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1. INTRODUCCIÓ 

 
● 1.1 PRESENTACIÓ DEL TREBALL, MOTIUS DE L’ELECCIÓ I        

JUSTIFICACIÓ  
 
La Guerra Civil Espanyola, període comprès entre el 17 de juliol de 1936 i l’1 d’abril                

de 1939, fou una etapa caracteritzada pels conflictes socials, polítics i bèl.lics a gran              

part dels territoris d’arreu d’Espanya. Aquest conflicte va suposar diversos          

enfrontaments, començant per la lluita de classes, conflictes dels bàndols oposats           

(els qui defensaven la dictadura militar del General Franco i els qui eren partidaris              

de la democràcia republicana) o la guerra per causes religioses.  

 

En gran mesura, les conseqüències que va tenir aquesta guerra per a Espanya              

foren notables, i podríem dir fins i tot que van marcar la història posterior del país.                

L’elevat nombre de morts a causa dels bombardejos, les epidèmies, la fam...i            

l’escassa natalitat, entre d’altres, foren les causes que van comportar a la disminució             

de la piràmide de població. També la mala situació econòmica, la destrucció de             

pobles i ciutats i l’exili a l’estranger de molts republicans van conduir a un canvi               

sociopolític de gran importància.  

 

En aquest context, la premsa va esdevenir un sector molt perjudicat, i especialment,             

la limitació de la llibertat d’expressió va comportar el segrest de publicacions. A més              

a més, es va popularitzar l’aparició de periòdics amb una ideologia clarament            

definida, és a dir, premsa franquista.  

 

Així mateix, cal destacar la imatge de la dona en aquest període històric, però              

sobretot, remarcar la importància de la dona miliciana, lluitadora als fronts. En            

aquest sentit, la dècada dels anys 30 va suposar un canvi important per a Espanya               

pel que fa al feminisme amb l’aparició de moviments com Mujeres Libres, els quals              

defensaven els drets de les dones, i especialment a la Guerra Civil, quan les dones               
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van sortir de les seves cases per ocupar els llocs de treball dels homes que               

combatien a la guerra.  

 

Així doncs, és important portar a terme una anàlisi dels diaris de la Guerra Civil per                

veure el tractament que fan respecte a la imatge de la dona. No obstant això, a                

causa de la gran quantitat de periòdics que podem trobar, en aquest treball ens              

limitarem a analitzar únicament dos amb una ideologia oposada per tal de            

comprovar les diferències respecte al tractament de la imatge de la dona.  
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2. PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA DE RECERCA 

 
● 2.1 OBJECTIUS DE LA INVESTIGACIÓ I METODOLOGIA  

 

La recerca pretén analitzar el tractament de la imatge de la dona a la premsa al llarg                 

del període de la Guerra Civil Espanyola, comprés entre el 17 de juliol de 1936 (amb                

el colp d’Estat contra el govern de la Segona República) i l’1 d’abril de 1939 (el                

general Franco anuncia el final de la guerra).  

 

Per profunditzar amb la recerca, ens centrarem en l’anàlisi de dos diaris amb             

ideologies oposades, els quals van tenir un paper important durant el període de la              

Guerra Civil. Concretament, analitzarem l’ABC, el qual havia estat dividit en dues            

ideologies distintes: l’ABC de Madrid controlat pel bàndol republicà, mentre que el            

de Sevilla era al servei dels més conservadors. Per altra banda, analitzarem les             

publicacions de  Solidaridad Obrera, amb caràcter anarquista.  

 

Més concretament, en aquesta anàlisi estudiarem quin ha estat el tractament de la             

imatge de la dona basant-nos en paràmetres com el nombre d’articles, reportatges i             

fotografies on surt la dona, a més del nombre de portades on aquesta té              

protagonisme i les líders que apareixen a cadascun dels diaris analitzats, entre            

d’altres.  

 

Per últim, la inclusió de referents dels inicis dels moviments feministes a Espanya a              

partir de la dècada dels anys 30 com Federica Montseny i “Milicianas Rojas ”, o el                

tradicionalisme femení marcat per Pilar Primo de Rivera i la “Sección Femenina” ens             

ajudaran a complimentar l’anàlisi portat a terme. Aquestes dones, considerades          

líders femenines (les quals ocupaven càrrecs polítics en l’època), van ser un            

element clau durant la Guerra Civil per situar el paper de la dona en la societat.   

 

En resum, els objectius que s’emmarquen en aquesta investigació són els següents:  

 

3 



-Fer un esbós general del tractament de la dona durant la Guerra Civil. 

 

-Analitzar dos periòdics amb ideologies oposades en el període comprès entre el 17             

de juliol de 1936 i l’1 d’abril de 1939.  

 

-Profunditzar amb la trajectòria de les principals líders femenines en aquesta etapa. 

 

-Concloure amb quina finalitat s’ha fet servir la imatge de la dona a la premsa a                

partir de les diferències trobades en els dos diaris.  

 

 

● 2.2 HIPÒTESIS 

 

Per tal de portar a terme la investigació plantejada anteriorment, procedirem a            

establir un conjunt d’hipòtesis, les quals ens seran de gran utilitat per esbrinar els              

objectius del treball.  

 

Així doncs, la principal hipòtesi que plantegem és la següent:  

 

H. Els dos periòdics analitzats, Solidaridad Obrera i l’ABC de Sevilla esdevenen dos             

models antagònics en relació al tractament de la imatge de la dona.  

 

A més, afegirem algunes subdivisions d’hipòtesis per tal d’aprofundir en la           

investigació:  

 

H1.   La imatge de la dona es troba segmentada segons la ideologia.  

 

H2. Trobem una desigualtat entre les tasques que realitza la dona franquista i             

la dona anarquista.  

