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SUFRAGISME 
El sufragisme va ser un moviment internacional de reivindicació del dret de les dones a               

exercir el vot. Originat als Estats Units a finals de la dècada de 1840, i amb una forta                  

implantació al Regne Unit, des de 1865 el moviment es va estendre a gran part dels                

països europeus.El sufragisme britànic va ser especialment actiu. La Unió Nacional de            

Societats pel Sufragi de les Dones (National Union of Women's Suffrage Societies),            

creada el 1897, va aplegar totes les activistes prosufragi femení de les ciutats angleses, i               

la seva coordinació va possibilitar la realització d'accions a escala nacional. Les            

reivindicacions de la Unió es van anar ampliant, i incloïen, a més del dret de vot, el dret de                   

les dones a rebre el mateix salari que un home pel mateix treball, el dret de les dones a                   

ser les tutores legals dels seus fills, juntament amb els pares, i la incorporació de les                

dones a la carrera judicial.  (Les veus de la igualtat UPF) 1

 
 

 

 

 

 

 

 

1 Part del blog ‘Le veus de la igualtat’ Univeristat Pompeu Fabra Barcelona. 
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I.PRESENTACIÓ 

1.Introducció 
 
El motiu principal per el qual vaig decidir fer aquest TDR va ser per conèixer millor el moviment                  

sufragista com a tal. 

La idea va sorgir al voltant de la pel·lícula Sufragistes (2015,Sarah Gavron). 

Quan vaig decidir que aniria a veure la pel·lícula, coneixia una mica el seu argument però no em                  

podia imaginar que aquesta m’arribaria a afectar de la manera que ho va fer, ja fos per la duresa                   

de les escenes o per l’heroisme de les dones que hi sortien. 

Em va estranyar molt que del sufragisme, essent un tema històric tant important en la lluita dels                 

drets de la dona mai hagués sentit a parlar-ne. Va ser gràcies a la pel·lícula que vaig començar a                   

conscienciar-me i a qüestionar-me moltes coses com el rol que tenia la dona a la societat, tema                 

que fins llavors no m’havia generat cap interès especial.  

Així que, a partir de la curiositat despertada cap a un fet històric d’una nena de 13 anys, neix                   

aquest afany per tot el mon lligat al sufragisme i al feminisme. 

Amb aquest Treball de Recerca en part pretenia saciar la meva curiositat i també, en certa                

manera, fer visibles un seguit de dones i de fets que molt poca gent coneix, ja que, ni a l’escola ni                     

a l’institut , la historia de la dona ha estat tractada, fins a dia d'avui, com un tema irrellevant i de                     

poca transcendència.  

La meva investigació sobre el sufragisme ha partit de dues preguntes: Cóm és que va sorgir el                 

moviment sufragista i per què va sorgir en el moment en què ho va fer. 

A l’iniciar la recerca bibliogràfica sobre el tema de seguida em vaig adonar de la quantitat de                 

publicacions que hi havia al respecte, així com nombrosos treballs ja publicats. Va ser llavors quan                

la meva primera tutora de TDR (Montse Cucó, en aquell moment professora de l’INS Marius               

Torres) em suggerí centrar la meva investigació en el moviment sufragista en les terres de Lleida. 

Aquest fet em va obligar a introduir noves preguntes que queden resumides en conèixer l’impacte               

que va tenir el moviment sufragista internacional a Espanya i especialment a Catalunya, i conèixer               

el context històric i social, així com el paper de la dona del segle XIX-XX. 

En el procés de recerca d'informació em vaig topar amb Carme Karr una escriptora feminista               

catalana que va impulsar el moviment sufragista a Catalunya a través d’una revista anomenada              

Feminal. 

Així què ajuntant el meu interès per la història i el disseny editorial em vaig proposar fer una                  

revista adreçada al públic sobretot de la meva edat que anomenaria Feminal 2.0 on esmentaria               
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tots els fets històrics principals, del moviment sufragista, i així poder donar a conèixer totes               

aquelles figures rellevants en el camí del dret a vot de la dona. 

En quant a la recerca d'informació, les fonts consultades han estat articles, llibres i blogs tant de                 

periodistes com d’historiadors. 

Una part del material consultat van ser llibres de la biblioteca pública de Guissona, articles               

d’internet, un contacte amb el Museu de Tàrrega, ja que l’any anterior havien fet una sèrie de                 

cursos sobre sufragisme, l’Institut de la Dona de Lleida i finalment l’Ajuntament de Canet de Mar                

que em va subministrar documentació del seu Arxiu Municipal. 

A l’hora de realitzar aquest treball m’he trobat amb la dificultat de resumir la quantitat d’informació                

publicada sobre el sufragisme en general i la manca d’informació sobre el sufragisme en les terres                

de Lleida. 

Pel que fa al contingut d’aquest Treball de Recerca cal diferenciar dues parts una teòrica i una                 

pràctica. 

La part pràctica correspon a la creació d’una revista (la Feminal 2.0), on s’inclou tant el disseny                 

com l’explicació i els passos a seguir per fer-la. 

La part teòrica del treball aniria a omplir de contingut la revista creada establint una               

correspondència entre l'índex principal del treball i el seu sumari.  
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II.CREACIÓ DE UNA REVISTA 

1. Disseny 
 
Per la creació de qualsevol tipus de disseny primer s'han de seguir uns passos previs, el primer és                  

la recerca visual. En estar inspirada en una revista ja creada calia buscar diferents plantilles per                

utilitzar formats o tipus de lletres. Les utilitzades principalment en la portada de la revista han sigut                 

les dues imatges que veureu a continuació: 

 

Un cop haver triat les característiques de la portada de la revista s'havia d'escollir una paleta de                 

colors. Basant-me amb el color representatiu del feminisme un dels colors escollits va ser el lila,                

els altres colors serien blanc i negre , les imatges també serien en blanc i negre i algunes en color                    

sèpia. 

Un cop triada la paleta de colors i una idea del que vols ensenyar amb el teu disseny, es procedeix                    

a fer una pluja d'idees que en el meu cas em va arribar a proposar tres tipus de portada diferents. 

Per la tria de les lletres, per als títols em vaig inspirar en el tipus de lletra que es podria utilitzar a                      

l'època però a l'hora donant-li un toc de modernitat així que vaig triar una elegant ,corba i després                  

un altre tipus de lletra completament diferent , amb negreta i de caràcter més industrial. 

Per a la lletra dels textos que tindria la revista he optat per una similar a la de les màquines                    

d’escriure, a una mida 11,6, ja que d’aquesta manera m’assegurava que hi cabés tota la               

informació però procurant que es pogués llegir amb claredat. 

Vaig fer diferents proves també adequant la mida de la lletra i el seu color depenent de la pàgina                   

on estigués, ja que volia que en algunes tot el fons  fos una imatge. 

L'ornamentació de les pàgines la vaig fer de forma molt variada destacant el color lila ja que es el                   

to principal de la revista. 

Totes les fotos que vaig incloure van ser exportades de pàgines d'entrevistes, articles o fotografies               

extretes del Google. 
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Aquí presento les tres propostes inicials per a la portada de la revista: 

 

Com podem observar la proposta 1 i 3 es decantem per un estil més recarregat on se li dóna molta                    

importància al color. 

La proposta 2 és més simple però a l'hora més natural i elegant ja que el color blanc ens                   

proporciona aquesta percepció. 

Tant en la portada 2 com la 3 el requadre blanc en la fotografia focalitza el centre d’interès. 

La proposta 3 és un 'mix' de les dues primeres propostes. 
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Quant al disseny interior seria aquest: 

 

Un cop acabat el disseny interior de les pàgines va començar la redacció, que va consistir a anar                  

traspassant tota la informació que tenia i fent petites modificacions en la quantitat d'informació o               

en la temàtica que s’incloïa, ja que en la revista potser vaig haver d’ometre alguns detalls històrics                 

que si que trobem en la part teòrica del treball. 

 

Un cop inclosa tota la informació cali distribuir-la en un format de revista: en columnes, en les que  

s’havia de tenir en compte les separacions i la quantitat de marge que es deixés entre una                 

columna i una altra. 

Per fer una revista hi ha un seguit        

d’aplicacions o programes que es     

poden utilitzar. 

Inicialment vaig optar per fer-ho     

amb el programa InDesign tot i que       

finalment vaig acabar utilitzant el     

programa Canva però mantenint la     

plantilla del programa anterior.  
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2. Distribució de la informació 
 

La revista consta amb un total de 26 pàgines estant dividida en 9 diferents apartats. La distribució                 

d'aquests és la següent: 

A l'inici de tot ens trobem un petit resum de el que va ser el sufragisme acompanyat d'una imatge                   

d'un seguit de dones i homes votant. 

Just després, imitant un tipus d’índex, hi ha una línia temporal que ocupa dues pàgines, destacant                

els fets més importants de finals de segle XVIII i principis del XIX. 

A la següent pàgina trobem tota la informació que correspon al context històric ,el tipus de societat                 

de l'època i a la feina que feien les dones moments abans que la revolució feminista i sufragista                  

comences a agafar força. 

Passant de pàgina ens trobem un petit resum de què va passar durant el mateix període de temps                  

en diferents llocs del món on la ideologia sufragista començava a sortir. 

A partir d'aquestes primeres pàgines que bàsicament el que fa es globalitzar-ho tot ens comencem               

a centrar en diferents països així que a partir d'aquí dedicarem dues pàgines més en les quals                 

sortiran les principals figures sufragistes tant dels EEUU com de UK . 

A partir de la pàgina 14 es dedica tot l'espai a la informació relacionada amb Espanya i Catalunya;                  

començarem amb el sufragi femení que hi havia abans de la Segona República ,la situació durant                

la segona república, per acabar esmentant les principals figures destacades a Espanya i             

Catalunya. 

Com a fet rellevant es dedica una pàgina sencera a les votacions del 1933 a la localitat de Canet                   

de mar. 

La revista es finalitza amb una pàgina dedicada a explicar el que era la Feminal (la revista amb la                   

qual em vaig inspirar per fer la meva) acompanyada d’una petita biografia de la Carme Karr ,                 

directora de la revista Feminal original. 

 
https://www.canva.com/design/DADtiAkuE70/AuJIBwLNWAG86LNZ1V8VQQ/edit 
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III.SUMARI DE LA REVISTA 

0. Línia temporal. 
 
Aquestes dates que venen a continuació son punts a destacar en la lluita tan feminista com                

sufragista. 

1743:Condorcet publica Esbós d'una taula històrica dels progressos de l'esperit humà 

1791:Olimpia de Gouges publica la Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana 

1792:Mary Wollstonecraft publica Vindicació dels Drets de la Dona 

1843:Flora Tristán publica La Unió Obrera 

1848:Declaració de Seneca Falls (Nova York) 

1869:Wyoming és el primer estat dels EUA en atorgar el dret de vot femení 

1869:John Stuart Mill publica La submissió de la dona 

1879:August Bebel publica La dona i el socialisme 

1884:Friedrich Engels escriu L'origen de la família, la propietat privada i l'estat 

1893:Nova Zelanda és el primer país que concedeix el dret de sufragi a les dones 

1897:Lydia Becker i Millicent Fawcet funden la Unió Nacional de Societats per al Sufragi de la                

Dona (National Union of Women 's Suffrage Societies - NUWSS). 

1903:Emmeline Pankhurst i les seves seguidores abandonen la NUWSS i formen la Unió Política i               

Social de les Dones (Women's Social and Political Union - WSPU) 

1906:Finlàndia, primer país europeu que atorga el sufragi femení 

1907:Sota la presidència de Clara Zetkin, es reuneix la I Conferència Internacional de Dones              

Socialistes 

1912:A Espanya s'aprova l'anomenada "llei de la cadira" 

1913:El Parlament britànic s'aprova la "llei del gat i el ratolí" (Cat and Mouse Act) 

1917:Jeanette Rankin, primera dona elegida membre del Congrés dels Estats Units 

1918.Es funda a Madrid l'Associació Nacional de Dones Espanyoles (ANME) 

1918:El Parlament britànic aprova una llei electoral que atorga el sufragi a les dones majors de 30                 

anys 

1920:S'aprova la XIX esmena a la Constitució dels EUA per la qual totes les dones majors d'edat                 

obtenen el dret de vot 

1931:La Constitució espanyola de la II República atorga el dret de sufragi a les dones majors                

d'edat 

1945:Les dones aconsegueixen el dret de vot a França i Itàlia. 

(historiasigloXX.org) 
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A) CONTEXT HISTÒRIC I SOCIAL 

1. Paper de la dona en l’ambient econòmic i social. 
 
El moviment sufragista com a tal s'inicia de manera incipient al segle XIX però agafa força i                 

adquireix cos en el període anterior i posterior de la Primera Guerra Mundial. Quin era el paper de                  

la dona en l'àmbit social i laboral? Per què sorgeix el moviment sufragista en aquest moment? 

