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5.
FEMINISME CATALÀ

I PRESA DE CONSCIÈNCIA DE LES DONES

MARY NASH

Universitat de Barcelona

A principis del segle XX les dones catalanes van emprendre un con-

junt d’activitats de forma individual i col·lectiva que va trencar amb el 

seu aïllament social i marginació tradicional dels afers públics i culturals. 

De igual manera que a la societat europea del seu entorn, a Catalunya, 

i en especial a la ciutat de Barcelona, les primeres expressions d’un 

feminisme que qüestionava la subalternitat femenina i l’exclusió de les 

dones del món de la cultura sorgien a la llum publica com a tema de 

debat i de reivindicació femenina. 

Les feministes catalanes impugnaren alguns dels patrons socials tradici-

onals que relegaven les dones a la casa i reivindicaren un paper actiu per 

a les dones a la societat que trencava amb el seu aïllament social i la seva 

marginació tradicional dels afers públics i culturals1. El feminisme català 

de principis del segle XX es de signe cultural i social. No es centra en la XX es de signe cultural i social. No es centra en la XX

demanda del vot ni en els drets polítics de les dones. Per tant, no es pot 

qualifi car encara de sufragista. Identifi ca una agenda d’actuació a partir 

de la promoció dels drets de les dones als àmbits educatius, culturals i la-

1 Nash, Mary (Ed.) Més enllá del silenci. Les dones a la història de Catalunya. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, 1988; Nash, Mary “Political Culture, Catalan Nationalism and 
the Women’s Movement in Early Twentieth Century Spain”. Women’s Studies Internati-
onal Forum. Vol.19. Núms 1\2, gener- abril 1996; Sánchez Ferre, Pere. “Els orígens del 
feminisme a Catalunya”. L’Avenç. 223. 1989. 
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borals. En aquest sentit, el procés de conscienciació de les dones es pot 

entendre com a renegociació dels termes del contracte social de gènere, 

es a dir, de conquesta d’espais de llibertat, i de modifi cació d’alguns dels 

elements dels codis de gènere que limitaven la vida de les dones i les se-

ves opcions en aquell moment. 

La tipologia del feminisme català s’ha de contextualitzar en el marc del 

context històric que infl ueix en la seva defi nició. De entrada,cal assenyalar 

que les característiques del desenvolupament polític espanyol no foren 

propícies per la emergència d’un feminisme lliberal de signe polític, 

orientat cap a la consecució del sufragi i dels drets polítics individuals. 

El desenvolupament del sistema polític de la Restauració en la Espanya 

de fi nes del segle XIX, es caracteritzà per la debilitat del sistema represen-

tatiu parlamentari. Es sostenia a partir de la dualitat d’un sistema cons-

titucional formal i un funcionament polític real basat en el caciquisme, 

la corrupció política i el frau electoral. Aquest ordre polític generà un 

clima de desconfi ança generalitzada respecte a la efi càcia de las reformes 

polítiques i va implicar una cultura política que no identifi cà, necessàri-

ament, el progrés amb la ampliació dels drets polítics. D’aquesta manera, 

la consolidació d’una cultura política de suspicàcia respecte al sistema 

polític representatiu parlamentari va tenir com a conseqüència frenar 

el desenvolupament d’un feminisme de signe sufragista que reclamarà 

els drets polítics de les dones. En defi nitiva, la cultura política fou poc 

favorable pel despertar d’un feminisme liberal de signe polític, tal com 

havia succeït a països com Gran Bretanya o els Estats Units. 

Restriccions i cultura de gènere

El règim polític de la Restauració proclamà en 1891 un sufragi confi -

gurat en termes universals però excloent des de la perspectiva de gènere. 

Defi nit com a home públic, l’home era un subjecte polític actiu i un ciutadà 

per defi nició. Així, treball i vida pública confi guraren l’eix de la identitat 

masculina, en obert contrast amb una defi nició de la feminitat basada en 

la maternitat, la dedicació a la família i la actuació de les dones en l’espai 
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privat de la llar. Fins que la constitució democràtica de la Segona Repú-

blica va introduir el principi d’igualtat política entre els sexes, la legislació 

espanyola evidenciava una clara discriminació de la dona —en especial 

de la casada— respecte als homes. Així, un altre tema decisiu és el fet 

que el sistema legislatiu va restringir de manera molt clara la capacitat 

civil de la dona, tant dins com fora del matrimoni. Gràcies al règim de 

separació de béns imperant a Catalunya, la dona podia gaudir d’inde-

pendència econòmica dins del matrimoni, cosa que no succeïa a la resta 

de l’Estat. Aquest règim, reconeixia a l’esposa la propietat, el gaudiment, 

l’administració i la disposició dels seus propis béns, però moltes de les 

convencions socials impedien una actuació femenina en llibertat. 

La submissió de la dona a l’autoritat del marit quedà clarament esta-

blerta al Codi Penal. La desobediència o l’insult de paraula eren motiu 

sufi cient per fer empresonar la dona, mentre que el marit era castigat 

únicament en cas de maltractament. L’adulteri i els crims passionals també 

mereixien un tractament diferenciat en funció del gènere. L’impacte de 

la cultura de gènere constitueix un factor molt signifi catiu en la discri-

minació femenina i infl ueix en la modalitat del feminisme català. Cal 

recordar el pes cultural del discurs de gènere predominant que marcava 

pautes de conducta per a les dones catalanes defi nides per la domesticitat i 

la insistència en la seva comesa maternal i familiar2la insistència en la seva comesa maternal i familiar2la insistència en la seva comesa maternal i familiar . Evocades com a “àngel 