 

H3. La premsa franquista utilitza la dona com a objecte de consum.  
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H4. La imatge de la dona que es reflecteix a la premsa no és coherent               

respecte el paper real que la dona exerceix en la societat.  

 

H5. La presència femenina a la premsa de la guerra civil és escassa.  

 

 

● 2.3 PREGUNTES DE LA INVESTIGACIÓ 

 

Pel que fa a les preguntes, la recerca es desenvolupa a partir de les següents               

preguntes:  

 

P. En relació a la imatge de la dona durant la Guerra Civil, són Solidaridad               

Obrera i l’ABC dos models antagònics? 

 

P1. La imatge de la dona es troba segmentada segons la seva ideologia? 

 

P2. Hi ha desigualtat entre les tasques que realitza la dona franquista i la              

dona anarquista?  

 

P3. S’utilitza la dona com a objecte de consum a la premsa franquista? 

 

P4. És coherent la imatge de la dona que es reflecteix a la premsa, respecte               

al paper real que aquesta exerceix en la societat? 

 

P5. Quin grau de presència té la dona a la premsa de la Guerra Civil? 
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3. MARC TEÒRIC 
 
3.1 LA GUERRA CIVIL (Context històric) 
 

➔ ANTECEDENTS 

 

El 16 de febrer de 1936 van tenir lloc eleccions generals a Espanya, proclamant-se              

guanyador el Front Popular, partit format per una coalició d’esquerra que agrupava            

al Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), el Partit Comunista (PCE) i Esquerra            

Republicana (ERC), entre d’altres. Després de les eleccions, el republicà Manuel           

Azaña fou l’encarregat de formar el nou govern, nomenant-se president de la            

República el 10 de maig de 1936. Azaña nomena a Francisco Largo Caballero,             

socialista pròxim als comunistes, com a cap del govern.  

 

Amb el triomf del Front Popular amb majoria absoluta, van començar un seguit de              

mobilitzacions per tal d’enfrontar la massa amb el govern d’esquerres, i durant els             

mesos següents, la situació d’Espanya va començar a empitjorar notablement, amb           

diversos assassinats. L’atemptat més significatiu fou el que li costà la vida a José              

Calvo Sotelo, ministre durant la dictadura de Primo de Rivera, assassinat el 13 de              

juliol de 1936. Aquest atemptat fou comès per membres de la guàrdia d’assalt com a               

represàlia per l’assassinat del tinent de la guàrdia d’assalt José del Castillo per part              

dels falangistes. 

 

Així doncs, a partir d’aquesta situació d’inestabilitat al país, els generals Sanjurjo            

(exiliat a Portugal) i Mola (destinat a Pamplona), es van aliar amb el general              

Franco, el qual es trobava destinat a Canàries. Amb el colp d’Estat del 17 de juliol                

de 1936 s’iniciava la Guerra Civil Espanyola.  

  

➔ GUERRA CIVIL 

 

El colp d’Estat es va iniciar a Melilla el 17 de juliol de 1936. Durant els dies següents                  

es va anar expandint a la resta de territoris peninsulars, i concretament, aquesta             
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insurrecció va triomfar a Galícia, Castella i Lleó, Navarra, Andalusia Occidental i            

Canàries, des d’on el general Franco es va desplaçar al Marroc per posar-se al              

capdavant de l’exèrcit africà.  

 

No obstant això, el colp d’Estat va fracassar diversos territoris com Astúries,            

Cantàbria, País Basc, Catalunya, València, Madrid, Múrcia i la zona oriental           

d’Andalusia, els quals s’havien aliat amb el bàndol republicà. Segons explica Juan            

Carlos Ocaña al blog d’història HistoriasigloXX.org (2005):  

 
“Exceptuando en Navarra y Castilla-León, la sublevación no tuvo apenas respaldo popular y se basó               

en las fuerzas militares insurrectas. Factores como las dudas o la resolución de los sublevados y las                 

autoridades encargadas de reprimir el golpe, la capacidad de movilización obrera y el papel de la                

Guardia Civil fueron claves para entender el resultado final del golpe en cada zona del país.”  

 

En aquest context, davant l’evident fracàs del colp d’Estat a moltes províncies            

espanyoles, el territori va quedar dividit en dues zones. Per una banda, la zona              

nacional estava formada per Castella i Lleó, Galícia i Andalusia majoritàriament. A            

més, comptava amb un exèrcit molt ben preparat que tenia el suport de les forces               

africanes. Durant els primers mesos de la guerra el poder al carrer va quedar en               

mans de comitès d’obrers organitzats pels partits d’esquerra i sindicats.  

 

Durant els anys que va tenir lloc la guerra, les fortes repressions, seguides              

d’execucions i assassinats es van produir diàriament als dos bàndols. La repressió            

de la zona nacional es va dirigir cap a intel.lectuals republicans com Federico Garcia              

Lorca i gran nombre d’obrers i camperols. En canvi, els militants de la zona              

republicana van centrar els atacs cap a les classes adinerades i els capellans. Un              

dels executats va ser José Antonio Primo de Rivera.  

 

Finalment, després de més de 2 anys amb una situació política i social totalment              

descontrolada, l’exèrcit de Franco va controlar Espanya i el 28 de març de 1939 les               

tropes franquistes entraren a Madrid. Pocs dies després, l’1 d’abril, es donava per             

finalitzada la  Guerra Civil.  
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3.2 LA PREMSA DURANT LA GUERRA CIVIL 

 

La Guerra Civil fou un període marcat per l’aparició de la propaganda política             

acompanyada per la imposició de censura, tant a la informació com a l’opinió.             