Tradicionalment es pensa amb una incorporació de la dona al món laboral bastant generalitzada              

després de la Segona Guerra mundial però ja en el segle XIX s'havia produït d'alguna manera,                

aquesta incorporació. 

La feina que feien les dones dins la societat durant segles segons la història econòmica i                

demogràfica clàssica, s'ha relacionat amb un sol mateix àmbit: el domèstic. No és fins després de                

la segona Guerra Mundial que els historiadors clàssics comencen a estudiar el treball femení a               

partir de la industrialització. Segons aquests historiadors la dona entra en el món laboral però               

realitzant treballs reproductius com l'elaboració de productes manufacturats dins de cadenes de            

treball com la tèxtil i treballs remunerats dins de la llar com a reflex del treball que realitzaven en el                    

seu propi àmbit domèstic, en el cas dels homes se'ls hi va assignar tasques de 'producció' la qual                  

cosa fa que s'estableixi una divisió del treball per gèneres, això també implica que les dones                

treballin en espais diferenciats (fins i tot dins de la mateixa fabrica) i una remuneració diferent,                

situant als homes al capdamunt de la piràmide social i laboral. 

Tot i que el treball remunerat de la dona dins del mercat laboral era present se seguia projectant                  

un model social anomenat male breadwinner que associava tots els beneficis econòmics a l'home,              

ja que considerava els de la dona com 'complements' entenent el treball d'aquestes a partir de                

l'estructura de la llar, l'estat civil, el nombre de fills, el cicle de vida familiar i la professió                  

d'ingressos del cap de família, tot i això aquest model social com a tal es sostenia per la submissió                   

de moltes dones acceptant el rol que la societat masculina els i havia imposat. 

La historiografia feminista qüestiona que el model male breadwinner fos generalitzat en la societat              

del segle XIX . Aquesta historiografia posa l'accent en el treball de les dones de classe                

treballadora i subratlla la importància del treball femení remunerat fora de la llar, en aquells               

territoris on el sector econòmic demandava una força de treball femenina. En aquests casos les               

càrregues reproductives familiars portaven a les dones a desenvolupar múltiples estratègies per            

compaginar tasques reproductives i productives. 

Aquest model historiogràfic feminista permet entendre el paper d'algunes dones en societats            

preindustrials i industrials anteriors a l'entrada de dones al mercat laboral abans de la Segona               

Guerra Mundial, i és en aquest context històric que podem situar el moviment sufragista; dins               

d'aquest trobarem dones sufragistes feministes que volen una igualtat de drets per a la dona,               
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també en l'àmbit polític i altres que recolzaran el moviment sufragista perquè consideren que              

gràcies a ell millorarà les seves condicions laborals però que continuen acceptant el paper              

tradicional de la dona pel qual han estat educades. 

(Model male breadwinner) 

B) EL MOVIMENT SUFRAGISTA 

1. El moviment sufragista  món. 
 
Quan parlem del moviment sufragista sempre ho lliguem de forma directa amb el feminisme però               

si ens posem a analitzar els fets històrics veiem que els dos corrents no sempre han confluït amb                  

els mateixos interessos, així al llarg del treball veurem com el moviment sufragista ,segons el país                

en el qual sorgeix, es desenvolupa més un caire o un altre. 

Tot i que el sufragisme tradicionalment s'ha vinculat al segle XIX amb l'arribada de la               

industrialització, ja en el segle XVIII trobem la Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana                 
2

d'Olympia de Gouges on la idea del vot femení queda clarament vinculada a la reivindicació               
3

feminista de la igualtat entre home i dona.  

En aquesta Declaració Olympia diu (Història del Feminisme): 

"l'exercici dels drets naturals de la dona no té més límits que la tirania que l'home li oposa, i                   

aquests límits han de ser reformats per les lleis de la naturalesa i la raó" 

Amb la mateixa línia però ja en el segle XIX ens trobem la Declaració de Seneca Falls recolzada                  
4

principalment per Elizabeth Cady Stanton  i  Lucretia Mott  als Estats Units. 
5 6

Serà a partir d'aquest moment quan els canvis polítics, econòmics i socials units "Segona              

Revolució Industrial"(1870) van accelerar del moviment feminista i sufragista en l'últim terç del             

segle XIX, condicionat pels canvis socials dels països més desenvolupats com ara Estats Units i               

Gran Bretanya. 

Segons l'historiador Juan Carlos Ocaña ‘’ ...a Gran Bretanya, a principis del segle XX el 70.8% de                 
7

les dones solteres, entre 20 i 45 anys, tenien un treball remunerat. També al Regne Unit, en 1850                  

2 La Declaració dels drets de la dona i de la ciutadana és un text jurídic francès que exigeix la plena assimilació legal, 
política i social de les dones, redactat el setembre del 1791 
3 Marie Gouze, més coneguda com a Olympe de Gouges, (Montalban, 7 de maig del 1748 - París, 3 de novembre del 
1793) fou una escriptora francesa, activista política, feminista i abolicionista. 
4 La Declaració de Seneca Falls també coneguda com la Declaració de Sentiments i Resolucions de Seneca Falls és el 
document resultant de la convenció celebrada el 19 i 20 de juliol de 1848 signat per seixanta-vuit dones i trenta-dos 
homes de diversos moviments i associacions polítiques de tarannà liberal i propers als cercles abolicionistes, liderades 
per Elizabeth Cady Stanton i Lucretia Mott per estudiar les condicions i drets socials, civils i religiosos de la dona. 
5 Elizabeth Cady Stanton (Johnstown, 12 de novembre de 1815−Nova York, 26 d'octubre de 1902) va ser una activista 
estatunidenca, abolicionista i figura destacada del moviment feminista. 
6 Lucretia Mott va ser una defensora dels drets de les dones, pionera dins del moviment feminista, que va passar a la 
història, entre altres motius, per participar en l'organització de la Convenció de Seneca Falls. 
7 Doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid 
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s'observava com el nombre absolut de dones solteres majors de 45 anys havia crescut entre les                

classes mitjanes. La "carrera del matrimoni" registrava així una certa reculada per a moltes dones,               

no només com a projecte de vida, sinó també com a opció econòmic. 

Un altre element clau a favor de la reivindicació del vot femení va ser la incorporació de la dona al                    

treball durant la Primera Guerra Mundial per a substituir als homes que havien marxat al               

capdavant. La consciència del seu valor social va encoratjar les seves demandes del dret de               

sufragi.’’ 

Reafirmant la idea que dins del moviment sufragista i hi havia diversos corrents, Ocaña, parla que                

dins el moviment sufragista britànic també es poden detectar dues tendències: una moderada i              

una altra radical, partidària de l'acció directa.  

A Gran Bretanya les sufragistes moderades es van agrupar en la Unió Nacional de Societats de                

Sufragi Femení (National Union of Women's Suffrage Societies) encapcalada per Millicent Garret            

Fawcet . La qual va arribar a comptar amb més de 100.000 membres, la seva finalitat principal                 
8

era la propaganda política, la convocatòria de mítings i la seva estratègia anava dirigida a la                

persuasió de les dones dins de l'ordre i la legalitat. 

A principi de segle a causa de la manca d'efectivitat de l'estratègia moderada, Emmeline              

Pankhurst va crear la Unió Social i Política de les Dones (Women's Social and Political Union) les                 
9

participants d'aquesta associació van ser conegudes com a "suffragettes" i combinaven l'estratègia            

moderada anterior (propaganda, mítings, manifestacions) amb actes violents, sabotatges i          

agressions directes a membres del parlament britànic. 

La resposta del govern davant d'aquesta situació va ser l'empresonament d'algunes d'aquestes            

activistes que van respondre amb vagues de fam dins de la presó. La repressió contra elles va ser                  

brutal amb alimentació forçada i deixant-les amb un estat de salut límit abans de ser alliberades.                

Aquesta pràctica va ser aprovada pel parlament britànic com a "Llei del Gat i el Ratolí" on els                  

"ratolins" ,les dones ,serien alliberades pels "gats" és a dir les autoritats en el moment en què la                  

seva vida, corres perill reafirmant la visió jeràrquica del problema i constatant que les dones               

(ratolins) seguien estant legalment en mans dels homes (gats). 

Aquesta llei no va fer retrocedir les suffragettes i gràcies a la seva persistència, inclús de caràcter                 

violent, va fer que els partits polítics del moment reconsideressin la seva postura davant del vot                

femení, i la important dimensió que estava adquirint. 

Aquests fets més l'important paper de la dona com a mà d'obra durant la Primera Guerra Mundial                 

portant a terme tasques que se'ls i hi havien 'atribuït' als homes, ja que aquests estaven al front                  

8 Millicent Fawcett, nascuda com a Millicent Garret (Aldeburgh, Suffolk, 11 de juny de 1847- Londres, 5 d'agost de 1929) 
fou una política pacifista i dirigent feminista britànica. 
9 Emmeline Pankhurst (Manchester, 15 de juliol de 1858-Londres, 14 de juny de 1928) fou una de les fundadores del 
moviment sufragista britànic, un moviment de dones que lluitaren pel seu dret a votar. 
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permetent que l'economia continues funcionant va fer possible que el sufragi femení fos finalment              

reconegut. 

Una de les conseqüències d'aquest canvi d'actitud va ser el 1918 quan una nova llei electoral va                 

permetre votar a les dones britàniques de més de 30 anys aconseguint finalment el vot per totes                 

les dones majors d'edat el 1928 amb la llei "Equal Franchise Act". 

Si el moviment sufragista partia d'una ideologia il·lustrada i liberal en la qual totes les societats                

d'aquella època s'identificaven, com s'explica que el sufragi femení fos tan poc recolzat i hagués               

de superar tants obstacles. 

Un dels arguments ens els dóna l'historiador Juan Carlos Ocaña mencionat anteriorment, i aquest              

te a veure amb la discriminació per gènere i a la subordinació de les dones amb el terreny privat i                    

domèstic quan diu en el seu bloc '' l'accés de les dones a l'espai públic era considerat com un perill                    

per a l'ordre social establert i per al repartiment de rols per gènere.'' 

Ocaña també comenta...''Molts homes, i bastantes dones, estaven convençuts que qüestionar           

obertament el prototip femení d'àngel" i "reina" de la llar, obriria incerteses respecte al futur de la                 

institució familiar i de la seva capacitat com a reproductora del sistema social. De fet, va ser la                  

percepció del sufragisme com una amenaça a la família el que va impedir la seva acceptació                

social.' 

Tot i ser Anglaterra un dels països pioner en el moviment sufragista també es poden trobar                

exemples de mobilitzacions antisufragistes ni només entre els homes sinó també en les dones. 

En aquesta línia el novembre de 1908 és crear a Londres la Lliga Nacional de Dones Anti-Sufragi                 

(Women's National Anti-Suffrage League) liderada per Mary Ward . Els líders de la Lliga             
10

Anti-Sufragi insistien que la gran majoria de les dones britàniques no estaven interessades a              

aconseguir el dret de vot i advertien contra el perill que un petit grup de dones organitzades                 

poguessin forçar al govern a canviar el sistema electoral. 

 

 
 

 
 
 
 
 

10 Mary Augusta Ward CBE (née Arnold; 11 de juny de 1851 - 24 de març de 1920) va ser una novel·lista britànica que 
va escriure sota el seu matrimonial com a senyora Humphry Ward.  Va treballar per millorar l'educació per als pobres i 
es va convertir en la presidenta fundadora de la Lliga Nacional Anti-sufragi femenina. 
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2. El ressò del moviment sufragista a Espanya i Catalunya. 
 
A diferència de Gran Bretanya el sufragisme a Espanya i Catalunya no va ser ni tan actiu ni tan                   

reivindicatiu i va quedar circumscrit de minories il·lustrades col·lectius feministes i formacions            

polítiques. 

En aquell moment el tema va donar peu a molts debats com el de les corts de 1931 on va quedar                     

clar dues postures, la de dones com Victoria Kent que temien les conseqüències, a favor dels                
11

partits conservadors d'un vot femení que estigués influït per l'església i la pressió marital i la de                 

dones com Clara Campoamor que defensava el vot femení «independentment que agradés o no              
12

el resultat de les urnes». 

 

2.1 El vot femení abans de la segona república 
 
Si bé sempre s'ha associat el dret a vot femení espanyol amb la segona república, però certament                 

sembla que ja molt abans s'havia començat a sentir a parlar de la igualtat entre homes i dones, el                   

1877 un grup de diputats conservadors van llançar una campanya perquè les dones majors d'edat               

caps de família o viudes tinguessin el dret a vot, aquest moviment però no va prosperar, el 1907                  

es va tornar a proposar per al compte de Casa-Valencià que era conservador, però en               

presentar-ho al senat els partits d'esquerres es van imposar argumentant que els vots de les               

dones es veurien molt influenciats per l'església o els seus marits. Uns anys més tard un altre                 

conservador Manuel de Burgos va presentar un altre cop el sufragi femení com una nova opció                
13

però com en els casos anteriors no va tirar endavant, això va ser el 1919. 