de la llar” i “perfecta casada”, aquest discurs delimitava l’espai domèstic 

de la casa com a àmbit exclusiu d’activitat femenina. Mentre la identitat 

masculina es confi gurava a partir de l’espai públic i els eixos del treball, la 

virilitat i la funció pública de ciutadà, la identitat de les dones es sostenia 

en la naturalesa, la reproducció i el mon privat. En aquest joc de poder de 

distribució d’espais d’actuació i de rols, les convencions socials consideraven 

l’aspiració de les dones de desenvolupar tasques socials o activitats culturals 

al món públic com a transgressió del codi social de gènere i, per tant, de 

respectabilitat. L’univers públic de la política, la cultura, del treball produc-

tiu, de l’educació superior i dels mitjans de comunicació era defi nit com 

2 Nash, M. “Experiencia i aprendizaje: la formación histórica de los feminismos en 
España”. Historia Social. Núm.20. Otoño 1994.
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quelcom d’essencialment masculí mentre les pautes culturals del moment 

anul·laven la capacitat d’agència social i cultural a les dones al negar-les el 

dret a tenir projecte de vida propi, expressar la seva creativitat o desafi ar 

les convencions socials. 

La divisió de rols de gènere s’efectuà precisament a partir d’aquesta 

diferència sexual i de l’adjudicació corresponent de característiques de-

terminades a homes i dones. L’exclusió d’aquestes de l’àmbit públic es va 

argumentar a partir de suposades aptituds naturals per a la vida domèstica, 

com ara l’afectivitat, el sentimentalisme, l’abnegació i la carència d’atributs 

“masculins” com la racionalitat, la intel·ligència, la capacitat de judici o la 

competitivitat. Front a l’home públic ciutadà, prevalia el model de dona 

domèstica, confi nada a la llar. En aquest sentit, existia un pes més important 

de la lògica de la diferència de gènere que la lògica de la igualtat. 

Cal recalcar, a més a més, les defi ciències importants en l’educació 

femenina tant de les classes subalternes com de les classes mitjanes com 

també la seva marginació dels circuits habituals d’expressió cultural. 

Aquests condicionants portaren a l’elaboració d’un feminisme d’un clar 

signe cultural per aportar plataformes d’expressió i d’aprenentatge cultural 

i millorar la qualitat de l’educació femenina. 

El pes del catalanisme marca a la vegada la forta defi nició identitària i 

política del feminisme català, encara que existien algunes excepcions com 

el feminisme obrerista o lliurepensador. La clara identifi cació entre catala-

nisme i feminisme s’ha d’entendre evidentment per la procedència social 

de la majoria de les feministes catalanes de principis de segle pertanyents 

a l’alta burgesia catalanista. Moltes de les feministes més signifi catives 

estaven relacionades per llaços familiars amb personatges de gran relleu 

al catalanisme. 

Un altre punt a contemplar, prou desconegut, és el fort pes centralista 

nacional d’algunes de les manifestacions del feminisme espanyol com 

l’Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME), fundat el 1918. 

De la mà de María Espinosa, la seva presidenta, l’Asociación expressà de 

forma clara els seus pressupostos de patriotisme espanyol com queda evi-

dent al primer punt del programa: “Oponerse, por cuantos medios estén 

al alcance de la Asociación, a todo propósito, acto o manifestación que 
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atente contra la integridad del territorio nacional”3. El discurs nacionalista 

de l’ANME va quedar reforçat en el seu programa al proclamar com a 

objectiu específi c de l’Associación “Procurar que toda madre española, 

en perfecto paralelismo con la maestra, inculque en el niño desde la más 

tierna infancia, el amor a la madre patria única e indivisible”4. Aquest marc 

hostil a la identifi cació d’un feminisme de signe català junt amb el pes del 

catalanisme de principis de segle en els cercles més propers de les dones 

feministes més actives, porta cap a una defi nició d’un feminisme de signe 

identitatari català. 

Recapitulant, l’impacte d’aquests diferents components, de cultura po-

lítica, de cultura de gènere i de la domesticitat, de defi ciències educatives 

i culturals i del fet diferencial català infl ueixen en la defi nició inicial del 

feminisme català com a feminisme social, cultural i catalanista. Un altre 

element característic a tenir en compte és la seva inserció en l’òrbita del 

reformisme catòlic, per tant la seva relectura del feminisme tindrà a la 

vegada un fort component confessional. 

Modernització econòmica i social de Catalunya

El procés de modernització econòmica i social de Catalunya durant 

el primer terç del segle XX i l’aparició d’un grup de dones cultes, per-

tanyents a l’alta burgesia catalanista i interessades a millorar la condició 

femenina, permeteren la introducció de canvis signifi catius en el model 

de dona catalana vigent i en la formulació dels seus drets. En aquest 

context es publica el primer llibre que reivindicà el terme feminisme 

de la ploma de Dolors Monserdà amb el seu Estudi Feminista l’any 

19095. De fet, el terme feminista sorgeix a fi nals del segle XIX quan la 

francesa Hubertine Auclert el va introduir al vocabulari del moviment 

3 “Programa. Asociación Nacional de Mujeres Españolas” en A. Martín Gamero: 
(Ed.) Antología del feminismo. Madrid: Alianza, 1975. pàg. 196. 

