 400 

dones, n’hi van ingressar més de 4.000.  

La nit abans de ser executades, algunes d’elles, les que van poder fer el cor fort, van escriure 

cartes de comiat al seus éssers estimats, (documentació gràfica a l’Annex I, pàg 41 i 42).  
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7. CONCLUSIONS 

El tema “Néixer dóna a l’època franquista”, m’ha inspirat des de sempre. Amb la recerca i anàlisi  

de la informació he intentat posar-me a la pell de totes dones espanyoles que van ser reprimides 

en aquella època i, estic segura que les puc definir com a dones fortes i valentes de la història. 

Personalment esperava trobar-me amb tota mena d’aberracions i injustícies contra la dona, però 

al fer les entrevistes he vist una horrible realitat que supera la història. 

Les dones eren sotmeses a normes masclistes, denominacions humiliants i obligacions que 

superen, amb escreix, tot el què hem podia imaginar, com el fet d’haver de demanar permís al 

pare o al marit per poder tenir el dret del permís de conduir o sortir del país. O els qualificatius 

malsonants, humiliants i les vexacions adreçades a dones solteres o feministes, i també 

l’obligació de tenir fills a la que estaven sotmeses les dones que es casaven per ser “bones 

espanyoles”. 

Per a concloure aquest  Treball de Recerca vull destacar una imatge i un desig. 

Us demanaria que miréssiu detingudament la portada del meu treball. En ella s’hi reflexa una 

imatge que resumeix, sense paraules, tot el contingut escrit en el treball. Una dona interiorment 

empresonada, el tret més característic que he volgut representar i, espero haver aconseguit. “una 

imatge val més que mil paraules”. 

“Que el meu nom no s'esborri de la història” , amb aquestes paraules va acabar la carta escrita 

la nit abans de ser executada, i que va adreçar a la seva família, Julia Conesa. Només tenia 19 

anys. Júlia, 19 anys, potser és una coincidència però a banda del nom i l’edat ens uneix també 

la defensa de la igualtat, la llibertat i la justícia, i amb aquest Treball de Recerca vull col·laborar 

a complir el seu desig. De fet, Julia ho va aconseguir, la seva història i la de les seves 12 

companyes ha estat plasmada en paper, en el teatre, en el cinema, i encara ara, 77 anys després 

és un honor per mi i m’emociona seguir recordant-les i que la seva mort mai quedi en l’oblit. 
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