Abans d'aquestes dates ja podem trobar associacions feministes com la "Cruzada de las Mujeres              

Españolas" dirigit per Carmen de Burgos ,"Federación de Mujeres Universitarias" de Clara            
14

Campoamor o "Unión de Feminismo Español" de Celsia Regis . 
15

Sorprenentment durant la dictadura de Primo de Rivera es va posar de manifest la qüestió del                

sufragi femení, en permetre a les dones votar l'estatut municipal del 8 de març del 1924 que                 

regularia els ajuntaments durant la dictadura, es concedí el vot a tota dona major de 23 anys i                  

11 Victoria Kent Siano (Màlaga, 6 de març de 1891 - Nova York, 25 de setembre de 1987) fou la primera dona advocada 
a exercir a Espanya, i la primera dona al món que va intervenir davant d'un Tribunal Suprem de Guerra i Marina. 
12 Clara Campoamor Rodríguez (Madrid, 12 de febrer de 1888 - Lausana, Suïssa, 30 d'abril de 1972) fou una advocada, 
escriptora i política activa durant el període de la Segona República Espanyola i defensora dels drets de la dona. 
13 Manuel de Burgos y Mazo (Moguer, Huelva, 12 de gener de 1862 - Moguer, Huelva, 22 de març de 1946) fou un 
polític espanyol conservador, líder del Partit Conservador a la provìncia de Huelva, i ministre en diversos governs 
espanyols. 
14 Carmen de Burgos y Seguí, també coneguda pel pseudònim de Colombine,(Rodalquilar, localitat de Níjar, Almeria. 10 
de desembre de 1867 - Madrid, 9 d'octubre de 1932)va ser una periodista, escriptora, traductora i activista dels drets de 
la dona espanyola. 
15 Consuelo González Ramos (Villamayor de Campos, 7 de juny de 1877 - ?),també coneguda pels seus pseudònims 
Celsia Regis i Doñeva de Campos, va ser una periodista, infermera i feminista espanyola del segle XX.  
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lliure de qualsevol tutela o subjecció (a la pàtria potestat o l'autoritat marital. S'excloïa dins               

d'aquestes les dones casades per evitar discussions en el matrimoni a causa de la política). 

Aquest decret llei a iniciativa de Calvo Sotelo i Gil Robles (qui després seria líder de la CEDA)                  
16 17

ser ratificada pel dictador amb una voluntat de presentar el seu règim com una dictadura moderna                

que fes ressò de les reformes sufragistes europees. Es va crear un nou cens electoral que va                 

incorporar a 1.729.793 dones entre els gairebé set milions de votants. (larazon) 

 

Les eleccions municipals que es derivaven d'aquest Estatut mai van arribar a celebrar-se i els               

alcaldes van continuar sent designats per governadors civils i directors militars. 

Així i tot cal constatar que es van arribar a nomenar regidores a Bilbao, Toledo, Sant Sebastià,                 

Barcelona, Vigo i Segòvia, així com en pobles petits destacant també l'elecció de sis regidores a                

Madrid i la primera alcaldessa d'Espanya va ser Maria Pérez Moya, del poble de Contretondeta               

(Alacant) i Carmen Resines la primera tinent d'alcalde, a Sant Sebastià. 

Dos anys després el Setembre de 1926 es convoca un plebiscit (durant els dies 11,12,13) que                

tenir com a objectiu comprovar el suport que tenia el dictador Primo de Rivera en l'electorat. En el                  

cens electoral d'aquest plebiscit s'incloïen totes les dones i homes majors de 18 anys, que en el                 

cas de les dones representava el 52% de l'electorat, i d'aquestes van participar un 40%. 

El 1927, en la convocatòria de l'Assemblea Nacional Consultiva de la Dictadura de Primo de               

Rivera ja s'estableix que poden formar-ne part «barons i femelles, solteres, vídues o casades,              

aquestes últimes autoritzades pels seus marits». (laverdadofende) 

En aquesta assemblea, oberta l'11 d'octubre de 1927, van participar 13 dones, d'elles, Concepció              

Loring va ser la primera dona en la història en parlar en una assemblea parlamentària espanyola. 

En l'Avantprojecte de Constitució de la Monarquia espanyola de 1929, elaborat per l'Assemblea             

Nacional Consultiva de la Dictadura de Primo de Rivera que per a les eleccions per a diputats a                  

Corts, el vot femení ja es reconeixia com a dret en igualtat amb el masculí dins del sufragi                  

universal, en establir en el seu article 58 (Biblioteca virtual MIGUEL DE CERVANTES): "Serán              

electores de sufragio directo todos los españoles de ambos sexos, que hayan cumplido la edad               

legal, con las solas excepciones que la ley taxativamente establezca." 

Les pròpies característiques de la dictadura no van permetre que a la pràctica aquest 'sufragi               

femení' de Primo de Rivera fos efectiu. 

 

2.2 El vot femení durant  la segona república. 
 

16 José Calvo Sotelo (1893-1936) fou un polític espanyol nascut a Tui (Pontevedra). Llicenciat en dret a la Universitat de 
Saragossa, fou professor a la Universitat de Madrid després de convertir-se en advocat de l'Estat el 1916. 
17 José María Gil-Robles y Quiñones (Salamanca, 27 de novembre de 1898 - Madrid, 13 de setembre de 1980) va ser 
un polític i advocat espanyol. 
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La Segona República sempre ha passat a la història com una època de canvis i avenços                

ideològics progressistes en comparació amb les monarquies i el règim anterior. 

Ara bé pel seu fa al tema del sufragi femení es va produir una controvèrsia que posava de                  

manifest la manca de maduresa i sensibilitat per part d'alguns representants polítics del moment i               

d'una part important de la població femenina espanyola que malgrat l'empoderament de moltes             

dones tant a Anglaterra com als Estats Units seguien trobant innecessària una reforma social que               

afavorís els drets polítics de la dona. 

Si el moviment sufragista des del seu origen havia tingut diferents tendències i contradiccions ,a               

Espanya passarà el mateix, on trobarem que no sempre feminisme anirà lligat a sufragisme , ni                

feminisme anirà lligat a moviment d'esquerres. 

La històrica disputa entre Clara Campoamor i Victoria Kent són un clar exemple de dues visions                

feministes contraposades entorn al sufragi femení. 

Dreta a la bancada, Victoria Kent, del Partit Radical Socialista (les dones podien ser elegides, però                

no electores), va assegurar que estava renunciant «a un ideal» en demanar que s'ajornés el               

sufragi femení. «Senyors diputats, no és qüestió de capacitat, és qüestió d'oportunitat per a la               

República (...) Avui és perillós concedir el vot a la dona», va argumentar. I Clara Campoamor, del                 

Partit Radical, li va replicar que no hi havia «cap raó ni justícia capaces de negar aquest dret a les                    

dones», les Corts van aprovar el sufragi, amb 161 vots a favor i 121 en contra , però també es van                     

convertir en una gran bassa misògina. 

La dialèctica parlamentària entre les dues dones no va estar exempta d'acudits que les              

desacreditaven (les van anomenar la Clara i la Yema) o afirmacions com ''només hi ha dues dones                 

a la cambra i ni per casualitat estan d'acord'' o fins i tot el comentari de Manuel Azaña que va                    
18

citar de ''una sesión muy divertida'' un debat tan transcendental i històric com el que s'havia                

produït, posant de manifest la manca de seriositat i respecte vers el moviment sufragista i les                

dones en general tot i ser republicans. 

El triomf de la coalició de dretes del 1933 semblava donar la raó als que veien el vot femení com                    

un perill utilitzat per l'església i els partits conservadors contra la república, ara bé aquest               

argument és tiraria per terra quan el 1936 és el front popular d'esquerres qui guanya les eleccions                 

sense que ningú consideres el sufragi femení com un element que determinés els resultats. 

La igualtat entre homes i dones aconseguida en la II República no va durar molt. El juliol de 1936                   

va esclatar la Guerra Civil i els drets de la ciutadania, especialment els de les dones, aviat es                  

veuran afectats. 

 

18 Manuel Azaña Díaz (Alcalá de Henares, Madrid, 10 de gener de 1880 - Montauban, França, 3 de novembre de 1940) 

va ser el primer i posteriorment el novè president del Govern (1931-1933 i 1936) de la Segona República.  
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2.3 El feminisme i sufragisme a Catalunya durant la república 
 
Segons l'historiador Pau Foraster (P.FTreballfinaldegrau) a l'Estat espanyol el moviment          

19

sufragista es va iniciar al voltant d'uns cercles intel·lectuals amb la finalitat de legalitzar el sufragi                

femení, però a Catalunya va sorgir un model social catòlic, burgès i nacionalista, que tenia com a                 

objectiu mostrar un tipus de dona nova i modernitzada. Aquestes característiques defineixen un             

tipus de feminisme que pretén millorar la situació de la dona treballadora implicada en la seva                

pròpia millora cultural material i espiritual, que no trencava ni qüestionava el control social sobre la                

dona ni de l'església ni dels sectors dirigents. 

Es crea un moviment feminista reformista que lluny dels paradigmes marxistes i anarquistes             

encetava un corrent que continuava defensant la separació d'esferes: la pública (home) i la              

privada (dona) i la submissió del gènere femení: 

- No esta en mi ánimo hablar ni desvirtuar en lo más mínimo la sumisión que la mujer, por ley                    

natural, por mandato de Jesucristo y por su libre aceptación al contraer matrimonio, ha de tener al                 

marido, ya que esta sumisión es del todo necesaria dentro del orden jerárquico y para el buen                 

régimen de la familia y de la sociedad.  
20

El discurs d'aquest feminisme amb base masclista continuava idealitzant el rol de la dona amb el                

de mare i muller: 

-Es verdad que las chicas no deben casarse por necesidad, pero deben tener bien firme la idea de                  

que su estado natural es, salvo excepciones, el de matrimonio, y su fin, presidir el hogar y criar y                   

educar la prole  
21

Aquest feminisme reformista va continuar associant el paper de la dona al concepte             

maternal-reproductor i la feina que ocupava dins de la llar. Persegueix la modernització de la dona                

(accedint a estudis superiors i una independència econòmica) però adaptant els estàndards            

conservadors i fugint del perill de convertit el feminisme en una eina de canvi o protesta social. 

Segons Pau Foraster el moviment feminista català influenciat per al feminisme francès pretenia             

ajuntar uns valors més tradicionals amb les línies culturals que sorgien dels principis ideològics de               

la Mancomunitat i la Lliga Regionalista; la família i la identitat nacional es van convertir en els eixos                  

d'aquest feminisme; es va començar a crear un prototip a partir de les dones burgeses de                

Catalunya ,que modernitzaven la tradició a fi de mantenir el mateix discurs patriarcal i de gènere.                

Des d'aquest punt de vista la dona havia d'acceptar el seu paper com a segona de l'home , i                   

19 Pau Foraster ,hitòriador  per la Universitat de Girona ; treball final de grau: El moviment de les dones a Catalunya des 
de finals del segle XIX fins a mitjans del segle XX  
20 MONSERDÀ, D.; Estudi feminista. Orientacions per a la dona catalana, Barcelona, Edit. Lluís Gili, 1909 a NASH, 
Mary; Mujer, família ... Op. Cit p. 63 
21 GAYA, J.; “Què li farem fer, a la nena?”, a Catalunya Social, (13 de Juny de 1936) a Íbid. p. 95 
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preparar-se intel·lectual i professionalment per acomplir en aquelles funcions que li serien donades             

pel poder masculí.  

Com diu Pau Foraster (P.FTreballfinaldegrau) en el seu treball de final de grau, la dona passa a                 

ser la guardiana dels valors culturals del nacionalisme conservador. 

Ja des de finals del segle XIX, la dona a Catalunya havia format part a l’igual que l'home ,de la                    

revolució industrial. En el cas de les dones es produeix un augment de treballadores a la indústria                 

tèxtil (on amb dades de 1905 treballaven aproximadament 16.466 dones i 3195 nenes, davant dels               

5.111 homes i 2.197 nens) així com en altres àmbits com a: vidre indústria conservera i del suro. 

Juntament amb el treball de les fàbriques les dones continuaven ocupant llocs de treball a domicili                

remunerat on el feminisme reformista catòlic es va centrar especialment. 