4 Ibid.
5 Monserdà, Dolors. Estudi Feminista. Orientacions per a la dona catalana. Barcelona: 

Lluís Gili, 1909. pàg. 4.
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de les dones l’any 1879. A fi nals del segle XIX s’havia generalitzat l’ús de 

la paraula feminisme a diversos països europeus. A Catalunya, l’obra de 

Dolors Monserdà normalitza el debat al voltant del feminisme i es con-

verteix en un dels textos fundacionals del feminisme català. El signifi cat 

d’aquest títol és que es tracta d’una de les primeres obres en anomenar el 

feminisme i en reivindicar-lo públicament. La seva publicació obrirà un 

gran debat al voltant del feminisme que esdevindrà en molt poc temps 

tema de discussió pública. D’aquesta manera, el feminisme i la situació de 

la dona es convertiren en un dels aspectes del procés de modernització 

a Catalunya i tema de debat de fòrums tan remarcables com l’Acadèmia 

de Jurisprudència i de Legislació en el discurs inaugural Comentarios al 

movimiento feminista de Guillermo Tell i Lafont l’any 1915. 

La fi gura de Dolors Monserdà evoca sense dubte un personatge femení 

excepcional, amb talents polifacètics com a narradora, escriptora, periodista, 

organitzadora i reformadora social6. Dolors Monserdà és una de les fi gures 

més representatives de les primeres generacions de feministes catalanes. 

Partidària del feminisme catòlic i conservador, desenvolupà la seva visió 

dels drets i promoció de les dones de forma estreta amb el catalanisme 

polític. Bona coneixedora del pensament feminista internacional, Monserdà 

estava molt infl uïda pel feminisme catòlic francès i elaborà la seva versió 

del feminisme per Catalunya en contraposició precisament al feminisme 

laic, militant i radical del sufragisme anglès. Lògicament, la seva versió de 

feminisme es fa des dels patrons de la classe social de la burgesia i del ca-

tolicisme social. A diferència del feminisme de la igualtat, no proclamava 

els drets polítics ni el sufragi com a elements prioritaris de la seva lluita. 

En canvi, des de la base justifi cativa de la diferència de gènere, argumentava 

que els valors femenins i l’experiència de les dones en el seu rol de mares 

i esposes les permetia desenvolupar una important tasca social i cultural. 

El feminisme de Monserdà proposà un model de dona nova, basat en els 

valors tradicionals de la cultura catalana, el conservadorisme polític i la 

tradició catòlica. També mobilitzà les dones per la causa catalanista i re-

6 Institut Català de la Dona. Dolors Monserdà. Memorials ICD. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya, 1997.
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clamà un rol decisiu en la construcció de la societat catalana. El caràcter 

confessional del seu feminisme es complementava amb altres trets mes 

modernitzadors i reivindicatius, particularment en el camp de la formació 

cultural i educativa. D’igual manera que moltes feministes del moment, 

el seu objectiu fonamental era assolir una educació de qualitat per a les 

dones catalanes. El reconeixement del treball femení i la millora i digni-

fi cació de les activitats laborals de les dones fi guraven al seu feminisme 

que malgrat la seva orientació política conservadora reclamà una major 

llibertat per les dones. 

El reconeixement social de les activitats laborals de les dones queda clar 

a la novel·la de Dolors Monserdà La fabricanta que evocava la fi gura de la 

7

7 Les guerreres, 1908-1909. Carbó i pastel sobre paper. 26 x 29cms. Col·leció Carme 
Vidal de Martín. En Rudo, Marcy. Lluïsa Vidal, fi lla del modernisme. Barcelona: Edi cions 
La Campana, 1996. pàg. 68. 
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dona emprenedora, activa i amb iniciativa. Personatge que sovint es presenta 

sota la imatge del conservadorisme polític que refl ecteix la seva trajectòria 

com a membre de la burgesia catalana, el pinzell de la pintora moder-

nista Lluïsa Vidal va captar les ambivalències, contradiccions i transgressió 

d’aquesta dona amb l’insòlit dibuix “Les Guerreres” de 1908-1909 que 

evoca aquesta digna dama de la burgesia catalana entre dos nus femenins, 

fi gures que representen dones guerreres o fi ns i tot amazones. 

Coneixedora dels ambients del diari La Fronde (1897-1903) i del femi-La Fronde (1897-1903) i del femi-La Fronde

nisme a París de l’entorn de la fi gura de l’actriu i periodista Marguerite 

Durand, i dels tallers femenins de pintura que havia freqüentat, Lluïsa Vidal 

estava assabentada del món del feminisme europeu i de la seva trajectòria 

i tal vegada la intencionalitat d’aquest dibuix és representar la capacitat de 

confrontació i transgressió feminista de Dolors Monserdà. Aquesta dinà-

mica d’ activisme va transgredir les normes tradicionals de comportament 

de gènere al forçar l’accés de les dones als espais públics fi ns aleshores 

monopolitzats pels homes.

Carme Karr i la revista Feminal

A l’abril de 1907 apareix Feminal, com a suplement de la Il·lustració 

Catalana. Aquesta revista femenina ofereix un espai d’expressió de l’uni-

vers de les dones catalanes i de les seves demandes. Fundada i dirigida 

per la feminista catalana, l’escriptora i periodista Carme Karr, es con-

verteix, de igual manera que la revista feminista La Fronde a París, en La Fronde a París, en La Fronde

vehicle de canalització de les demandes feministes i de la visió de les 

dones de la cultura i de la societat catalana. Es ben coneguda la fi gura 

de Carme Karr8. Neboda de ’escriptor francès Alfons Karr, es va casar 

amb l’escriptor Josep Maria Lasarte. Havia rebut una bona educació i 

tenia amplis coneixements literaris i artístics. L’any 1902 començà les 

seves col·laboracions periodístics al seminari Joventut, on escrivia amb 

8 “Ainaud de Lasarte, Josep M. “Carme Karr i Alfonsetti. Feminista”. Serra d’Or,
març 1993.
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els pseudònims l’Escardot i Xènia. Autora de diverses novel·les, narra-

cions infantils i obres de teatre, destaca la seva obra Cultura femenina

publicada l’any 1910 que es basava en una sèrie de conferencies seves 

en l’Ateneu Barcelonès.