L’objectiu d’aquesta premsa és denigrar a l’enemic i conscienciar als seguidors           

sobre els objectius a seguir per tal d’enderrocar el bàndol contrari. A aquesta             

situació s’afegeix la dificultat d’aprovisionament de paper, i per tant, de distribució            

dels exemplars. Així mateix, també es procedeix a la confiscació de totes aquelles             

publicacions considerades dolentes per al règim. Eduardo Gonzalez (2000) defineix          

aquest període com a:  

 

“La ejecución de numerosos propietarios, periodistas y empleados de periódicos, la           

incautación, suspensión y supresión de centenares de diarios, semanarios y revistas           

desvelan las dimensiones de un enfrentamiento, en el cual la libertad de expresión             

fue una de las “víctimas”. 

 

 

➔ PREMSA REPUBLICANA 

 

La premsa republicana fou majoritària respecte a la premsa tradicionalista amb           

aproximadament d’una cinquantena de diaris només a Catalunya. Així doncs, entre           

els principals diaris republicans trobem: 

 

● LA PUBLICITAT - 1922 (AC) 

● TREBALL - 1936 (PSUC) 

● DIARI DE CATALUNYA - 1937 ( EC) 

● FULL OF. DEL DILLUNS - 1931 (INDEP.) 

● LA RAMBLA - 1936 - (PSUC) 

● ÚLTIMA HORA - 1935 (ERC) 

● LA HUMANITAT - 1931 (ERC) 
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● HOJA DEL LUNES - 1926 (INDEP.) 

● SOLIDARIDAD OBRERA - 1916 (CNT) 

● LA NOCHE - 1924 (CNT-FAI) 

● RENOVACIÓN - 1906 (RADICAL) 

● EL DÍA GRÁFICO - 1913 (IR) 

● DIARIO DEL COMERCIO - 1890 - (PFI) 

● EL MUNDO DEPORTIVO - 1929 (INDEP.) 

● LAS NOTICIAS - 1896 (UGT) 

● EL DILUVIO - 1858 (REP. INDEP.) 

● LA VANGUARDIA - 1881 (REP. SOCIAL) 

● NOTICIERO UNIVERSAL - 1888 (REP. SOCIAL)  

 

Font: Periodisme en la Guerra Civil (2010)  

           [Josep Maria Figueres] 

 

 

➔ PREMSA CONSERVADORA 

 

Checa Godoy (1989) al llibre “Prensa y partidos políticos durante la II República”             

anomena als principals diaris tradicionalistes que van sorgir com a oposició al règim             

republicà. Tot i que molts d’ells van desaparèixer, algunes publicacions van           

continuar existint durant la Guerra Civil:  

 

● ABC SEVILLA - 1903  

● EL NOTICIERO -  1901 

● EL NORTE DE CASTILLA - 1854  

● EL ADELANTO DE SALAMANCA - 1883 

● EL ADELANTADO DE SEGOVIA - 1901  

● YA - 1935  

● LA VOZ DE ESPAÑA - 1936 

● AMANECER - 1936 

● ARRIBA ESPAÑA - 1936 
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● LA VOZ DE CASTILLA - 1945  

● SOLIDARIDAD NACIONAL - 1939 

 

 

3.3 ABC  

 

El diari ABC es va fundar l’any 1903 pel periodista Luca de Tena. Al principi, es                

tractava d’una publicació setmanal i després d’un període en el qual es van             

paralitzar les seves publicacions l’any següent de la seva creació, l’ABC va            

començar a distribuir-se diàriament a partir de l’1 de juny de 1905.  

 

Amb l’inici de la Guerra Civil a Espanya, el diari es va fragmentar en dues               

publicacions distintes, amb una ideologia oposada. Per una banda, l’ABC de Sevilla            

(al servei del bàndol sublevat) i per altra banda l’ABC de Madrid (bàndol republicà).  

 

En aquest sentit, el periodista Víctor Olmos al seu llibre Historia del ABC: 100 años               

clave en la historia de España (2002), recull la història de l’ABC en motiu del               

centenari de la seva fundació i explica: 

 
“En 1936, el Gobierno de la República se incauta del ABC de Madrid, que deja de ser propiedad de                    

los Luca de Tena, pero Sevilla está tomada por los sublevados y los propietarios del diario toman                 

partido por ellos”.  
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Portada de l’ABC de Sevilla (imatge esquerra) i l’ABC de Madrid (imatge dreta).  

20 de juliol de 1936.  

Font: Hemeroteca ABC.  

 

 

 
Portada de l’ABC de Madrid (imatge esquerra) i l’ABC de Sevilla (imatge dreta). 

24 de gener de 1937. 

Font: Hemeroteca ABC. 
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Així doncs, tot i que l’ABC acostumava a ser un periòdic de caràcter conservador, i                

sobretot, monàrquic, trobem a una de les seves publicacions la frase: “Viva la             

República”, semblant una anècdota, tan sols una setmana després d’haver-se iniciat           

la guerra.  

 

Tanmateix, la historiadora Concha Langa també fa referència a la divisió del periòdic             

ABC en dues ideologies al llibre “De cómo se improvisó el franquismo durante la              

Guerra Civil: la aportación del ABC de Sevilla” (2007), on explica:  

 
“Es indudable que el diario ‘ABC’, en sus dos ediciones de Madrid y Sevilla, ocupa un lugar notable                  

en la historia española del siglo XX. Y, sin embargo, es la etapa vivida entre 1936 y 1939 una de las                     

más interesantes de su existencia porque, además de ser posiblemente la única ocasión en que una                

misma cabecera se publica en dos bandos enfrentados en una guerra, su edición sevillana alcanzó               

un más que notorio protagonismo en el territorio ocupado por las tropas sublevadas”. 
 

 

 

 
Portada del diari ABC de Madrid del 25 de juliol de 1936. 
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Font: Hemeroteca ABC.  