Tot i aquesta realitat molts homes veien a les obreres des d'un cert punt competitiu i seguien                 

pensant que el lloc d'aquestes seguia essent les feines de casa on allà podien desenvolupar millor                

la seva 'feminitat': 

- [...] Hemos dicho que la intervención de la mujer en el trabajo es antisocial y antieconómica. Se                  

saca la mujer del hogar donde el hombre, decorosamente no puede ni debe estar y se le coloca                  

en el cargo que tendría que ocupar el hombre y se deja esté sin trabajo. Con el agravante de que                    

la retribución que gana, que en el 

caso del hombre serviría para su subsistencia y de la familia [...], en la mujer, en cambio, no sirve                   

sino para gastos superfluos y vanidades [...].  
22

En aquest moment històric (principis del segle XX) el treball femení no es veu com una opció                 

voluntària sinó necessària econòmicament per complementar l'escàs salari dels homes com ja            

s'ha dit abans. Dins d'aquesta òptica feminista Catòlica reformista i catalana cal citar,a la ja               

anomenada, Dolors Monserdà , Maria Domènech , Francesca Bonnemaison , Rosa Sensat o          
23 24 25 26

Maria Baldó . Tot i que la majoria d'aquestes dones es centraven en la millora de les condicions                 
27

socials educatives i laborals (d'aquí la creació de l'institut de la dona 1920 o la federació sindical                 

obrera de 1912) trobem destacades figures sufragistes com Carme Karr i Àngela Cardona que ja               
28

l'any 1917 van defensar el sufragi femení des de la revista Feminal. Carme Karr, fundadora de la                 

revista, va ser també la iniciadora a Barcelona de l'ANME i va ser una de les poques dones a                   

22 NASH, Mary; Treballadores: Un segle de treball femení a Catalunya (1900 – 2000), Barcelona, Departament de treball 
de la Generalitat de Catalunya, 2010, p. 35  
23 Dolors Monserdà i Vidal (Barcelona, 10 de juliol de 1845 - 31 de març de 1919) fou una escriptora catalana. 
24 Maria Domènech i Escoté (Alcover, Alt Camp, 1874 — Barcelona, 27 de gener de 1952) fou una escriptora catalana 
25 Francesca Bonnemaison (Barcelona, 12 d'abril de 1872 - 13 d'octubre de 1949) fou una pedagoga, escriptora i 
promotora de l'educació femenina popular catalana. 
26 Rosa Sensat i Vila (El Masnou, 16 de juny de 1873 - Barcelona, 1 d'octubre de 1961) va ser una mestra que contribuí 
al desenvolupament de l'escola pública catalana  
27 Maria Baldó i Massanet (Hellín, Albacete, 2 de juliol de 1884 - Tolosa de Llenguadoc, França, 17 de febrer de 1964) 
fou una mestra, feminista, folklorista i política liberal. 
28 Carme Karr i Alfonsetti (Barcelona, 16 de març de 1865 - 29 de desembre de 1943) fou periodista, escriptora, 
feminista, pacifista, musicòloga i publicista. 
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l'estat espanyol que es va reconèixer en les sufragistes britàniques i americanes, que es titllaven               

aquí de poc femenines i massa radicals. 

Com diu l'esmentat historiador va ser una solució adaptativa d'aquest feminisme a la nova realitat               

productiva i no una voluntat d'emancipació. L'objectiu era millorar les condicions específiques del             

treball a domicili però no pretenien cap canvi ideològic. 

Aquest moviment feminista reformista pretenia millorar la condició femenina mitjançant          

renovacions educatives ,millores pedagògiques ,propostes de nous oficis per a les dones com :              

bibliotecàries, mecanògrafes, taquígrafes, infermeres, llevadores, modistes, ... Vinculats als rols          

tradicionalment considerats femenins definint una dona catalana dins del conservadorisme polític           

,religiós i social. 

 

Aquest feminisme reformista va tenir una transcendència important al voltant dels llocs més             

industrialitzats de Catalunya en especial els llocs on la presència de fàbriques era més rellevant i                

principalment a la ciutat de Barcelona. És probablement per aquest motiu, que en capitals com               

Lleida, de predominança agrícola, no trobem cap font que apunti cap a l'existència d'un moviment               

feminista i sufragista propi. 

 

2.4 La primera votació de les dones: Canet de Mar. 
 
Per primer cop en tot l'Estat, les dones de Canet de Mar van exercir el seu dret vot i veu en un                      

referèndum, que es va celebrar el 16 d'abril de 1933, significant un gran esdeveniment donat que                

era el primer cop a Espanya que s'exercia el dret de vot en caràcter de sufragi universal tal com                   

indicava la nova constitució que havia estat aprovada. A Espanya i a Catalunya la resta de dones                 

van haver d'esperar a votar fins a les eleccions generals del novembre del 1933, mentre que a                 

Canet de Mar ens avançàvem uns set mesos. El motiu del plebiscit va ser l'acceptació o no d'un                  

préstec per la construcció d'un nou mercat en condicions tant estètiques com sanitàries.  

El projecte s’encomana de Pere Domenech (fill de Lluís Domenech i Muntarner) amb un              
29

pressupost de 250.000 pessetes, diners dels que l'Ajuntament no disposava , motiu pel qual és               

necessitava el préstec esmentat. 

L'acte se celebrar i va transcórrer amb normalitat i sense entrebancs. D'un total de 3020 persones                

inscrites al cens electoral, 1705 persones van votar, concretament van participar unes 960 dones i               

uns 645 homes (cal dir que el nombre de població femenina era bastant més elevat que el                 

masculí). El propi plebiscit no va estar exempt de concòrdia i va suposar un gran impacte pel                 

poble.  

29 Pere Domènech i Roura (Barcelona, 1881 – Lleida, 7 de maig de 1962), fou un arquitecte català. 
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Les dones que van impulsar aquest esdeveniment van ser, Emília Domènech i Conxita Gibert,              

ambdues mestres del poble i les primeres dones a presidir les meses electorals en unes eleccions                

municipals o referèndum a Espanya i Catalunya.  

Tot i l’èxit de la convocatòria no totes les dones de Canet van voler participar, algunes,                

coaccionades pels seus marits i altres per que no veien amb bons ulls que una dona hagués                 

d’exercir el seu dret a decidir. 

Informació extreta de (MariaJoveCanetdeMar) 
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C)PRINCIPALS FIGURES DEL MOVIMENT SUFRAGISTA . 
 

1. Estats Units 

Elizabeth Cady Stanton 

Elizabeth Cady Stanton va ser una destacada abolicionista -juntament amb el seu espòs Henry              

Brewster Stanton-, i, sobretot, feminista. 

Va néixer en 1815 i va morir a la ciutat de Nova York l'any 1902. Juntament amb L. Mott va                    

organitzar en Seneca Falls (Nova York) el Congrés en Defensa dels Drets de la Dona, reunió                

fonamental en la història de la lluita dels drets de la dona als Estats Units i en el món. En aquest                     

Congrés es va aprovar la Declaració de Seneca Falls (1848). Les idees que es van utilitzar per a                  

reivindicar la igualtat dels sexes eren de tall il·lustrat: es va apel·lar a la llei natural com a font de                    

drets per a tota l'espècie humana, a la raó i al bon sentit de la humanitat com a armes contra el                     

prejudici i el costum. 

En acabar la Guerra Civil, Elizabeth Cady Stanton i Susan B. Anthony van protagonitzar un               

conflicte en el si del sufragisme nord-americà, perquè es van negar a donar suport a les esmenes                 

de la Constitució que reconeixien drets polítics a la població afroamericana mentre es continués              

negant a les dones blanques i negres aquests mateixos drets. 

La nostra protagonista no sols va ser una lluitadora pel reconeixement del dret del sufragi femení,                

sinó que es va interessar per altres qüestions fonamentals que incidien en la desigualtat de la                

dona: drets en el si de la família, sobre la propietat i el divorci. Va tenir també preocupacions                  

relatives al control de la natalitat. 

Elizabeth Cady va ser presidenta del National Women Suffrage Association, també de la American              

Women Suffrage, i de la Conferència Internacional Femenina de Washington. Va ser cofundadora             

de la revista setmanal «Revolution» l'any 1888. 

Stanton va publicar diverses obres. Entre les principals podem citar: History of Woman Suffrage,              

en col·laboració amb Susan B. Anthony, l'any 1881. També es poden destacar, The Woman Bible               

(La Bíblia de les dones, 1895, 1898), i la seva autobiografia, Eighty Years and Habiti (1898). 

 

Lucy Stone 

Lucy Stone era un activista i pionera dels moviments per als drets de les dones . 

Nascuda a Massachusetts al 1818, Lucy Stone va dedicar la seva vida a millorar els drets de                 

dones americanes. Va recolzar la lliga Lleial Nacional de les Dones , que va ser fundada per                 

Elizabeth Cady Stanton i Susan B. Anthony . Dos anys després de la convenció de la dona a                  
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Seneca Falls. Stone va decidir fundar la primera convenció peLls drets de la dona a               

Massachusets. Els seus discursos es van fer tan populars que es van estendre per arreu dels                

Estats Units i Canada. Va organitzar una gira per conscienciar a les dones del país . També va                  

organitzar i va presidir l'associació de Sufragi de la Dona Estatal de Nova Jersey. A part de ser                  

una accionista del moviment sufragista també va participar en diferents accions per al sufragi              

universal de EUUA ,Stone va morir 30 anys abans que les dones poguessin exercir el dret a vot                  

(agost 1920). 

 

Susan B. Anthony 

Destacada reformadora social estatunidenca que va dirigir la lluita pel sufragi femení. Va morir              

abans que s'adoptés la dinovena Esmena (26 d'agost de 1920). 

Va néixer el 15 de febrer de 1820 en Adams (Massachusetts).Entre els anys 1856 i 1861 va                 

assumir la causa abolicionista i va treballar en la Societat Antiesclavista Americana. En 1863,              

durant la Guerra Civil estatunidenca, va fundar la Lliga de Dones Lleials per a lluitar en favor de                  

l'emancipació dels esclaus. Finalitzat el període de la reconstrucció posterior a la Guerra Civil, va               

protestar contra la violència infligida als negres i va exigir la total participació d'aquests en el                

moviment sufragista femení. 

La lluita d'Anthony pels drets de la dona va començar en 1851, quan va conèixer a Elizabeth Cady                  

Stanton. Des de 1854 fins a 1860 ambdues van propugnar la reforma de les lleis discriminatòries                

de l'estat de Nova York, pronunciant conferències i organitzant una campanya per a modificar la               

legislació existent. 

Després de la guerra, Anthony i Stanton van considerar que l'objectiu primordial de la seva lluita                

havia de ser aconseguir el sufragi universal, per la qual cosa en 1869 van fundar la National                 

Woman Suffrage Association per a aconseguir una esmena constitucional que atorgués a les             

dones tal dret. Encara que la 15a Esmena va permetre el dret al vot dels esclaus recentment                 

alliberats, les dones de totes les races continuaven sent excloses. Entre els anys 1868 i 1870                

Anthony i Stanton van publicar un periòdic, Revolution, en el qual van denunciar les injustícies que                

sofrien les dones. Va viatjar a Europa en 1883, i en 1888 va participar en la creació de                  

l'Assemblea Internacional de Dones, on estaven representats 48 països. Va dimitir als 80 anys del               

càrrec de presidenta de la National American Woman Suffrage Association, si bé va continuar              

participant regularment en les seves convencions fins a la seva defunció, ocorregut el 13 de març                

de 1906 en Rochester (Nova York)  

 
 

22 
 



2. Gran Bretanya 

 

Millicent Fawcett 

Millicient Garrett va néixer en una família nombrosa i d'alt nivell econòmic. En 1867 es va casar                 

amb Henry Fawcett, diputat liberal independent i catedràtic d'Economia Política a la Universitat de              

Cambridge. Henry era cec, així que Millicient es va convertir en els ulls i les mans del seu marit, va                    

actuar de lectora i ajudant per als seus estudis i escrits, i sempre el va acompanyar al Parlament,                  

llegint i redactant tots els documents i informes oficials i també els discursos. Així, Millicient va                

presenciar, en 1867, el primer debat al Parlament britànic sobre el sufragi femení. Encara que               

provenia d'una família il·lustrada, Milicient havia rebut una educació molt rudimentària. Els primers             

anys de matrimoni van significar una mena de curs accelerat en ciències polítiques i econòmiques.               

Fruit d'aquest procés és la col·lecció Essays and Lectures on Social and Political Subjects (1872),               

un recull de catorze estudis, dels quals vuit són signats per ella. Abans, ja havia publicat Political                 

Economy of Beginners, un text introductori d'economia per a adolescents, i que va constituir un               

èxit editorial. El 1874 va publicar un altre llibre, Tales in Political Economy, un recull de contes                 

il·lustratius de lliçons d'economia. A partir de 1884 Garrett Fawcett es va dedicar de ple a el                 

moviment sufragista britànic, arribant a presidir durant dotze anys la National Union of Women 's               

Suffrage Society. El 1917 va publicar The position of Women in Economic Life, on denuncia les                

barreres d'entrada al mercat laboral que pateixen les dones i reclama igualtat d'oportunitats a tots               

els nivells. 