La publicació de Feminal pot considerar-se com a manifestació signi-Feminal pot considerar-se com a manifestació signi-Feminal

fi cativa del feminisme català d’aquesta època. Podríem evocar la revista 

en termes de la transgressió de la paraula de les dones. Representà alhora 

una transgressió i un gir decisiu al qüestionar els codis de gènere vigent i 

reclamar un espai d’expressió propi. Accedir a la paraula, escriure i forjar 

una identitat pròpia formaven part de les aspiracions de moltes dones 

catalanes de principis de segle que van demostrar una gran inquietud 

cultural i intel·lectual en un ambient de per si summament hostil a l’edu-

cació i l’expressió cultural femenina. Durant generacions les dones havien 

internalitzat codis de gènere i normes diferencials d’educació. Malgrat 

aquest impacte negatiu, moltes dones expressaven expectatives en matèria 

educativa que anaven molt mes enllà d’una educació subsidiària merament 

d’adorn. El pes dels convencionalismes socials i de l’educació rebuda no 

impedia del tot a les dones catalanes qüestionar i renegociar rols de gènere 

tant restrictius. Els seus escrits, les seves trajectòries personals i l’expressió 

creixent de la creativitat femenina i del seu protagonisme social i cultural 

posaven en evidència el trencament del model tradicional de gènere i la 

decisiva confrontació amb la limitació de les dones a la domesticitat. 

L’efervescència creativa de les dones catalanes es va manifestar en 

àmbits diversos com ara la cultura i l’art (Margarida Xirgú, Carme Karr, 

Víctor Català, Lluïsa Vidal, Pepita Teixidor, Lola Anglada), la renovació 

pedagògica (Rosa Sensat, Leonor Serrano) el reformisme social (Maria 

Domènech de Canyelles, Dolors Monserdà, Francesca Bonnemaison) o 

el moviment obrer (Teresa Claramunt). Si bé encara no s’havia produït 

la consolidació de la fi gura de la dona professional, excepte en casos 

excepcionals, aquesta galeria representava dones establertes, amb una 

reconeguda presència pública i una ressonància cultural i social. És en 

aquest entorn de forjar l’expressió de la paraula, d’identitat i de capacitat 

creativa de les dones més enllà de la llar que cal emmarcar el sorgiment 

de la revista Feminal l’any 1907 i les activitats de les dones catalanes. Feminal l’any 1907 i les activitats de les dones catalanes. Feminal
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El setmanari Or y Grana, promogut per la Lliga Patriòtica de Dames, 

va ser el precedent immediat de Feminal. Sorgit com un espai d’impuls 

del catalanisme i de promoció de la dona catalana, encara que carac-

teritzat per un escàs discurs emancipador, es va publicar en el marc de 

Solidaritat Catalana, entre desembre de 1906 i febrer de 1907. Feminal

representà, en canvi, el despertar col·lectiu del feminisme català. Es fa 

eco d’un llarg procés de conscienciació feminista i tingué la capacitat de 

formular respostes col·lectives en clau femenina de les preocupacions d’un 

nucli petit però amb gran ressonància publica de dones de la burgesia 

catalana. Dirigida i redactada en gran part per Carme Karr que fi rmava 

articles amb el pseudònim Joana Romeu, tenia un ampli equip de dones 

col·laboradores. Entre elles fi guraven Dolors Monserdà, Carme de Burgos 

Seguí (corresponsal a Madrid), Mercè Padrós i Busquets, Maria Dolors 

Cortada i Maria Domènech de Canyelles.Cortada i Maria Domènech de Canyelles.

Focalitzada a un ampli sector de públic, Feminal es publicà de forma Feminal es publicà de forma Feminal

mensual durant 10 anys fi ns el 1917. Convertida en una plataforma de-

cisiva de la promoció cultural i dels interessos socioculturals de la dona 

catalana, impulsà una modernització de la vida de les dones. Reivindicà 

el seu dret a una educació moderna de qualitat, entenent que el progrés 

de la societat passava per l’educació femenina com a instrument clau de 

la seva emancipació i desenvolupament social. Tanmateix, refl ectí tam-

bé el pes de les condicions culturals i socials de l’època i expressà les 

ambivalències i contradiccions en la seva constant, matisada però alhora 

atrevida expressió del feminisme català. Malgrat que la demanda del vot 

no esdevingué el seu eix reivindicatiu, propulsà un decisiu rol femení en 

els moviments de reformisme catòlic, de renovació pedagògica i del nacio-

nalisme català. De forma implícita i explicita reclamà el reconeixement de 

la dignitat de les dones, de la seva capacitat i dels seus drets a aconseguir 

les demandes socials i culturals d’emancipació femenina. 

Feminal era escrita majoritàriament per dones. A`lestil dels magazins Feminal era escrita majoritàriament per dones. A`lestil dels magazins Feminal

francesos, publicava articles de fons, textos literaris i poesies escrites per 

les escriptores més conegudes de l’època com a Víctor Català o Dolors 

Monserdà. També donava noticies d’exposicions i activitats culturals, re-

produïa partitures musicals i informava sobre l’associacionisme femení i 
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el feminisme internacional. Revista àmpliament il·lustrada, integrava foto-

grafi es, i sobretot, nombrosos dibuixos, molts d’ells del pinzell de la seva 

il·lustradora més consagrada: Lluïsa Vidal9. 