 

Un cop iniciada la Guerra Civil i consolidades les dues publicacions, l’ABC va patir              

una sèrie d’altercats com l’ocupació de la seva redacció per part d’un grup de              

sindicalistes i la detenció i el posterior assassinat del qui en aquell moment era el               

sotsdirector, Alfonso Rodríguez Santamaría, el qual a l’agost de 1936 va ser            

assassinat. A partir d’aquest moment, l’ABC va començar a estar dirigit per Unió             

Republicana fins al 1939, període en què van disminuir notablement les vendes i va              

acabar convertint-se en un quadern de quatre pàgines. Finalment, en acabar la            

Guerra Civil, el diari va quedar en mans dels seus antics propietaris després de              

proclamar-se vencedor de la guerra el bàndol nacional.  

 

 

3.4 SOLIDARIDAD OBRERA  

 

El periòdic Solidaridad Obrera va ser fundat el 19 d’octubre de l’any 1907,             

considerat l’òrgan d’expressió del sindicat que portava el mateix nom i que            

posteriorment es va convertir amb la veu del sindicat anarquista CNT.  

 

Durant els anys anteriors a la Guerra Civil, els directius d’aquest periòdic van estar              

perseguits per les autoritats i van arribar a suspendre’l durant més de 100 dies. En               

aquesta etapa i a causa de la clara missió de representar a la CNT, el periòdic va                 

ser motiu de diversos conflictes ideològics. No obstant això, a partir de l’inici de la               

guerra, Solidaridad Obrera va començar a tenir èxit amb més de 200.000 exemplars,             

convertint-se en un periòdic referent de la Guerra Civil, fins que va ser confiscat pel               

govern franquista, el qual va obligar al tancament de la seva redacció i en aquestes               

instal.lacions situades a la ciutat de Barcelona, va iniciar l’edició del periòdic            

Solidaridad Nacional, de caràcter conservador.  

 

En l’actualitat, Solidaridad Obrera és considerat l’òrgan d’expressió de la CNT a            

Catalunya i les Balears amb una edició online i una tirada de 5.000 exemplars.  
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Portada de Solidaridad Obrera del 8 d’agost de 1936.  

Font: Hemeroteca Digital. BNE.  

 

 

Solidaridad Obrera. 8 d’agost de 1936 

Font: Hemeroteca Digital. BNE.  

 

 

3.5 LA IMATGE DE LA DONA A LA GUERRA CIVIL 

 

Per entendre el paper de la dona durant la Guerra Civil, cal fer una mirada a la                 

importància del paper de la dona des de finals del segle XIX i principi del segle XX,                 

moment en el qual la societat comença a reivindicar la imatge de la dona com a un                 

nou estatus social poc considerat fins al moment. En aquest sentit, la dona no              

participava en àmbits com la política o la cultura, sinó que aquestes responsabilitats             

eren reservades per als homes. Tampoc les dones havien rebut una educació            

14 



adequada, sinó que des que eren joves, estaven destinades a cuidar de la casa amb               

totes les tasques domèstiques que això comportava.  

 

Per una banda, l’ensenyança pública no era l’habitual als inicis del segle XX, sinó              

que aquesta estava totalment controlada per l’Església, amb una distinció entre           

nens i nenes. Concretament en el cas de les nenes, des de petites aquestes eren               

educades sota l’objectiu de “la perfecta mestressa de casa i mare dels seus fills”.              

Tot i que quasi la meitat de les dones eren analfabetes, algunes d’elles aconseguien              

arribar fins a la universitat, però sempre es tractava d’una minoria.  

 

Per altra banda, la discriminació laboral era un factor molt freqüent a l’època, és a               

dir, les dones pel simple fet de ser dones, tenien menys sortides professionals que              

els homes, rebien salaris menors, a l’hora que realitzaven tasques no           

especialitzades i menor retribuïdes, fins i tot arribaven a cobrar la meitat que els              

homes per fer les mateixes tasques. Tanmateix, l’Església inculcava i “educava” a            

una societat en què la missió principal de la dona era la de cuidar la casa i vetllar pel                   

benestar de la seva família. No obstant això, aquestes desigualtats de gènere van             

anar millorant a mesura que la dona s’incorporava a un nou rol marcat per la               

industrialització, i a partir de la dècada dels anys 20 començaren a organitzar-se en              

moviments socials per tal de reclamar unes condicions laborals dignes.  

 

➔ 3.5.1. LA DONA CONSERVADORA 

 

La Guerra Civil fou un període en què la dona conservadora va experimentar             

diversos canvis d’adaptació al nou context polític i social. En aquest sentit, les dones              

van començar a ser incloses com a col.lectiu social en el nacionalsindicalisme a             

través de l’anomenada “Sección Femenina” de la Falange Española de las JONS i             

dirigida des dels seus inicis per Pilar Primo de Rivera, germana de José Antonio              

Primo de Rivera (fundador del partit). En aquest sentit, van ser destinades a cobrir              

necessitats del moment i realitzar tasques com l’organització de la secció           

d’infermeres, creació d’associacions benèfiques, cuidar dels nens i nenes orfes,          
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teixir jerseis per als soldats, etc. En general, una imatge de la dona al servei de la                 

societat.  

 

La Sección Femenina estava organitzada en un total de 5 departaments: el de             

Premsa i Propaganda, Infermeres i Aguinaldo de Soldado, Administració, Auxili          

d’Hivern i Fletxes. No obstant això, a mesura que anava avançant el conflicte, el              

general Franco va demanar la unificació, de forma que es van reorganitzar totes les              

tasques femenines. Així mateix, a les tasques habituals de les dones durant la             

Guerra com el fet de cuidar dels malalts i orfes, es va afegir la de servei de taller,                  

magatzem i safaretjos del front, amb aproximadament uns vuitana safaretjos          

repartits durant la Guerra Civil. També la tasca d’infermeria va augmentar           

notablement durant els anys de la guerra, arribant a mobilitzar més de 8.000             

infermeres únicament a la  Sección Femenina.  

 

 
Grup de dones integrants de la Sección Femenina. Pilar Primo de Rivera en el 

centre de la fotografia.  