 

Emmeline Pankhurst 

(Emmeline Goulden Pankhurst; Manchester, 1858 - Londres, 1928) Activista política britànica. El            

1892 va fundar la Lliga en Favor de el Dret a Vot de la Dona. 

El primer assoliment de la lliga va ser la consecució, dos anys després, de el dret a vot en les                    

eleccions locals per a les dones casades. 

Un any més tard, el 1903, Emmeline Pankhurst funció la Unió Política i Social de la Dona, de la                   

qual es va convertir en secretaria general. Des d’aquest càrrec s'enfronta als Membres de el Partit                

Liberal britànic, el principal obstacle per a l'obtenció del 'sufragi universal femení; Pankhurst va ser               

detinguda i empresonada en tres ocasions entre 1908 i 1909. A partir d'aquesta última data, la                

Unió Política i Social, radicalitza el seu missatge i, a partir de 1912, serà dirigida des de París per                   

Christabel Pankhurst, filla d'Emmeline. Aquesta, a l’hora, serà novament detinguda i           

empresonada. Després de l'esclat de la Primera Guerra Mundial, Christabel Pankhurst ordena            
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aturar les activitats reivindicatives, i el Govern, en resposta, alliberara a tots els presoners,              

Emmeline inclosa. Poques setmanes abans de la seva mort, el govern va promulgar una llei a                

favor de el sufragi femení, i va veure així complert l'objectiu por el que havia lluitat durant tota la                   

seva vida. 

 

Emily Davison 

Va néixer el 1872. Va estudiar a la universitat de Oxford en una època on era molt difícil per a les                     

dones aconseguir graus universitaris. 

Al 1906 es va unir a la WSPU. Al cap de tres anys afiliada a aquesta associació va deixar la seva                     

feina com a mestra per dedicar-se plenament a l’activisme militant. Va ser detinguda i              

empresonada iniciant una vaga de fam i sent obligada a alimentar-se de manera forçada. 

Degut a això va intentar suïcidar-se mentres estava a la presó de Holloway. 

El 4 de juny de 1913 Davison va assistir a el Derby per fer un acte de protesta a favor del vot per                       

la dona. Intentant colocar una pancarta dins la pista va ser arrollada per un cavall morint a causa                  

de les lesions, i així convertint-la en una màrtir del moviment sufragista. 

 

 

Dora Thewlis 

Dora Thewis va ser detinguda, quan ella i altres membres de la WSPU (Unió Social i Política de                  

les Dones) van intentar entrar a les Cambres del Parlament, el març de 1907. Només tenia 16                 

anys. 

Els diaris es van fascinar per la història de Dora i la seva detenció. Va aparèixer a la portada del                    
Daily Mirror i la seva història la va seguir, dia a dia, per molts altres diaris i revistes. Els                   
treballadors del molí de Huddersfield,els seus pares entre ells, van recolzar el sufragisme, així com               
creences socialistes i progressistes. Tot i això, tant a la cort com a la premsa, Dora va ser                  
patrocinada, representada com una nena que no compenia els temes politics i que havia estat               
“adoctrinada” des de casa seva i va ser anomenada "la bebè sufragista". 

 

3. Espanya I Catalunya 

 

Clara Campoamor 

Clara Campoamor Rodríguez va néixer a Madrid el 12 de febrer de 1888. Va morir a Lausana                 

(Suïssa) el 30 d'abril de 1972.  
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Campoamor va ser una escriptora, política i advocada espanyola que va lluitar pels drets de la                

dona. Impulsora del sufragi femení a Espanya, les dones van poder votar per primera vegada en                

1933 gràcies a ella. 

Va ser el de secretària del director del periòdic La Tribuna, Salvador Cánovas Cervantes. Gràcies               

a aquest lloc, Campoamor va començar a interessar-se en política. 

Després d'aquestes experiències, Clara Campoamor va iniciar batxillerat al 1920. Una vegada            

acabat , es va matricular a la Universitat Complutense de Madrid per estudiar Dret. Es va graduar                 

al 1924. En 1925 es va inscriure en l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid. Clara Campoamor               

també es va interessar en la política. Republicana convençuda, l'advocada va pertànyer a             

l'organització de l'Agrupació Liberal Socialista, encara que la va abandonar al no poder aconseguir              

que es deslligués de la dictadura de Primo de Rivera. 

Sota el crit de “República! Sempre república!”, Campoamor va donar diverses conferències en             

l'Associació Femenina Universitària i en l'Acadèmia de la Jurisprudència. 

En 1931, després de la proclamació de la II República el 14 d'abril, Campoamor va ser elegida                 

diputada per Madrid del Partit Radical. Durant aquest període va formar part del consell que va                

elaborar la Constitució de la nova república. 

Clara Campoamor va treballar perquè no hi hagués discriminació de sexes, per la igualtat entre els                

fills extra maritals i pel divorci. No obstant això, per la qual cosa més es recorda a l'advocada és                   

per la seva lluita pel sufragi universal. 

Quan es va proclamar la dictadura Clara Campoamor va fugir de Madrid i es va exiliar a França.                  

Allí va publicar La revolució espanyola vista per una republicana, un escrit on comptava les seves                

vivències i es mostrava crítica amb les actuacions dels republicans. 

Després de viure una dècada a Buenos Aires i treballar amb traductora i escriptora de biografies,                

el 1959, oblidada per tots a Suïssa, va escriure: «Crec que l'única cosa que ha quedat de la                  

República ha sigut el que vaig fer jo: el vot femení». 

Allà va viure a Lausana, on va exercir com a advocada fins que va morir de càncer el 30 d'abril de                     

1972. Les seves restes descansen a Sant Sebastià, en el Cementiri de Polloe. 

 

Victoria Kent 

(Victoria Kent Siano; Màlaga, 1898 - Nova York, 1987) Política espanyola. En una època en la                

qual les dones pràcticament no tenien intervenció en la vida pública espanyola, Victoria va              

començar a trencar les barreres en estudiar Dret en la Universitat de Madrid, per fer-se advocada                

(va ser la primera dona a ingressar en el Col·legi d'Advocats de Madrid al 1924, en plena dictadura                  

de Primo de Rivera) i assumir la defensa d'Álvaro de Barnús davant el Tribunal Suprem de Guerra                 
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que li va jutjar en 1930 per signar un manifest republicà (va ser la primera dona del món que va                    

exercir com a advocada davant un tribunal militar). 

Durant la Guerra Civil (1936-39) va ser enviada a París com a secretària de l'ambaixada               

espanyola (1937). Allí es va quedar quan les forces de Franco van derrotar a la República i van                  

instaurar una dictadura reaccionària a Espanya. Poc després es va veure sorpresa per l'esclat de               

la Segona Guerra Mundial (1939-45) i la invasió alemanya de França, que la va obligar a                

amagar-se per a no caure en mans de la Gestapo. Va romandre la resta de la seva vida exiliada a                    

Mèxic i els Estats Units, on va dirigir la revista dels exiliats espanyols, Ibèrica. 

 

Carmen de Burgos 

(Carmen de Burgos Seguí; Almería, 1878 - Madrid, 1932) Escriptora espanyola. Va signar moltes              

de les seves obres amb el pseudònim Colombine. Educada a la seva ciutat natal, després de                

casar-se i ser mare d'una filla va cursar estudis de Magisteri. En 1901 va aconseguir per oposició                 

un lloc docent com a professora de l'Escola Normal, amb destinació a Guadalajara, on es va                

traslladar sense la companyia del seu espòs, del qual s'havia separat. A partir de llavors va                

començar a donar-se a conèixer com a articulista. 

Ja consagrada a la seva labor periodística, es va instal·lar a Madrid; va defensar els drets de les                  

dones i va manifestar la seva postura en favor del divorci i del vot femení, i va arribar a presidir la                     

Lliga Internacional de Dones Ibèriques i Hispanoamericanes. 

Amb l'arribada de la república es va intensificar el seu esperit combatiu; el dia 9 d'octubre de 1932,                  

quan arengava als companys de l'agrupació política a la qual pertanyia (el Cercle Radical              

Socialista), va caure fulminada per un atac cardíac. 

 

Dolors Monserdà 

Barcelona, 10 de juliol de 1845 — Barcelona, 31 de març de 1919 

S’interessà de ben jove per la literatura, en contacte amb la tertúlia formada al taller de relligat de                  

llibres del seu pare, i ja el 1862 publicà un poema en castellà dedicat a Josep Anselm Clavé, i de                    

seguida desplegà, inicialment també en castellà, una intensa activitat literària i publicista: articles a              

la premsa (com “La contribución de sangre”, del 1863, sobre la llei de quintes), ficció narrativa,                

poesia, més tard i episòdicament teatre (Sembrad y cogeréis, 1874). A partir del 1875 escriví en                

català. 

Tingué una actuació destacada com a impulsora d’obres de caràcter pretesament social i feminista              

conservadora : davant el nombre creixent de dones obreres, considerava que el paper de la dona                

burgesa era el de protegir, mitjançant l’actuació personal i la de centres adequats, la treballadora,               

tant per motius humanitaris i moralitzadors com, especialment, per evitar la radicalització de les              
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seves postures (en aquest sentit són notables els articles sobre la participació femenina en la               

Setmana Tràgica). A aquest fi respongueren la creació del Patronat d'Obreres de l'Agulla (1910),              

els llibres El feminisme a Catalunya (1907), Estudi feminista (1909) i Tasques socials (1916), entre             

altres, i nombroses conferències i col·laboracions a la premsa, especialment a La Renaixença. 

 

 

Carme Karr 

Carme Karr i Alfonsetti neix l'any 1865 a Barcelona. És filla d'Eugène Karr, enginyer que exerceix                

de vicecònsol de França, i d'Emilia Alfonsetti, d'origen italià. En la Barcelona del tombant de segle,                

Karr forma part de l'alta burgesia i, tot i créixer en un ambient familiar cosmopolita i internacional                 

que la porta a parlar francès i alemany, fa del català la seva llengua d'expressió principal. 

L'obra de Carme Karr abasta gèneres molt diversos. Conrea el periodisme, la narrativa breu, la               

novel·la, el teatre, els contes per a infants, les conferències i, fora de la literatura, la composició de                  

peces musicals. Tot i aquesta aparent dispersió la seva bibliografia es perfila com un sol conjunt                

sota el prisma del feminisme. Carme Karr forma part de la generació de feministes burgeses de                

principi de segle que postulen un canvi en els rols del gènere femení. Dins un marc de reformisme                  

burgès, les reivindicacions d'aquest feminisme se centren principalment en el vessant de            

l'educació i de la presència pública (per exemple, en el mateix fet d'escriure i publicar) amb la                 

voluntat d'equilibrar el nivell cultural entre gèneres.  

Però l'obra més important de Karr en aquest camp és la creació i direcció de la revista Feminal. La                   

revista és un suplement mensual per a les dones que es publica dins del setmanari Il·lustració                

Catalana, entre 1907 i 1917. Carme Karr n'és la directora i hi duu a terme tot tipus de tasques de                    

redacció. Karr és, doncs, una lluitadora feminista que promou tant canvis materials com de              

l'imaginari social dels gèneres. Carme Karr mor a Barcelona l'any 1943. 

 

No és casualitat que el 1910 Carme Karr associés feminisme amb l’accés a la 

cultura o que entengui que l’educació constituïa un instrument decisiu per 

aconseguir l’emancipació de les dones. 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 filles 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 perviure per a llurs filles. I quantes 

víctimes causa aquesta estupenda ceguera voluntària! Comptant amb això, les 
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famílies envien les nenes a educar-se en els col·legis congregacionistes més a 

la moda, plenament convençudes de que, al sortir d’allí, on tants diners han 

enterrat per a llurs filles, 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.» 

 Nash, Mary Revista Literatures, Núm. 5 (Segona època)  
30

 

 

 

 

 

En aquest apartat també hauríem de incloure el nom de Angela Cardona i de Emilia Domenech                

elles dos també van participar de forma molt directa en tot el procés tan feminista com sufragista a                  

Catalunya. 

Angela Cardona va ser una col·laboradora directa de Carme Karr i l’ajudarà a crear la revista                

feminal des de on sipulsara el pensament sufragsta. 

Per altra banda tenia a Emilia Domenech qui va ser una mestra i feminista de canet de mar                  

promotora de la primera votació femenina que va ocórrer a espanya el 16 de abril de 1933.  