Al primer número de Feminal a l’abril del 1907, Carme Karr presenta Feminal a l’abril del 1907, Carme Karr presenta Feminal

l’agenda de la revista que es proposa elevar el nivell intel·lectual i cultural 

de les dones catalanes. També reclama un espai per les dones als cercles 

culturals i socials i critica als homes de la burgesia catalana el monopoli 

que exercien d’aquests àmbits. Aquest feminisme cultural fou un dels eixos 

del feminisme català de principis del segle XX al reclamar la promoció XX al reclamar la promoció XX

intel·lectual, cultural i individual per les dones i espais per expressar la 

seva veu. 

Una primera mirada superfi cial a Feminal pot induir a la idea d’una Feminal pot induir a la idea d’una Feminal

revista conservadora, complaent amb els rols tradicionals de gènere i amb 

la domesticitat. Tanmateix una lectura mes atenta tant dels escrits com de 

les imatges ens senyala un món molt més complex, construït a partir del 

conformisme però també del qüestionament i d’una mirada transgressora 

que deixen entreveure els seus escrits i les propostes noves i atrevides de 

negociar el pacte de gènere per ocupar espais públics i garantir el reconei-

xement de les dones. Per primer cop, la revista Feminal ofereix una petita Feminal ofereix una petita Feminal

galeria de retrats dels personatges femenins de l’época, absentes d’altres 

publicacions. El fet mateix de dibuixar i de publicar els rostres d’aquestes 

dones es tot una afi rmació de visibilització i de reconeixement que reforça 

els seus escrits. La revista evidencià la presència molt activa de les dones a 

iniciatives culturals, esportives, benèfi ques, educatives, pedagògiques, literà-

ries, musicals i artístiques com també lactivisme feminista internacional.

Obrir el món dels esports a les dones fou un dels objectius de gran 

interès per la revista que en números successius aportava informació i 

imatges sobre la participació de les dones en tot tipus d’esports, com tam-

bé a nivell de competició. Així a les seves planes trobem dones tennistes, 

participants a concursos de globus lliures, nedadores, futbolistes, genets, 

aviadores, esquiadores, aeronautes i ciclistes entre d’altres, tot un nou món 

d’inconformisme per a les dones de l’època.

9 Rudo, Marcy. Lluïsa Vidal, fi lla del modernisme. Barcelona: Edicions La Campana, 
1996. 
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En aquell moment, la lectura i l’escriptura eren encara coneixements 

restringits només a una quarta part de la població femenina10. Les defi -

ciències importants en l’educació femenina tant de les classes subalternes 

com de les classes mitjanes portaren a la denúncia i elaboració de pro-

jectes per millorar la qualitat de l’educació femenina. A començaments 

del segle XX, la situació educativa de la dona era molt defi citària, tant 

en iniciatives com en continguts. Les defi ciències en el sistema escolar 

—poques infraestructures, professorat escassament qualifi cat— i el fracàs 

de les iniciatives renovadores sorgides des de fi nals del nou-cents, van 

produir una taxa d’analfabetisme molt elevada: segons el cens de 1900, 

a Espanya, aquest problema afectava a un 71% de la població femenina 

i a Catalunya a un 69,7%. Aquesta situació canviarà substancialment en 

les primeres dècades del segle XX, amb l’aparició d’una sèrie de factors 

—fi ns aleshores absents— que permeten una millora en l’educació 

femenina: un cert progrés social i econòmic, necessitat entre la classe 

mitjana de formar-se professionalment per accedir al món laboral i un 

creixent interès pel tema educatiu. El canvi d’actitud vers l’educació havia 

d’incidir positivament en el panorama cultural i en 1930, el percentatge 

d’analfabetisme es redueix a un 32,2% a Catalunya. 

El model d’ensenyament reservat per a les dones era molt diferent 

de les exigències educatives per als homes. En la tradició del feminisme 

il·lustrat, el feminisme català reclamava l’accés a una educació de qualitat i 

convertiren el dret al treball remunerat en bandera de lluita de consolidació 

de la individualitat femenina. No es casualitat que en 1910 Carme Karr 

associés feminisme amb l’accés a la cultura o que entengui que l’edu-

cació constituïa un instrument decisiu per aconseguir l’emancipació de 

les dones11. Moltes de les iniciatives per la millora de l’escolarització i de 

l’ensenyament femení es van portar a terme per part de grups de dones 

actives en el moviment de reforma educativa lligada amb les iniciatives de 

10 Cortada Andreu, Esther Escuela mixta y coeducación durante la 2º República. Madrid: 
Ministerio de Asuntos Sociales, 1988.

11 Karr, Carme. “De la misión social de la mujer en la vida moderna”. Educación 
Femenina. Ciclo de conferencias desarrolladas en el Ateneo Barcelonés. Barcelona: Librería Parera, 
1916.
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renovació pedagògica liderades per Rosa Sensat, Francesca Bonnemaison 

i la mateixa Carme Karr. Per la directora de Feminal era absolutament 

necessari trencar amb el tradicional model d’educació femenina que tenia 

com a ideal únic el matrimoni o el convent: «Aquí hi hauríem de pensar una 

mica més, amb tot això, en lloc d’educar les nostres fi lles sobre la basa d’aquella ridícula 

profecia casolana: “Les noies, o casades o monges... La generalitat dels pares i mares tenen 

tanta fe atàvica en aquestes paraules, que difícilment poden concebre altre pervindre per a 

llurs fi  lles. I quantes víctimes causa aquesta estupenda ceguera voluntària! Comptant amb 

això, les famílies envien les nenes educar-se en els col·legis congregacionistes més a la 

moda, plenament convençudes de que, al sortir d’allí, on tant diners han enterrat per a llurs 

fi lles, aquestes hauran assolit el més alt grau de perfecció donat a la dona, i que, amb el 

primer vestit llarg, poden presentar-les, sense témer gaires competències, en aquell ... mercat 

que sol anomenar-se la societat» 12

Per a ella calia un model educatiu de formació racional, científi c i 

integral de la dona com a persona, com a individu, amb drets propis, 

una base sòlida per assolir les comeses socials d’esposa, mare i ciutadana. 