Font: www.tradicionviva.es (Semanario Tradicionalista)  

 

Durant la Guerra Civil, a banda de la Sección Femenina de la Falange, es van crear                

altres associacions que tenien com a objectiu donar a conèixer i valorar la tasca de               

la dona al llarg d’aquests anys de durs conflictes. En aquest sentit, i després de la                

unificació portada a terme pel govern franquista, a la Sección Femenina la va             

acompanyar la Delegación de Frentes y Hospitales i el Auxilio Social, aquestes            
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associacions eren les encarregades de l’atenció sanitària al front i de la part             

benèfica, respectivament. Finalment, aquestes associacions van ser absorbides per         

la Sección Femenina poc després de finalitzar la guerra.  

 

 
Formació d’infermeres de la Sección Femenina 

Font: El Mundo  

 

A més, la Falange Española de las JONS i el seu moviment de la Sección Femenina                

van crear la Organización Juvenil (OJE), amb la qual es volia reforçar la seva              

presència i augmentar el poder durant la guerra. Aquesta organització integrava a            

nens i nenes fins als 18 anys, tot i que realitzaven activitats diferenciades             

acompanyades sempre d’una educació de caràcter religiós. Per exemple, les nenes           

feien activitat física més moderada i els esports més intensos eren tasca obligada             

per als nens.  
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“El Trabajo en la Retaguardia”  

Portada de La Vanguardia (11/10/36) 

Font: La Vanguardia  

 

Un altre factor que caracteritzava a la dona conservadora era la de ser mare. Mary               

Nash al llibre Rojas: las mujeres republicanas en la Guerra Civil (2000) compara la              

tasca de la dona miliciana enfront de la dona compromesa amb l’educació i el              

creixement dels seus fills:  

 

“La imagen militarista de la miliciana contrastaba con la clásica imagen de madre combativa cuyo eje                

de vida era crear el bienestar familiar y colectivo, lo que podría llamarse la auténtica heroína de la                  

retaguardia”.  

 

En aquest sentit, trobem gran quantitat de cartells de guerra on la dona tenia una               

forta presència tradicional, ja sigui amb el seu fill en braços o amb un grup de nens i                  

nenes orfes, dels quals la dona s’encarregava de cuidar. Així doncs, la maternitat es              

tractava d’una imatge poderosa amb la qual s’identificava la dona tradicional           

espanyola. Mary Nash (2000) fa referència a la importància del rol de mare com a               

una nova iconografia de la maternitat combativa i de l’heroïna de la rereguarda, amb              

la qual era més habitual presentar a les dones espanyoles de l’època, del que era la                

dona miliciana, heroïna de les trinxeres.  
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Dones cuidant dels nens i nenes durant la Guerra Civil  

Font: Agustí Centelles  

 

 

➔ 3.5.2. LA DONA ANARQUISTA 

 

La dona republicana esdevé un element clau de la Guerra Civil. Sota el nom de               

“milicianes” s’anomenaven a les totes aquelles dones que van marxar al front per             

combatre amb el bàndol republicà. Amb l’aparició de les milicianes es trenca la             

imatge tradicional de la dona conservadora, la qual fins aleshores havia estat molt             

present a la societat a causa de la ideologia conservadora dominant, donant pas a              

l’atribució de noves funcions i en general, una nova imatge de la dona. Com a               

diferència respecte dels anys anteriors a la guerra, partits polítics i sindicats            

comencen a demanar l’ajuda de les dones per combatre als fronts. Tal com es diu a                

Rojas: las mujeres republicanas en la Guerra Civil (2000): “Ya no se transmitía el              

mensaje de la domesticidad; se rompían las reglas de juego tradicionales al            

instalarlas a una activa presencia pública en la lucha antifascista”.  

 

És a partir d’aquest moment quan les dones comencen a canviar la concepció de               

què han d’encarregar-se de cuidar la casa i de les tasques domèstiques, i davant              
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d’un gran període de necessitat, no dubten en sortir al carrer per lluitar, trencant els               

esquemes tradicionals. De fet, la gran mobilització de la població femenina i la seva              

presència activa en la lluita antifeixista, els va donar per primera vegada una             

visibilitat pública col.lectiva en la societat.  
 

Aquesta concepció de canvi de la dona com a lluitadora pels seus ideals, va generar               

un nou tipus de propaganda, deixant de banda a la dona com a responsable de               

cuidar els malalts i la casa, és a partir d’aquest moment quan es genera la visió de                 

la dona com a heroïna de guerra, com a símbol de lluita i revolució. Així doncs, es                 

defineix el prototip de dona miliciana a partir de les següents característiques:  

 
“Jóvenes solteras y libres de las tareas domésticas y maternales, se alistaban con motivo de su                

rechazo al fascismo. Muchas se fueron también acompañando a amigos o a sus parejas. Incluso se                

sabe de alguna madre que se marchó al frente con su hijo. Su decisión de participar en el combate                   

armado venía motivada por el deseo de defender los derechos políticos y sociales que habían               

adquirido durante la Segunda República y demostrar su repulsa al fascismo”.  1

  
Un aspecte a remarcar és el canvi de significat de la propaganda a partir d’aquest               

moment: ens trobem al davant d’un nou concepte de propaganda republicana,           

anarquista, comunista i socialista, on la dona té una gran presència com a heroïna              

tant als cartells com a les imatges de guerra, adquirint d’aquesta forma una nova              

dimensió social a partir de la qual es van renovar les imatges tradicionals on en gran                

part la dona tenia presència com a objecte de reclam publicitari. En aquest sentit,              

l’escriptor britànic George Orwell a Homage to Catalunia (1983) va fer referència a la              

dona com a icona publicitària de guerra: 

 
“El arte revolucionario, contemplado sobre todo en los carteles, las retrataba como jóvenes atractivas              

de finas siluetas y vestidas con monos azules, un estilo indumentario de connotaciones             

revolucionarias: los fusiles colgados de sus hombros, se dirigían al frente con paso decidido y               

confianza en sí mismas” George Orwell, Homage to Catalunia (Harmondsworth: Penguin, 1983).  