Malauradament no he trota cap biografia de cap de elles dos. 

 

 

 

  

30 Mary Josephine Nash Baldwin, Mary Nash (Limerick, 1947), és una historiadora irlandesa, resident a Catalunya des 
de 1968. 
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D) REVISTA FEMINAL 
 
El naixement de la revista feminal se situa el 1907 i sorgeix com un projecte personal de Carme                  

Karr, escriptora, musicòloga i col·laboradora de diaris com Joventut i L'avenç. 

Per afavorir la seva tirada i difusió surt en el seu primer moment com un suplement del diari: La                   

il·lustració catalana. 

El seu contingut s'emmarca dins el feminisme reformista amb un fort sentiment catalanista. Els              

objectius de la revista es posen de manifest amb les pròpies paraules de Karr: 

 

"Sembla que convé feminisarla [la dona], elevant son intelecte (...) perquè esdevingui la vera              

companya somniada de l'home estudiós y emprenedor. (...) Creyem arribada l'hora d'encaminar            

dreturerament l'intelecte de la nostra dòna. Volem que per cultivar son esperit no hi calgui beure                

forçosament en fonts llunyanes. (...) D'aquells paíssos avansats d'ahont ens arriban alenades de             

feminisme, no'n podem rèbreho tot; cal ferne una selecció que s'avingui ab lo qu'es ara Catalunya,                

y aquesta selecció té d'esser feta paulatinament." 

 

En els primers anys la revista es va dedicar a recollir escrits, partitures, pintures i altres obres de                  

dones rellevants a la història de Catalunya com Víctor Català o Lluisa Vidal , complementades              
31 32

per informacions i articles sobre la informació de la dona en altres llocs d'Europa o del món. 

La revista va anar evolucionant pels esdeveniments polítics i els conflictes bèl·lics del moment,              

condicionant el contingut de la revista i el nou paper de la dona en la societat del moment. La                   

revista feina amb els seus articles va ser una veu que es va afegir als moviments que demanaven                  

el fi de la guerra , ajudant a divulgar moviments i associacions pacifistes com el CFPC (Comitè                 

Femení Pacifista de Catalunya). 

Diversos articles en la Feminal d'aquest moment anaven encaminats a conscienciar a les dones              

del seu poder de convicció cap als seus marits per tal que aquests no participessin en la guerra.                  

Des de la Feminal en algunes ocasions es crida a mobilitzacions i actes encaminats a impedir la                 

guerra i aconseguir la pau. 

L'entrada de la dona al món laboral necessària per suplir als homes que estaven al front també es                  

reflecteix en alguns números de la revista, apareixent articles de caràcter absolutament feminista             

que reivindica la dona ara ja com una figura autònoma amb possibilitats i ideologia pròpies. 

Els conflictes polítics I socials del 1917 com el tancament de les corts catalanes, els aixecaments                

populars i la repressió sobre la cultura i societat catalana també va afectar la revista Feminal que                 

31 Caterina Albert i Paradís, coneguda pel seu nom de ploma Víctor Català (l'Escala, 11 de setembre del 1869 - 27 de 
gener del 1966), fou una escriptora catalana. 
32Lluïsa Vidal i Puig (Barcelona, 2 d'abril de 1876 – Barcelona, 18 d'octubre de 1918),[1][2] va ser una pintora catalana. 
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en aquest període es troba amb moltes dificultats per poder continuar publicant , per qüestions               

econòmiques i la manca de llibertat d'expressió que s'aniria reduint fins a arribar al seu màxim                

durant l'alçament i la dictadura de Primo de Ribera. 

Malgrat tots els entrebancs que la dictadura va posar la revista va ressorgir el 1925 amb més força                  

i amb una concepció feminista i sufragista més marcada que en les etapes anteriors, ara escrita en                 

castellà. 

Com expressa en alguns dels seus números... 

 

''No somos, como algunos creen, por ser feministas enemigas del hombre... pero somos enemigas              

de las injusticias de ciertas leyes, hechas por los hombres'' 

 

Encara que havien optat per aquesta nova orientació més combativa i definida del feminisme o               

potser per aquest motiu la revista va tancar les seves portes poc després. 
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IV.CONCLUSIONS 
 

Aquest TDR partia de l’interès per aprendre que va ser el moviment sufragista i per que va néixer                  

en el moment històric que ho va fer calia conèixer el paper de la dona en aquell moment i els fets                     

polítics lligats a d’industrialització que van ser el motor del moviment. 

Des del meu punt de vista el treball respon a les preguntes formulades en el seu inici: el                  

sufragisme va ser un moviment reivindicatiu per part d’algunes dones lligat al moment en que               

aquestes comencen a formar part del treball industrial, i prenen consciencia del seu estatus com a                

treballadores fins i tot sense renunciar o tenir consciencia dels seus drets com a persona , en el                  

que el dret a votar seria un dels trets més fonamentals. 

Aquest treball també m’ha servit per adonar-me que sufragisme i feminisme(amb el sentit ampli              

que ho entenem avui dia) no sempre han anat junts, i ni tampoc ha estat un principi lligat en                   

exclusiva al pensament polític d’esquerres, ja que en alguns casos (com aquí a Catalunya) el               

corrent feminista s’ha relacionat amb ideologies reformistes conservadores. 

Cal també remarcar, i això el treball m’ho ha permès, constatar la valentia i fins i tot l’heroisme                  

d’algunes dones que malgrat les dificultats en que es van trobar han permès que avui dia tot i que                   

queda encara molt per fer i recorre, els drets de les dones , i sobretot la seva participació a la vida                     

pública, s’acosti a l’ideal d’igualtat entre home i dona al que tots hem d’aspirar. 

 

La creació de la feminal 2.0 a partir de l’estudi de la revista original m’ha ajudat a fer un esforç de                     

precisió del contingut i a aprendre les dificultats a l’hora de fer la maquetació d’una revista. 

 

Aquest treball de recerca m’ha permès ajuntar dos àmbits que em fascinen, que són el disseny i la                  

història, obtenint com a resultat, un treball del que em sento molt orgullosa. 

 

Agraeixo a totes les dones lluitadores que m’han inspirat per fer aquest treball i m’han anat                

acompanyant durant el procès d’aquest projecte. 
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VI. ANNEXOS 

 

Declaració de Drets de la Dona i la Ciutadana. 

 
DECLARATION DES DROITS DE LA FEMME ET DE LA 

CITOYENNE 

PREAMBULE 

Les mères, les filles, les surs,      
représentantes de la nation, demandent     
d’être constituées en Assemblée    
nationale. Considérant que l’ignorance,    
l’oubli ou le mépris des droits de la        
femme, sont les seules causes des      
malheurs publics et de la corruption des       
gouvernements, ont résolu d’exposer    
dans une déclaration solennelle, les droits      
naturels inaliénables et sacrés de la      
femme, afin que cette déclaration,     
constamment présente à tous les     
membres du corps social, leur rappelle      
sans cesse leurs droits et leurs devoirs,       
afin que les actes du pouvoir des femmes,        
et ceux du pouvoir des hommes, pouvant       
être à chaque instant comparés avec le       
but de toute institution politique, en soient       
plus respectés, afin que les réclamations      
des citoyennes, fondées désormais sur     
des principes simples et incontestables,     
tournent toujours au maintien de la      
Constitution, des bonnes murs, et au      
bonheur de tous. 

En conséquence, le sexe supérieur, en      
beauté comme en courage, dans les      
souffrances maternelles, reconnaît et    
déclare, en présence et sous les auspices       
de l’Etre suprême, les Droits suivants de       

Traducció al català de la Declaració de Drets de la Dona i 
la Ciutadana 

Preàmbul 

Les mares, les filles, les germanes,      
representants de la nació, demanen ser      
constituïdes en assemblea nacional. 

Considerant que la ignorància, l’oblit o el       
mensypreu dels drets de la dona són les        
úniques causes de les desgràcies     
públiques i de la corrupció dels governs,       
hem decidit exposar en una solemne      
Declaració els drets naturals, inalienables     
i sagrats de la dona a fi que aquesta         
declaració constantment presentada a    
tots els membres del cos social els       
recordi sempre els seus drets i els seus        
deures per tal que els actes del poder de         
les dones i els del poder dels homes,        
podent se comparats en cada moment      
amb la finalitat de tota institució pública,       
siguin així més respectats perquè les      
reclamacions de les ciutadanes, fundades     
des d’ara en principis simples i      
incontestables, col•laborin sempre en el     
manteniment de la constitució, dels bons      
costums i en la felicitat de tots. 

En conseqüència, el sexe superior tant en       
bellesa com en coratge, en els sofriments       
maternals, reconeix i declara, en     
presència i sota els auspicis de l’Ésser       
Suprem, els Drets següents de la Dona i        
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la Femme et de la Citoyenne. 

Article premier. La Femme naît libre et       
demeure égale à l’homme en droits. Les       
distinctions sociales ne peuvent être     
fondées que sur l’utilité commune. 

Article 2. Le but de toute association       
politique est la conservation des droits      
naturels et imprescriptibles de la Femme      
et de l’Homme. Ces droits sont la liberté,        
la propriété, la sûreté, et surtout la       
résistance à l’oppression. 

Article 3. Le principe de toute      
souveraineté réside essentiellement dans    
la Nation, qui n’est que la réunion de la         
Femme et de l’Homme: nul corps, nul       
individu, ne peut exercer d’autorité qui      
n’en émane expressément. 

Article 4. La liberté et la justice consistent        
à rendre tout ce qui appartient à autrui;        
ainsi l’exercice des droits naturels de la       
femme n’a de bornes que la tyrannie       
perpétuelle que l’homme lui oppose; ces      
bornes doivent être réformées par les lois       
de la nature et de la raison. 

Article 5. Les lois de la nature et de la          
raison défendent toutes actions nuisibles     
à la société; tout ce qui n’est pas défendu         
pas ces lois, sages et divines, ne peut        
être empêché, et nul ne peut être       
contraint à faire ce qu’elles n’ordonnent      
pas. 

Article 6. La loi doit être l’expression de la         
volonté générale; toutes les Citoyennes et      
Citoyens doivent concourir   
personnellement ou par leurs    
représentants, à sa formation; elle doit      
être la même pour tous : toutes les        
Citoyennes et tous les Citoyens, étant      
égaux à ses yeux, doivent être également       
admissibles à toutes dignités, places et      
emplois publics, selon leurs capacités, et      
sans autres distinctions que celles de      

de la Ciutadana. 

Articles 

I. La Dona neix lliure i roman igual a         
l’home en drets. Les distincions socials      
poden estar fundades en la utilitat      
comuna 

II. La finalitat de qualsevol associació      
política és la conservació dels drets      
naturals i imprescriptibles de la Dona i de        
l’Home: aquests drets són la llibertat, la       
propietat, la seguretat i, per sobre de tots,        
la resistència a l’opressió. 

III. El principi de qualsevol sobirania      
resideix essencialment en la Nació, la      
qual no és res més que la reunió de la          
dona i l’home: cap cos, cap individu, no        
pot exercir l’autoritat que no emani      
expressament d’això per a tots: sent totes       
les ciutadanes i tots els ciutadans iguals       
davant els seus ulls, han de ser igualment        
admissibles en totes les dignitats, llocs i       
treballs públics, segons les seves     
capacitats i sense altres distincions que      
les seves virtuts i el seu talent. 

IV. La llibertat i la justícia consisteixen a        
tornar tot el que pertany a un altre; així,         
l’exercici dels drets naturals de la dona no        
té més límits que la tirania que l’home li         
oposa, i aquests límits han de ser       
reformats per les lleis de la naturalesa i la         
raó. 

V. Les lleis de la naturalesa i de la raó          
prohibeixen totes les accions perjudicials     
per a la societat: tot el que no està         
prohibit per aquestes lleis, sàvies i      
divines, no pot ser impedit i ningú no pot         
estar obligat a fer el que no ordenen. 

VI. La llei ha de ser l’expressió de la         
voluntat general; totes les ciutadanes i      
tots els ciutadans han de contribuir      
personalment o mitjançant els seus     
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leurs vertus et de leurs talents. 

Article 7. Nulle femme n’est exceptée; elle       
est accusée, arrêtée, et détenue dans les       
cas déterminés par la loi: les femmes       
obéissent comme les hommes à cette loi       
rigoureuse. 

Article 8. La Loi ne doit établir que des         
peines strictement et évidemment    
nécessaires, et nul ne peut être puni       
qu’en vertu d’une Loi établie et      
promulguée antérieurement au délit et     
légalement appliquée aux femmes. 

Article 9. Toute femme étant déclarée      
coupable; toute rigueur est exercée par la       
Loi. 