D’aquesta manera entenia que l’educació era un instrument de formació 

de la ciutadania i de democratització de la societat. La seva veu ferma i 

transgressora marca de forma constant les línies editorials i l’agenda femi-

nista de Feminal. Incloïa sovint articles i imatges sobre pedagogia, l’esco-

larització de les nenes o l’educació de les dones com ara sobre l’escola de 

Bosch, el congrès pedagògic o la higiene escolar13. Si bé Feminal apuntava Feminal apuntava Feminal

de forma constant imatges més tradicionals de les ocupacions femenines 

pel que fa a esposa, mare, membre més sotmès de la parella o en activitats 

de voluntariat, de cura dels malalts, de la gent gran o dels infants també es 

va esmerçar en presentar una imatge més moderna de la dona professional, 

amb autonomia d’actuació, amb una ocupació lliberal i reconeixement 

professional. A Feminal trobem, per exemple, referències a metges com Feminal trobem, per exemple, referències a metges com Feminal

ara Trinitat Sais (març 1912 i febrer 1914), Manuela Soles i Claras, (juliol 

1908) i Encarnación Tuca (agost 1914), mestres com Maria Montessori 

(juliol 1914) o compositores com Narcisa Freixas (abril 1907). 

12 Karr, Carme. Cultura Femenina. Estudi i Orientacions. Barcelona, Tip. L’Avenç 1910, 
pàg. 29.

13 Vegeu Feminal setembre 1914, desembre 1909 i març 1912.Feminal setembre 1914, desembre 1909 i març 1912.Feminal
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Feminisme cultural

El feminisme cultural i social del moviment de dones a Catalunya als 

anys al voltant de la Guerra Gran no es caracteritzava per un programa 

polític de caire sufragista que reclamava el vot i els drets polítics per les 

dones. L’any 1916 es va celebrar un cicle de conferències a l’Ateneu 

Barcelonès que ens dóna una bona idea dels plantejaments del feminisme 

català. Hi van intervenir, entre d’altres fi gures destacades del moviment de 

dones que també s’aglutinaven a l’entorn de Feminal, Carme Karr, Leonor 

Serrano, Maria Domènech, Rosa Sensat, Maria Baldó i Dolors Monserdà. 

El feminisme plantejat es situava entre el feminisme radical, militant del 

sufragisme anglès i les postures tradicionals més immòbils. Els temes tractats 

a l’Ateneu resumeixen entre el seu repertori d’interessos: modernització, 

educació com a mare però també com a persona, desenvolupament del 

treball intel·lectual i remunerat, preparació per la maternitat i aprofundi-

ment del sentiment religiós. 

De la ploma de les seves col·laboradores, la revista refl ecteix gran part 

de l’entorn social i cultural d’aquest feminisme social. Davant d’uns patrons 

socials de la domesticitat que obligava les dones a limitar-se a la llar com a 

únic projecte de vida, no es va resignar a aquest paper social, va impugnar 

els estereotips i va reivindicar un rol emprenedor, actiu i de prestigi per a 

les dones. Tanmateix no qüestiona el model vigent de gènere i de la dona 

mare i esposa. Carme Karr busca en tot cas la utilitat social de totes les 

dones, incloses les que no eren mares biològiques. Davant de les propostes 

de convent com a única opció per a la dona soltera, ella reclamà les seves 

funcions socials a partir d’un feminisme de signe d’un maternalisme social 

que evocava drets i la presa de poder de les dones, però des de la seva 

adjudicació a tasques socials tradicionals de gènere: 

(...) sobre todo, hay que dar a la mujer, desde su despertar a la vida, conciencia 
de su propio valor, de su poder y de su misión; es indispensable que tenga una 
noción bien defi nida de su personalidad, para que los desenga ños sean para su 
corazón fecundos en expe riencia generosa, para que piadosamente, fi ja la mira-
da en las miserias humanas y el espíritu en la divina esperanza, comprenda la 
fuerza consoladora del deber y de la dicha de dar a todas las criaturas aquella 
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14 Karr, Carme. “De la misión social de la mujer en la vida moderna”. Educación 
Femenina. Ciclo de conferencias desarrolladas en el Ateneo Barcelonés. Barcelona: Librería Parera, 
1916.

15 Sobre el sufragisme radical anglès i la Sra. Pankhurst vegeu: Nash. Mary. Mujeres 
en el mundo. Historia, retos y movimientos. Madrid: Alianza editorial, 2004. pàgs. 118-125.

su alma que no ha podido consagrar a otra alma. La verdadera misión social de 
la dona ha de estar, pues, basada en la conciencia de su poder, de sus deberes 
y de sus derechos. Entre la sufragista violenta, hombruna, re volucionaria, y la 
beata ignorante, fanática e intransigente, hay la mujer fuerte de que nos hablan 
los Santos Proverbios”14.

Sota el model d’un feminisme basat en la “dona forta” del reformisme 

social en concordança amb els postulats del catolicisme i del catalanisme 

conservador de l’època, la revista informa sobre activitats similars com 

ara la Conferència de Ginebra per les Lligues de Consumidors (Octubre 

1908) o el primer congrés feminista a Itàlia al 1908. Però Feminal publicà 

informació sobre les activitats del feminisme internacional de signe més 

radical. Cal destacar que informa sobre el sufragisme militant anglès. A 

les cròniques sobre les noticies de Anglaterra inclou, per exemple, en el 

seu número del 28 de juliol de 1908 un ampli reportatge simpatitzant 

amb la lluita sufragista militant. Junt amb imatges de manifestacions 

de sufragistes al Hyde Park de Londres i d’un míting a l’Albert Hall, 

presenta fotos de les màximes dirigents del moviment radical, la senyo-

ra Emmeline Pankhurst i la seva fi lla Christabel, partidàries de l’acció 

directa i d’estratègies de violència per a aconseguir el vot per a les do-

nes15. A l’incorporar la fi gura transgressora d’Emmeline Pankhurst que 

havia declarat l’any 1909 “Sóc allò que es podria anomenar un hooligan”, 

Feminal es va confi rmar com a espai d’informació pluralista en la seva 

presentació del feminisme internacional. 