 

1 GUARDO, Elena. (2012). El papel de la mujer en la Guerra Civil Española. Font electrònica [en 
línia], Arqueopatas. En 
https://arqueopatas.files.wordpress.com/2012/06/el-papel-de-la-mujer-en-la-guerra-civil-espac3b1ola1
.pdf [consultat el 12/01/2017].  
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Milicianes. Guerra Civil.  

Font: Agustí Centelles 

 

Així doncs, en referència a la vestimenta de la dona revolucionària, l’adquisició del              

mono blau com a uniforme de guerra va contribuir al canvi de mentalitat social,              

donat que per primera vegada la dona vestia amb una indumentària de caràcter             

totalment masculí fins al moment, de manera que, per a elles el fet de posar-se               

l’uniforme milicià va significar un canvi d’aparença física, però sobretot un canvi en             

la vestimenta de la dona tradicional.  

 
Milicianes amb l’uniforme de guerra (mono blau)  

Font: Agustí Centelles 
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3.6 LÍDERS FEMENINES 

 

➔ 3.6.1 FEDERICA MONTSENY 

 

Federica Montseny fou la primera dona ministra espanyola. Va nàixer a Madrid el 12              

de febrer de 1905 i va morir a Tolouse el 1994. Filla de pare i mare anarquistes                 

(Federico Urales i Soledad Gustavo), fundadors de La Revista Blanca i Tierra y             

Libertad, els quals havien estat processats en diverses ocasions com a           

conseqüència de les seves idees. Des de ben jove, Federica havia estat afiliada a la               

Confederació Nacional del Treball (CNT) mentre ho compaginava amb els estudis           

de Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona, a l’hora que col.laborava a              

diverses publicacions de caràcter anarquista on escrivia sobre els seus ideals.           

Susanna Tavera al llibre Federica Montseny: la indomable (2005) fa referència a la             

seva vida política, la qual va començar ja des de nena: 

 
“Mítines y manifestaciones formaron también parte de la vida adolescente de Federica. Con apenas              

doce años ya acompañaba a sus padres en la actividad militante que no abandonó a ninguno en sus                  

agitadas vidas. En el Café Español conoció Federica a Salvador Seguí, el Noi del Sucre, líder                

sindicalista del momento, y a Luis Companys, más tarde presidente de la Generalitat catalana. En un                

mitin oyó por esos días por primera vez a Ángel Pestaña. Todos ellos, cruciales personajes de la                 

historia social y política de España, compartieron más tarde con Federica las convulsas luchas              

obreras y la trágica Guerra Civil”.  

 

Així doncs, l’any 1920 i amb tan sols 15 anys, Federica Montseny va escriure la               

seva primera novel.la Peregrina de Amor, i poc de temps després va començar La              

Tragedia del Pueblo, inspirada en la Barcelona obrera de l’època. En aquest            

moment, va rebre la proposta del director del diari Solidaridad Obrera, el qual li va               

proposar col.laborar en aquesta publicació de caràcter anarquista. Federica va          

començar al diari com a encarregada de la secció de “Relieves Sociales”.  
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Federica Montseny. Any 1936 

Font: Solidaridad Obrera  

 

Durant l’etapa d’afiliada a la CNT, Federica fou membre de la FAI (Federación             

Anarquista Ibérica), on va tenir enfrontaments ideològics amb els seus companys           

més moderats (coneguts com a “Trentistes”).  

 

L’any 1936, tot just iniciada la Guerra Civil a Espanya, Montseny es va convertir en               

la primera ministra, concretament al capdavant del Ministeri de Sanitat i Assistència            

Social en el govern de Largo Caballero, en el període comprés entre el 5 de               

novembre de 1936 i el 17 de març de 1937. Durant el seu mandat, destaca per                

portar endavant una llei sobre l’avortament, de la qual no trobem una altra similar              

fins a l’any 1985.  

 

Per altra banda, tot i que Federica Montseny lluitava per la defensa de les dones               

dintre d’una societat generalment tradicional, autoritària i controlada pel poder          

patriarcal. Conchita Liano  a Mujeres Libres: luchadoras, libertarias (1999) explica: 

 
“Montseny fue una mujer rebelde que se desmarcó de los corsés que la sociedad imponía a las                  

mujeres en su época y que luchó tanto contra el autoritarismo patronal como contra el poder                

patriarcal, aunque nunca estuvo de acuerdo con la formación de asociaciones segregadas de             

mujeres, como es el caso de Mujeres Libres”.  
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Mujeres Libres fou una organització creada per dones d’ideologia anarcosindicalista          

entre el 1936 i 1937 amb l’objectiu d’afrontar els problemes relacionats amb la             

imatge de les dones en l’època. Aquesta agrupació, entenia la lluita per a             

aconseguir l’alliberament de la dona com a una lluita paral.lela a la de l’alliberament              

de la classe obrera. En aquest sentit, “Mujeres Libres situaba su lucha en el marco               

global de la lucha contra todas las formas de dominación que el sistema capitalista              

impone a los seres humanos”.  

  

  
Cartell “Mujeres Libres” Guerra Civil 

Font: Centre d’Estudis Llibertaris Federica Montseny  

 

 

24 



 

“Finalidades de la Agrupación Mujeres Libres” 

Font: Centre d’Estudis Llibertaris Federica Montseny  

 

 

Cartell “Mujeres Libres”. 19 de juliol de 1936.  