Article 10. Nul ne doit être inquiété pour        
ses opinions mêmes fondamentales, la     
femme a le droit de monter sur l’échafaud;        
elle doit avoir également celui de monter       
à la Tribune; pourvu que ses      
manifestations ne troublent pas l’ordre     
public établi par la loi. 

Article 11. La libre communication des      
pensées et des opinions est un des droits        
les plus précieux de la femme, puisque       
cette liberté assure la légitimité des pères       
envers les enfants. Toute Citoyenne peut      
donc dire librement, je suis mère d’un       
enfant qui vous appartient, sans qu’un      
préjugé barbare la force à dissimuler la       
vérité ; sauf à répondre de l’abus de cette         
liberté dans les cas déterminés par la Loi. 

Article 12. La garantie des droits de la        
femme et de la Citoyenne nécessite une       
utilité majeure; cette garantie doit être      
instituée pour l’avantage de tous, et non       
pour l’utilité particulière de celles à qui elle        
est confiée. 

Article 13. Pour l’entretien de la force       
publique, et pour les dépenses     
d’administration, les contributions de la     

representants a la seva formació. 

VII. No s’exceptua cap dona; la dona és        
acusada, arrestada o detinguda en els      
casos determinats per la Llei. Les dones       
obeeixen com els homes aquesta Llei      
rigorosa. 

VIII. La llei no ha d’establir més que        
penes estrictes i evidentment    
necessàries, i ningú no pot ser castigat       
més que en virtut d’una llei establerta       
anteriorment al seu delicte i legalment      
aplicada a les dones. 

IX. Quan una dona ha estat declarada       
culpable, tot el rigor és exercit per la Llei. 

X. Ningú no ha de ser fustigat per les         
seves opinions més fonamentals, la dona      
té el dret per a pujar al cadafal; ha de          
tenir igualment el de pujar a la tribuna,        
sempre que les seves manifestacions no      
pertorbin l’ordre públic establert per la llei. 

XI. La lliure comunicació de les idees i de         
les opinions és un dels drets més       
preciosos de la dona ja que aquesta       
llibertat assegura la legitimitat dels pares      
respecte dels fills. Tota ciutadana pot,      
doncs, manifestar lliurement: sóc la mare      
d’un fill que us pertany, sense que un        
prejudici bàrbar l’obligui a dissimular la      
veritat, excepte per respondre de l’abús      
d’aquesta llibertat en els casos     
determinats per la llei. 

XII. La garantia dels drets de la dona i de          
la ciutadana necessita una major utilitat;      
aquesta garantia ha de ser instituïda per a        
la millora de tot i no per a la utilitat          
particular d’aquelles a les quals se’ls ha       
confiat. 

XIII. Per al manteniment de la força       
pública i per a les despeses de       
l’administració, les contribucions de la     
dona i de l’home són iguals; ella participa        
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femme et de l’homme sont égales ; elle a         
part à toutes les corvées, à toutes les        
tâches pénibles; elle doit donc avoir de       
même part à la distribution des places,       
des emplois, des charges, des dignités et       
de l’industrie. 

Article 14. Les Citoyennes et Citoyens ont       
le droit de constater par eux-mêmes ou       
par leurs représentants, la nécessité de la       
contribution publique. Les Citoyennes ne     
peuvent y adhérer que par l’admission      
d’un partage égal, non seulement dans la       
fortune, mais encore dans l’administration     
publique, et de déterminer la quotité,      
l’assiette, le recouvrement et la durée de       
l’impôt. 

Article 15. La masse des femmes,      
coalisée pour la contribution à celle des       
hommes, a le droit de demander compte,       
à tout agent public, de son administration. 

Article 16. Toute société, dans laquelle la       
garantie des droits n’est pas assurée, ni la        
séparation des pouvoirs déterminée, n’a     
point de constitution; la constitution est      
nulle, si la majorité des individus qui       
composent la Nation, n’a pas coopéré à       
sa rédaction. 

Article 17. Les propriétés sont à tous les        
sexes réunis ou séparés: elles ont pour       
chacun un droit lorsque la nécessité      
publique, légalement constatée, l’exige    
évidemment, et sous la condition d’une      
juste et préalable indemnité. 

POSTAMBULE 

Femme, réveille-toi; le tocsin de la raison       
se fait entendre dans tout l’univers;      
reconnais tes droits. Le puissant empire      
de la nature n’est plus environné de       
préjugés, de fanatisme, de superstition et      
de mensonges. Le flambeau de la vérité a        
dissipé tous les nuages de la sottise et de         
l’usurpation. L’homme esclave a multiplié     

en totes les càrregues, en tots els treballs        
penosos; ha de participar, així mateix, en       
la distribució dels llocs de treball, càrrecs,       
dignitats i també en la indústria. 

XIV. Les ciutadanes i els ciutadans tenen       
el dret de constatar per ells mateixos, o        
mitjançant els seus representants, la     
necessitat de la contribució pública. Les      
ciutadanes només poden adherir-s’hi    
admetent un repartiment igual, no     
solament en la fortuna, sinó a més en        
l’administració pública i la determinació de      
la quota, la base, la recaptació, la durada        
de l’impost. 

XV. La massa de les dones, unida per la         
contribució amb la dels homes, té el dret        
a demanar comptes a tot agent públic de        
la seva administració. 

XVI. Tota societat en què la garantia dels        
drets no està assegurada, ni la separació       
de poder determinada, no té constitució;      
la constitució és nul•la si la majoria dels        
individus que componen la nació no ha       
cooperat en la seva redacció. 

XVII. Les propietats són per a tots dos        
sexes reunits o separats; tenen, per a       
cadascú, un dret inviolable i sagrat; ningú       
no en pot veure’s privat en tant que        
veritable patrimoni de la natura, llevat que       
la necessitat pública, legalment    
constatada, ho exigís de forma evident i       
amb la condició d’una justa i anterior       
indemnització. 

Epíleg 

Dona desperta’t; el repic de campanes de       
la raó es fa sentir en tot l’univers; reconeix         
els teus drets. El poderós imperi de la        
Natura ja no està envoltat de prejudicis,       
de fanatisme, de superstició i de      
mentides. La torxa de la veritat ha dissipat        
tots els núvols de la neciesa i de la         
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ses forces, a eu besoin de recourir aux        
tiennes pour briser ses fers. Devenu libre,       
il est devenu injuste envers sa compagne.       
Ô femmes! Femmes, quand    
cesserez-vous d’être aveugles? Quels    
sont les avantages que vous recueillis      
dans la révolution? Un mépris plus      
marqué, un dédain plus signalé. Dans les       
siècles de corruption vous n’avez régné      
que sur la faiblesse des hommes. Votre       
empire est détruit; que vous reste t-il       
donc? La conviction des injustices de      
l’homme. La réclamation de votre     
patrimoine, fondée sur les sages décrets      
de la nature; qu’auriez-vous à redouter      
pour une si belle entreprise? Le bon mot        
du Législateur des noces de Cana?      
Craignez-vous que nos Législateurs    
français, correcteurs de cette morale,     
longtemps accrochée aux branches de la      
politique, mais qui n’est plus de saison, ne        
vous répètent : femmes, qu’y a-t-il de       
commun entre vous et nous? Tout, auriez       
vous à répondre. S’ils s’obstinent, dans      
leur faiblesse, à mettre cette     
inconséquence en contradiction avec    
leurs principes; opposez courageusement    
la force de la raison aux vaines       
prétentions de supériorité; réunissez-vous    
sous les étendards de la philosophie;      
déployez toute l’énergie de votre     
caractère, et vous verrez bientôt ces      
orgueilleux, non serviles adorateurs    
rampants à vos pieds, mais fiers de       
partager avec vous les trésors de l’Etre       
Suprême. Quelles que soient les barrières      
que l’on vous oppose, il est en votre        
pouvoir de les affranchir; vous n’avez qu’à       
le vouloir. Passons maintenant à     
l’effroyable tableau de ce que vous avez       
été dans la société; et puisqu’il est       
question, en ce moment, d’une éducation      
nationale, voyons si nos sages     
Législateurs penseront sainement sur    
l’éducation des femmes. 

usurpació. 

L’home esclau ha multiplicat les seves      
forces, ha necessitat recórrer a les teves       
per trencar les seves cadenes. Una      
vegada lliure s’ha tornat injust amb la       
seva companya. Oh, dones! Dones, quan      
deixareu d’estar cegues? Quins són els      
avantatges que heu aconseguit amb la      
revolució? Un menyspreu més acusat, un      
desdeny més assenyalat. Al llarg dels      
segles de corrupció, solament heu regnat      
sobre la debilitat dels homes. El vostre       
imperi ha estat destruït, que us n’ha       
restat? La convicció de les injustícies de       
l’home. La reclamació del vostre     
patrimoni; basada en els savis decrets de       
la natura; qui podria sentir por per una        
causa tan formosa. La bona paraula del       
Legislador de les Noces de Canà. Tenim       
por que els nostres legisladors francesos,      
correctors d’aquesta moral, durant molt     
de temps penjada de les branques de la        
política, però que ja no està de moda, us         
repeteixin: dones, què tenim en comú      
vosaltres i nosaltres. Tot, podríem     
respondre. Si s’obstinessin en la seva      
debilitat, per col•locar aquesta    
inconseqüència en contradicció amb els     
seus principis, oposeu valerosament la     
força de la raó i les il•lusòries pretensions        
de superioritat; reuniu-vos sota els     
estendards de la filosofia; desplegueu tota      
l’energia del vostre caràcter i aviat veureu       
aquests orgullosos, ja no servils     
adoradors rampants als vostres peus,     
sinó orgullosos de compartir amb els      
vostres tresors l’Ésser Suprem. Quins     
siguin els entrebancs que us posin, està a        
les vostres mans poder enderrocar-los. 
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Les femmes ont fait plus de mal que de         
bien. La contrainte et la dissimulation ont       
été leur partage. Ce que la force leur avait         
ravi, la ruse leur a rendu; elles ont eu         
recours à toutes les ressources de leurs       
charmes, et le plus irréprochable ne leur       
résistait pas. Le poison, le fer, tout leur        
était soumis; elles commandaient au     
crime comme à la vertu. Le gouvernement       
français, surtout, a dépendu, pendant des      
siècles, de l’administration nocturne des     
femmes; le cabinet n’avait point de secret       
pour leur indiscrétion; ambassade,    
commandement, ministère, présidence,   
pontificat, cardinalat; enfin tout ce qui      
caractérise la sottise des hommes,     
profane et sacré, tout a été soumis à la         
cupidité et à l’ambition de ce sexe       
autrefois méprisable et respecté, et     
depuis la révolution, respectable et     
méprisé. 

 
 

Discurso de Clara Campoamor en las Cortes el 1 de octubre de 1931 

“Señores diputados: lejos yo de censurar ni de atacar las manifestaciones de mi colega, señorita               
Kent, comprendo, por el contrario, la tortura de su espíritu al haberse visto hoy en trance de negar                  
la capacidad inicial de la mujer. Creo que por su pensamiento ha debido de pasar, en alguna                 
forma, la amarga frase de Anatole France cuando nos habla de aquellos socialistas que, forzados               
por la necesidad, iban al Parlamento a legislar contra los suyos. 

Respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto de la mujer, he de                    
decir, con toda la consideración necesaria, que no están apoyadas en la realidad. Tomemos al               
azar algunas de ellas. ¿Que cuándo las mujeres se han levantado para protestar de la guerra de                 
Marruecos? Primero: ¿y por qué no los hombres? Segundo: ¿quién protestó y se levantó en               
Zaragoza cuando la guerra de Cuba más que las mujeres? ¿Quién nutrió la manifestación pro               
responsabilidades del Ateneo, con motivo del desastre de Annual, más que las mujeres, que iban               
en mayor número que los hombres? 

¡Las mujeres! ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República                
se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la                  
República? ¿Es que al hablar con elogio de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no                 
está cantando su capacidad? Además, al hablar de las mujeres obreras y universitarias, ¿se va a                
ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a la otra? ¿No sufren éstas las                  
consecuencias de la legislación? ¿No pagan los impuestos para sostener al Estado en la misma               
forma que las otras y que los varones? ¿No refluye sobre ellas toda la consecuencia de la                 
legislación que se elabora aquí para los dos sexos, pero solamente dirigida y matizada por uno?                
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¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de                 
República, para demostrar su capacidad? Y ¿por qué no los hombres? ¿Por qué el hombre, al                
advenimiento de la República, ha de tener sus derechos y han de ponerse en un lazareto los de la                   
mujer? 