És cert que en el seu conjunt el feminisme de Feminal no es pot Feminal no es pot Feminal

contemplar com un feminisme radical d’oberta confrontació. Més subtil, 

planteja ruptures més petites i qüestiona les fronteres d’actuació de les dones. 

Però cal assenyalar que la seva directora Carme Karr passà d’una postura 

de reticència inicial davant de la qüestió del vot femení a la seva defensa. 
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El seu article “El vot de la dona” de 1917 demostrà la seva adhesió al 

sufragi femení, tot un gir a l’incorporar els drets polítics de les dones a la 

seva agenda feminista després d’una dècada de dedicació a un feminisme 

de caire més cultural i social. L’any 1921 fundà l’entitat Acció Femenina 

amb el propòsit d’impulsar el sufragi i els drets de les dones. 

Educació i l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona

El feminisme català fou un agent educador i dinamitzador de la 

cultura femenina com a instrument d’emancipació de les dones. Com 

a educadores, mestres i professores, les dones promogueren la renovació 

pedagògica i les reformes de l’ensenyament. Crearen escoles i institucions 

educatives que compensaven les defi ciències de l’ensenyament públic 

femení. Fundaren centres que facilitaven l’accés a l’ensenyament secun-

dari i superior i a la formació professional, i crearen un model educatiu 

renovat. Les seves iniciatives d’una formació educativa i professional 

modernes trencaren amb molts dels pressupostos educatius del moment 

que limitaven l’educació de les dones a la formació com a esposes, mares 

i mestresses de casa. Carme Karr, la pedagoga Rosa Sensat i Francesca 

Bonnemaison impulsaren un ensenyament de qualitat i el dret a la 

formació professional per les dones catalanes, creant models educatius i 

institucions que repararen en part el gran dèfi cit educatiu existent. 

Cal remarcar la signifi cativa trajectòria de l’Institut de Cultura i Bi-

blioteca Popular de la Dona fundat a Barcelona al 1909 per Francesca 

Bonnemaison16. Va ser, sens dubte, exemplar en la formació educativa i 

professional de les noies catalanes entre 1910 i 1936, arribant a més de 

8.000 alumnes l’any 1930. Sota la fórmula d’un Patronat estava dotada 

d’una organització interna en nou seccions permanents: Educació Ins-

trucció; Relació i Treball; Biblioteca Circulant i Pública; Religió i Culte; 

Socors Mutus; Economia i Proveïments; Organització i Propaganda; 

16 Vegeu: García Checa. Amelia: Ideología y práctica de la acción social femenina: Cataluña 
1900-1930. Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona, 2001, en premsa.
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Esports i Excursions i Cerimonial i Festes. Oferia una formació cultural 

general, domèstica i professional que preparava les noies per a treballar 

i tenir un paper actiu a la societat civil. Sota la coordinació de Rosa 

Sensat, en matèria educativa s’orientà en una vessant més tradicional 

de cultura general i domestica, formació moral i religiosa però, també, 

va integrar ensenyaments nous de caire professional on destacaven el 

programa d’estudis comercials, que en col·laboració amb la gestió de 

col·locacions per part de la Borsa de Treball, obria noves ocupacions a 

les dones en el sector serveis, en qualitat d’empleades d’ofi cina. L’Institut 

també es confi gura com a espai d’educació moral i cultural, en casa de 

cultura per a les dones i espai de temps lliure i relació social, obrint, 

per tant per primera vegada, nous espais de trobada i de formació a les 

dones catalanes, sota la iniciativa femenina. 

La seva vocació d’una oferta educativa àmplia, global i moderna oferí 

la possibilitat d’un ventall educatiu molt mes ampli a les noies catalanes 

de la petita burgesia però també a les dones d’extracció social de la classe 

treballadora becades per l’Institut. Articulat des d’un discurs confessional 

i de classe, és tanmateix un clar exemple d’iniciatives de promoció de 

la dona, de foment de les capacitats femenines i d’obertura d’horitzons 

laborals i culturals per a les dones catalanes. A la seva pràctica, criticava 

algunes de les normes imperants que limitaven les dones i les obligaven 

a assumir un paper subordinat a la societat. 

Tot i que era políticament conservador, trencà amb moltes de les limi-

tacions existents, modifi cà el perfi l de les virtuts femenines de modèstia 

i auto-abnegació al promoure el valor de l’autoestima entre l’alumnat. 