Font: Centre d’Estudis Llibertaris Federica Montseny.  
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Per altra banda, en relació als escrits relacionats amb la vida de Federica Montseny              

destaca la seua memòria anomenada Mis primeros cuarenta años, en la qual relata             

les vivències al llarg dels seus primers quaranta anys de vida (des del seu              

naixement l’any 1905 fins al final de la Segona Guerra Mundial el 1945), incloent-hi              

la lluita per la consideració de les dones durant la Guerra Civil Espanyola. No              

obstant això, també relata molts dels esdeveniments ocorreguts i que ella ha pogut             

veure i participar-hi, com les lluites de la CNT, la dictadura de Primo de Rivera, la                

proclamació de la Segona República...fins al començament de la Guerra Civil i la             

seva etapa al capdavant del Ministeri de Sanitat i Assistència Social. A més, al llibre               

també explica en primera persona el seu exili a França un cop finalitzada la guerra,               

on va estar perseguida per la policia franquista fins a l’any 1944.  

 

Una altra de les obres bibliogràfiques de referència sobre la vida de Federica             

Montseny és “Federica Montseny. La indomable”, biografia escrita per la          

historiadora Susanna Tavera qui descriu el perfil d’una veritable dona lluitadora pels            

drets de les dones (defensora femenina, però no “feminista”), la qual des de petita              

va ser educada “lliurement”, amb ideals totalment diferents dels burgesos          

predominants a l’època. Una escriptora a la qui la seva primerenca maduració            

intel.lectual la converteix en una gran jove polèmica a partir del plantejament de             

temes que fins al moment no havien estat tractats socialment com la interrupció             

voluntària de l’embaràs i les propostes en matèria de sanitat que Federica va             

plantejar durant la seva etapa com a Ministra de Sanitat. En aquest llibre, Susanna              

Tavera descriu l’anarquista com a “una dona que critica l’estatus de les dones (les              

quals es troben sotmeses al poder de l’home), així com als trets tradicionalment             

característics de la dona (bellesa, fragilitat…). Una intel.lectual compromesa amb el           

canvi, una escriptora revolucionària i sobretot, una apassionant vida d’una dona           

avançada en el seu temps”. En definitiva, una dona lluitadora, dins d’un món en què               

el poder era  masculí.  
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Continuant amb les obres referents sobre la vida de Federica Montseny, trobem els             

seus articles recopilats al llibre “Un Encuentro: Federica Montseny en Andalucía,           

verano de 1932”, una gira de propaganda que va realitzar l’anarquista per diferents             

ciutats d’Andalusia, i posteriorment, per la resta de ciutats espanyoles.  

 
¡Admirable pueblo! No he hallado otro en España, que tenga tan vivo y tan despierto el sentimiento                 

de la solidaridad, de la dignidad colectiva y la conciencia individual precisa para generar de modo                

espontáneo movimientos y protestas (...) ¡El directo ya! Pronto la estación en la que Crespo se apea:                 

breve cruce de saludos y palabras con los compañeros que en ella esperan. Después la noche, los                 

pueblos, los montes, los campos, devorados por la marcha vertiginosa del rápido. Barcelona otra vez               

y el fin.  

 

*Fragment final de Un Encuentro: Federica Montseny en Andalucía, verano de 1932.  

 

 

Montseny, gran defensora dels ideals anarquistes i de “l’amor lliure” en una societat             

plenament dominada pel poder patriarcal, va ser l’autora de molts textos del periòdic             

Solidaridad Obrera durant la Guerra Civil, on va donar veu als qui lluitaven per unes               

necessitats diferents a les imposades socialment. Buscava un món on es pogués            

viure sense les restriccions que marcaven les lleis, sempre amb pau i harmonia             

entre tots.  

 

 

➔ 3.6.2 PILAR PRIMO DE RIVERA  

 

Pilar Primo de Rivera y Sáenz de Heredia va nàixer a Madrid el 4 de novembre de                   

1907. Germana de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, des de               

petita va ser educada a una institutriu anglesa juntament amb el seu germà José              

Antonio i sota la disciplina militar imposada pel seu pare, Miguel Primo de Rivera,              

després de la mort de la seva mare quan ella tenia tan sols 2 anys.  

 

L’educació rebuda es fonamenta en els valors catòlics i tradicionals, alhora que amb             

un accentuat sentit de la jerarquia i del poder masculí en l’àmbit familiar i social.               
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Després de morir el seu pare, l’any 1930, el seu germà José Antonio decideix crear               

una organització política feixista, moment a partir del qual Pilar es volca totalment en              

ajudar el seu germà a portar endavant aquest partit polític. L’any 1934, un any              

després de la creació de la Falange Española de la JONS, Pilar Primo de Rivera es                

posa al capdavant de la Sección Femenina de la Falange, on ocuparà el càrrec de               

delegada nacional fins a la seva desaparició l’any 1977. Els ideals d’aquesta            

organització eren els següents:  
 

“El verdadero feminismo no debiera consistir en querer para las mujeres las funciones que hoy se                

estiman superiores, sino en rodear cada vez de mayor dignidad humana y soical a las funciones                

femeninas” (P. Primo de Rivera, Discursos, circulares, escritos, Sección Femenina de FET y de las               

JONS, Madrid).  

 

Amb l’execució de José Antonio Primo de Rivera, Pilar es converteix en el principal              

vincle viu del fundador del partit, i per tant, la seva responsabilitat és mantenir viva               

l’organització per tal que aquesta no decaigui en mans de Francisco Franco. No             

obstant això, el 19 d’abril del 1937 el general Franco va unificar els partits de la                

dreta espanyola, creant així la Falange Española y Tradicionalista de las JONS.  
 

 

Pilar Primo de Rivera durant la sesió d’obertura del Consejo Nacional de la Sección Femenina 

Font: Hemeroteca ABC  
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“En esta hora no quiero olvidar a la admirable mujer española que supo conducir a sus hijos hacia la                   

lucha y la muerte, hasta el punto de que no sé qué es más sublime en esta gesta, si el hijo que cae o                        

la madre heroica y sublime que lo empujó hacia la gloria.” Paraules del Caudillo citades a “Escritos,                 

discursos y circulares”. Sección Femenina de FET y JONS. Madrid, 1943. Pág. 99. 