Pero, además, señores diputados, los que votasteis por la República, y a quienes os votaron los                
republicanos, meditad un momento y decid si habéis votado solos, si os votaron sólo los hombres.                
¿Ha estado ausente del voto la mujer? Pues entonces, si afirmáis que la mujer no influye para                 
nada en la vida política del hombre, estáis –fijaos bien– afirmando su personalidad, afirmando la               
resistencia a acatarlos. ¿Y es en nombre de esa personalidad, que con vuestra repulsa reconocéis               
y declaráis, por lo que cerráis las puertas a la mujer en materia electoral? ¿Es que tenéis derecho                  
a hacer eso? No; tenéis el derecho que os ha dado la ley, la ley que hicisteis vosotros, pero no                    
tenéis el derecho natural fundamental, que se basa en el respeto a todo ser humano, y lo que                  
hacéis es detentar un poder; dejad que la mujer se manifieste y veréis como ese poder no podéis                  
seguir detentándolo. 

No se trata aquí esta cuestión desde el punto de vista del principio, que harto claro está, y en                   
vuestras conciencias repercute, que es un problema de ética, de pura ética reconocer a la mujer,                
ser humano, todos sus derechos, porque ya desde Fitche, en 1796, se ha aceptado, en principio                
también, el postulado de que sólo aquel que no considere a la mujer un ser humano es capaz de                   
afirmar que todos los derechos del hombre y del ciudadano no deben ser los mismos para la mujer                  
que para el hombre. Y en el Parlamento francés, en 1848, VictorConsiderant se levantó para decir                
que una Constitución que concede el voto al mendigo, al doméstico y al analfabeto – que en                 
España existe– no puede negárselo a la mujer. No es desde el punto de vista del principio, es                  
desde el temor que aquí se ha expuesto, fuera del ámbito del principio –cosa dolorosa para un                 
abogado–, como se puede venir a discutir el derecho de la mujer a que sea reconocido en la                  
Constitución el de sufragio. Y desde el punto de vista práctico, utilitario, ¿de qué acusáis a la                 
mujer? ¿Es de ignorancia? Pues yo no puedo, por enojosas que sean las estadísticas, dejar de                
referirme a un estudio del señor Luzuriaga acerca del analfabetismo en España. 

Hace él un estudio cíclico desde 1868 hasta el año 1910, nada más, porque las estadísticas van                 
muy lentamente y no hay en España otras. ¿Y sabéis lo que dice esa estadística? Pues dice que,                  
tomando los números globales en el ciclo de 1860 a 1910, se observa que mientras el número                 
total de analfabetos varones, lejos de disminuir, ha aumentado en 73.082, el de la mujer               
analfabeta ha disminuido en 48.098; y refiriéndose a la proporcionalidad del analfabetismo en la              
población global, la disminución en los varones es sólo de 12,7 por cien, en tanto que en las                  
hembras es del 20,2 por cien. Esto quiere decir simplemente que la disminución del analfabetismo               
es más rápida en las mujeres que en los hombres y que de continuar ese proceso de disminución                  
en los dos sexos, no sólo llegarán a alcanzar las mujeres el grado de cultura elemental de los                  
hombres, sino que lo sobrepasarán. Eso en 1910. Y desde 1910 ha seguido la curva ascendente,                
y la mujer, hoy día, es menos analfabeta que el varón. No es, pues, desde el punto de vista de la                     
ignorancia desde el que se puede negar a la mujer la entrada en la obtención de este derecho. 

Otra cosa, además, al varón que ha de votar. No olvidéis que no sois hijos de varón tan sólo, sino                    
que se reúne en vosotros el producto de los dos sexos. En ausencia mía y leyendo el diario de                   
sesiones, pude ver en él que un doctor hablaba aquí de que no había ecuación posible y, con                  
espíritu heredado de Moebius y Aristóteles, declaraba la incapacidad de la mujer. 

A eso, un solo argumento: aunque no queráis y si por acaso admitís la incapacidad femenina,                
votáis con la mitad de vuestro ser incapaz. Yo y todas las mujeres a quienes represento queremos                 
votar con nuestra mitad masculina, porque no hay degeneración de sexos, porque todos somos              
hijos de hombre y mujer y recibimos por igual las dos partes de nuestro ser, argumento que han                  
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desarrollado los biólogos. Somos producto de dos seres; no hay incapacidad posible de vosotros a               
mí, ni de mí a vosotros. 

Desconocer esto es negar la realidad evidente. Negadlo si queréis; sois libres de ello, pero sólo en                 
virtud de un derecho que habéis (perdonadme la palabra, que digo sólo por su claridad y no 

con espíritu agresivo) detentado, porque os disteis a vosotros mismos las leyes; pero no porque               
tengáis un derecho natural para poner al margen a la mujer. 

Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer, y considero que sería un profundo               
error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en                   
vosotros; a la mujer que, como ocurrió con otras fuerzas nuevas en la revolución francesa, será                
indiscutiblemente una nueva fuerza que se incorpora al derecho y no hay sino que empujarla a                
que siga su camino. 

No dejéis a la mujer que, si es regresiva, piense que su esperanza estuvo en la dictadura; no                  
dejéis a la mujer que piense, si es avanzada, que su esperanza de igualdad está en el                 
comunismo. No cometáis, señores diputados, ese error político de gravísimas consecuencias.           
Salváis a la República, ayudáis a la República atrayéndoos y sumándoos esa fuerza que espera               
ansiosa el momento de su redención. 

Cada uno habla en virtud de una experiencia y yo os hablo en nombre de la mía propia. Yo soy                    
diputado por la provincia de Madrid; la he recorrido, no sólo en cumplimiento de mi deber, sino por                  
cariño, y muchas veces, siempre, he visto que a los actos públicos acudía una concurrencia               
femenina muy superior a la masculina, y he visto en los ojos de esas mujeres la esperanza de                  
redención, he visto el deseo de ayudar a la República, he visto la pasión y la emoción que ponen                   
en sus ideales. La mujer española espera hoy de la República la redención suya y la redención del                  
hijo. No cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar; que no                
tendréis nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la República a la mujer, que                 
representa una fuerza nueva, una fuerza joven; que ha sido simpatía y apoyo para los hombres                
que estaban en las cárceles; que ha sufrido en muchos casos como vosotros mismos, y que está                 
anhelante, aplicándose a sí misma la frase de Humboldt de que la única manera de madurarse                
para el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a todos es caminar dentro de ella. 

Señores diputados, he pronunciado mis últimas palabras en este debate. Perdonadme si os             
molesté, considero que es mi convicción la que habla; que ante un ideal lo defendería hasta la                 
muerte; que pondría, como dije ayer, la cabeza y el corazón en el platillo de la balanza, de igual                   
modo Breno colocó su espada, para que se inclinara en favor del voto de la mujer, y que además                   
sigo pensando, y no por vanidad, sino por íntima convicción, que nadie como yo sirve en estos                 
momentos a la República española. ‘’ 
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Discurso de Victoria Kent en contra del voto femenino. 
 
“La Srta. KENT: Señores Diputados, pido en este momento a la Cámara atención respetuosa para               
el problema que aquí se debate, porque estimo que no es problema nimio, ni problema que                
debemos pasar a la ligera; se discute, en este momento, el voto femenino y es significativo que                 
una mujer como yo, que no hago más que rendir un culto fervoroso al trabajo, se levante en la                   
tarde de hoy a decir a la Cámara, sencillamente, que creo que el voto femenino debe aplazarse.                 
[Muy bien. Aplausos] Que creo que no es el momento de otorgar el voto a la mujer española. [Muy                   
bien] Lo dice una mujer que, en el momento crítico de decirlo, renuncia a un ideal. [El Sr. Guerra                   
del Río: Los cavernícolas hablan de pastel] Quiero significar a la Cámara que el hecho de que dos                  
mujeres, que se encuentran aquí reunidas, opinen de manera diferente, no significa            
absolutamente nada, porque, dentro de los mismos partidos y de las mismas ideologías, hay              
opiniones diferentes. Tal ocurre en el partido radical, donde la Srta. Campoamor figura, y el Sr.                
Guerra del Río también. Por tanto, no creo que esto sea motivo para esgrimirlo en un tono un poco                   
satírico, y que a este problema hay que considerarle en su entraña y no en su superficie. 
  
En este momento vamos a dar o negar el voto a más de la mitad de los individuos españoles y es                     
preciso que las personas que sienten el fervor republicano [Muy bien], el fervor democrático y               
liberal republicano nos levantemos aquí para decir: es necesario aplazar el voto femenino. [Muy              
bien] Y es necesario Sres. Diputados aplazar el voto femenino, porque yo necesitaría ver, para               
variar de criterio, a las madres en la calle pidiendo escuelas para sus hijos; yo necesitaría haber                 
visto en la calle a las madres prohibiendo que sus hijos fueran a Marruecos; yo necesitaría ver a                  
las mujeres españolas unidas todas pidiendo lo que es indispensable para la salud y la cultura de                 
sus hijos. Por eso Sres. diputados, por creer que con ello sirvo a la República, como creo que la                   
he servido en la modestia de mis alcances, como me he comprometido a servirla mientras viva,                
por este estado de conciencia es por lo que me levanto en esta tarde a pedir a la Cámara que                    
despierte la conciencia republicana, que avive la fe liberal y democrática y que aplace el voto para                 
la mujer. Lo pido porque no es que con ello merme en lo más mínimo la capacidad de la mujer; no,                     
Sres. Diputados, no es cuestión de capacidad; es cuestión de oportunidad para la República. Por               
esto pido el aplazamiento del voto femenino o su condicionalidad; pero si condicionamos el voto               
de la mujer, quizás pudiéramos cometer alguna injusticia. Si aplazamos el voto femenino no se               
comete injusticia alguna, a mi juicio. Entiendo que la mujer, para encariñarse con un ideal,               
necesita algún tiempo de convivencia con la República; que vean las mujeres que la República ha                
traído a España lo que no trajo la monarquía: esas veinte mil escuelas de que nos hablaba esta                  
mañana el Ministro de Instrucción Pública, esos laboratorios, esas Universidades populares, esos            
Centros de cultura donde la mujer pueda depositar a sus hijos para haberlos verdaderos              
ciudadanos. 
  
Cuando transcurran unos años y vea la mujer los frutos de la República y recoja la mujer en la                   
educación y en la vida de sus hijos los frutos de la República [...], cuando la mujer española se dé                    
cuenta de que sólo en la República están garantizados los derechos de ciudadanía de sus hijos,                
de que sólo la República ha traído a su hogar el pan que la monarquía no les había dejado,                   
entonces, Sres. Diputados, la mujer será la más ferviente, la más ardiente defensora de la               
República; pero, en estos momentos, cuando acaba de recibir el Sr. Presidente firmas de mujeres               
españolas que, con su buena fe, creen en los instantes actuales que los ideales de España deben                 
ir por otro camino, cuando yo deseaba fervorosamente unos millares de firmas de mujeres              
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españolas de adhesión a la República [La Srta. Campoamor: Han venido], cuando yo deseaba              
miles de firmas y miles de mujeres en la calle gritando “¡Viva la República!” y “Viva el Gobierno de                   
la República!” [...], he de confesar humildemente que no la he visto, que yo no puedo juzgar a las                   
mujeres españolas por estas muchachas universitarias que estuvieron en la cárcel, honra de la              
juventud escolar femenina, porque no fueron más que cuatro muchachas estudiantes. No puedo             
juzgar tampoco a la mujer española por estas obreras que dejan su trabajo diariamente para               
sostener, con su marido, su hogar. Si las mujeres españolas fueran todas obreras, si las mujeres                
españolas hubiesen atravesado ya un periodo universitario y estuvieran liberadas en su            
conciencia, yo me levantaría hoy frente a toda la Cámara para pedir el voto femenino. [Muy bien.                 
Aplausos] 
  
Pero en estas horas yo me levanto justamente para decir lo contrario y decirlo con toda la valentía                  
de mi espíritu, afrontando el juicio que de mí puedan formar las mujeres que no tengan ese fervor                  
y estos sentimientos republicanos que creo tener. Es por esto por lo que claramente me levanto a                 
decir a la Cámara: o la condicionalidad del voto o su aplazamiento; creo que su aplazamiento                
sería más beneficioso, porque lo juzgo más justo, como asimismo que, después de unos años de                
estar con la República, de convivir con la República, de luchar por la República y de apreciar los                  
beneficios de la República, tendríais en la mujer el defensor más entusiasta de la República. Pero                
hoy, Sres. Diputados, es peligroso conceder el voto a la mujer. Yo no puedo sentarme sin que                 
quede claro mi pensamiento y mi sentimiento y sin salvar absolutamente para lo sucesivo mi               
conciencia. He ahí lo que quería exponer a la Cámara. [Grandes aplausos]” 

  
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 1931.’’ ‘’ 
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Documents oficials cedits per l’Ajuntament de Canet de Mar. 

Les següents imatges corresponen al llibre de recompte del referèndum que va fer Canet de Mar 
el 1933. 
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Revista Feminal original. 
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