La seva clara defensa del dret a un treball remunerat per a les dones no 

casades, infringia de forma clara el pressupost tradicional del monopoli 

masculí al treball assalariat i la negació d’una identitat com a treballadores 

a les dones. És signifi catiu, per últim, destacar la importància de les escoles 

superiors creades per la Mancomunitat de Catalunya, amb l’objectiu de 

fomentar la formació professional femenina. En aquest sentit cal destacar 

l’Escola Superior de Bibliotecàries (1915) i l’Escola d’Infermeres (1919) 

que institucionalitzaren la fi gura de la bibliotecària i la infermera com a 

professions eminentment femenines i altament professionalitzades.
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Feminisme obrer, laic i lliurepensador

Com a contrapunt, l’anticlericalisme i una dura crítica de la religió 

constituïen la base d’un altre corrent feminista que prosperava en els 

cercles obrers, republicans i lliurepensadors17. Ángeles López Ayala era 

la promotora més important d’un feminisme republicà que recolzà la 

idea que, per aconseguir l’emancipació, les dones havien d’alliberar-

se de les restriccions que els imposaven l’Església catòlica i la religió 

mentre des de l’obrerisme la anarquista Teresa Claramunt denuncià 

la discriminació de la dona obrera i impulsà el sindicalisme femení a 

Catalunya. L’any 1897 es va crear la Societat Autònoma Femenina per 

la lliurepensadora republicana Ángeles López Ayala, l’anarquista Teresa 

Claramunt i l’espiritista teosòfi ca Amàlia Domingo Soler amb l’objectiu 

primordial d’educar les dones en els valors anticlericals lliurepensadors 

i d’orientar la identitat femenina en els ideals de la ciutadania. Aquest 

feminisme laic guanyà impuls a partir de 1898 amb la creació de la 

Societat Progressiva Femenina sota el lideratge de López de Ayala. Fins 

la seva desaparició l’any 1919 aquesta associació defensà els valors del 

laïcisme i de l’anticlericalisme i de l’emancipació de les dones. Ángeles 

López de Ayala i Amàlia Domingo Soler impulsaren publicacions como 

ara El Gladiador, que foren fòrums d’un ideari laïcista i emancipador. 

Associades al republicanisme lerrouxista, les feministes republicanes te-

nien el propòsit de secularitzar els costums i l’acció social de les dones i 

allunyar-les de l’òrbita d’infl uència eclesiàstica. L’educació de les dones i 

la seva formació en els valors cívics de la ciutadania era l’eix de la seva 

agenda d’actuació. Partidàries d’un feminisme progressiu que qüestionava 

el privilegi masculí, a partir de la primera guerra mundial, van adoptar 

la defensa d’un feminisme de la igualtat i dels drets polítics de les dones. 

En aquest sentit, es de destacar que el 1919 Ángeles López de Ayala 

assumeix la defensa del sufragi femení. 

17 Moreno Seco, Monica. “Racionalismo y socialización femenina: vivir en laico” i 
Ramos, Mª Dolores. “Hermanas en creencias; hermanas en lucha. Mujeres racionalistas, 
cultura republicana y sociedad civil en la Restauración” en Arenal, Revista de historia de 
las mujeres. Vol.11. Num. 2. juliol-desembre 2004;
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Des de l’obrerisme també les dones treballadores desenvoluparen una 

crítica a la seva situació de marginació en el moviment obrer. Figures com 

l’anarquista Teresa Claramunt denunciaren la situació de subordinació 

de les obreres, i reclamà la necessitat d’aconseguir la seva emancipació 

a qualsevol projecte de transformació social. Teresa Claramunt, publicà 

l’any 1905 un dels primers tractats sobre la condició social de la dona 

escrit per una obrera, La dona. Consideraciones sobre su estado ante las prer-

rogativas del hombre, on reclamava l’autonomia de les dones i la necessitat 

de la seva emancipació com a “esclaves dels esclaus”18. Claramunt deia 

que un dels majors obstacles al progrés de les dones era el sentit de 

superioritat dels homes. També fou una de les primeres activistes socials 

que defensà l’autoemancipació de les obreres que, segons afi rmava, sols 

s’aconseguiria via una lluita específi ca com a dones. Tanmateix molt 

poques obreres havien assolit un grau de consciència feminista com el 

de Teresa Claramunt.

Durant la Primera Guerra Mundial, la mobilització femenina s’enge-

gà per la falta d’aliments i els alts preus en un context d’agitació social 

general i de deteriorament del nivell de vida de la classe obrera. Las 

dones van recórrer a la acció directa i assaltaren las tendes i els centres de 

distribució de menjar a Barcelona, establiren xarxes que es fi ltraren tant 

a la comunitat local como als llocs de treball, on les dones jugaren un 

paper important en el lideratge i el desenvolupament de la confl ictivitat 

social, encara que no es formulaven en termes d’un ideari feminista. En 

tot cas tant per part de les obreres com per a les burgeses, un dels eixos 

constants de les seves demandes era la dignifi cació i reconeixement social 

de l’experiència laboral femenina. També cal recalcar que precisament per 

desacreditar les obreres en lluita, se les va associar amb el radicalisme de 

les sufragistes angleses, en un sorprenent dibuix publicat a L’Esquella de 

la Torratxa l’any 1918 que desqualifi ca l’acció col·lectiva de les dones del 

districte V de Barcelona en protesta contra la pujada de preus a l’anomenar 

18 Claramunt, Teresa La mujer. Consideraciones sobre su estado ante las prerrogativas del 
hombre. Mahón: Biblioteca El Porvenir del Obrero, 1905. Vegeu: Pradas Baena, Mª 
Amalia Teresa Claramunt-La “virgen roja” barcelonesa. Biografía y escritos. Barcelona: Virus 
Editorial, 2006.
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la seva líder com a Miss Pan Kurst, en referència a la sufragista radical 

Emmeline Pankhurst.19 Figura de rebuig social a l’imaginari col·lectiu català, 

el desqualifi catiu ignora la procedència burgesa de la Sra. Pankhurst en 

aquesta càustica lectura antifeminista contra la rebel·lió de les dones. 

D’aquesta manera, es fa una associació directa de la transgressió de les 

dones obreres amb el feminisme, un element més en indicar la presència 

del feminisme o de l’antifeminisme en la societat catalana de principis 

del segle XX. 

19 L’Esquella de la Torratxa, 18 de gener de 1918.