 

Tot i la unificació de la dreta en una única organització, Pilar lluita per mantenir viva                

la Sección Femenina amb els mateixos ideals des de la seva creació. Aquesta             

organització de dones va haver de canviar les seves activitats amb l’inici de la              

Guerra Civil, passant a col.laborar a un gran nombre de serveis, com per exemple,              

el recolzament a les famílies de les víctimes del bàndol sublevat i feines a la               

rereguarda com l’assistència bàsica a la població oferint roba, menjar per als nens,             

etc. Paral.lelament, durant aquesta etapa Pilar Primo de Rivera va ser nomenada            

comtessa  del Castillo de la Mota pel general Francisco Franco.  

 

Finalment, després de la mort de Franco, en abril del 1977 el Real Decret 23/1977                

va suprimir la Secció Femenina amb més de 20.000 dones integrants i es va              

constituir la Nueva Andadura, l’associació de veteranes de la Sección Femenina, de            

la qual Pilar Primo fou la presidenta fins al dia de la seva mort el 17 de març de                   

1991.  

 

“LA MUJER IDEAL” - PILAR PRIMO DE RIVERA 

 
- "Gracias a Falange, las mujeres van a ser más limpias, los niños más sanos, los                

pueblos más alegres y las casas más claras". 

- "Todos los días deberíamos de dar gracias a Dios por habernos privado a la               

mayoría de las mujeres del don de la palabra, porque si lo tuviéramos, quién sabe si                

caeríamos en la vanidad de exhibirlo en las plazas". 

- " Las mujeres nunca descubren nada; les falta el talento creador reservado por             

Dios para inteligencias varoniles". 
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- "La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular -o disimular- no es                 

más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse". 

Font: Pilar Primo de Rivera, el falangismo femenino (2008).  
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4. METODOLOGIA 
 

4.1 DEFINICIÓ I DISSENY DE LA RECERCA 

 

Tal com ja s’ha detallat al plantejament del problema de recerca (apartat 2), l’objecte              

d’estudi d’aquest treball és l’anàlisi del tractament de la imatge de la dona a la               

premsa durant el període de la Guerra Civil Espanyola (del 17 de juliol de 1936 a l’1                 

d’abril de 1939). Per portar a terme aquesta anàlisi, ens centrarem en dos periòdics              

amb ideologies oposades de gran importància durant la guerra: l’ABC de Sevilla            

(conservador) i Solidaridad Obrera (anarquista). En resum, a partir d’aquest          

plantejament portarem a terme una investigació descriptiva.  

 

La investigació descriptiva té com a finalitat definir, classificar, catalogar o           

caracteritzar l’objecte d’estudi. Els mètodes descriptius poden ser de tipus          

quantitatiu o qualitatiu. En aquest cas, portarem a terme l’anàlisi quantitativa per            

relacionar diverses variables amb xifres concretes, com per exemple, el nombre           

d’articles, entrevistes o fotos on surt la dona. 

 

L’anàlisi quantitativa es basa en una mesura concreta, una quantitat, una xifra. En el              

moment de fer servir aquesta tècnica s’han d’utilitzar tècniques molt objectives, com            

l’observació controlada i estructurada a partir de la qual s’extrauen les dades. Amb             

aquesta anàlisi s’obtenen resultats objectius i sòlids.  

 

En la primera part d’aquesta anàlisi, estudiarem la imatge de la dona als dos diaris a                

partir de les següents variables:  

 

1. Nombre de notícies amb autoria de dona 

2. Nombre de reportatges de temàtica femenina 

3. Nombre de fotografies amb presència femenina 

4. Nombre de portades amb presència femenina 
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5. Nombre d’anuncis on aparèix la dona 

6. Altres (poema, carta, avís…) relacionats amb la dona 

 

 

A partir d’aquesta primera part de la investigació quantitativa, ja podrem confirmar o             

desmentir algunes de les hipòtesis i respondre a algunes de les preguntes            

plantejades inicialment a l’apartat 2 del treball.  

 

A continuació, realitzarem una segona part de la investigació quantitativa a partir            

d’altre tipus de variables: 

 

1. Líders femenines 

2. Grups de dones 

 

 

4.2 SELECCIÓ I DISSENY DE LA MOSTRA 

 

En aquest estudi, l’univers comprèn tots els periòdics publicats a Espanya durant el             

període de la Guerra Civil, és a dir, entre el 18 de juliol de 1936 i l’1 d’abril de 1939.                    

No obstant això, per tal d’especificar, hem escollit dos periòdics rellevants de l’època             

amb una ideologia clarament diferenciada l’un de l’altre (l’ABC de Sevilla i            

Solidaridad Obrera), per tal d’analitzar més fàcilment les diferències respecte al           

tractament de la imatge de la dona.  

 

Pel que fa a les principals fonts a partir de les quals hem extret les publicacions dels                 

diaris elegits, en la data compresa entre juliol de 1936 i abril de 1939, en el cas de                  

l’ABC de Sevilla hem fet servir la seva hemeroteca digital (www.hemeroteca.abc.es).           

En aquesta pàgina web trobem tant les publicacions corresponents a les edicions de             

l’ABC de Sevilla, Madrid i Còrdova. Nosaltres hem elegit l’edició de Sevilla (a causa              

de la seva clara ideologia conservadora), i hem anat observant al “Buscador” totes             

les publicacions sorgides en el període elegit.  
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Respecte a Solidaridad Obrera, com que no hem trobat aquestes publicacions a la             

seva pròpia hemeroteca, les hem hagut de buscar a la Biblioteca Nacional            

d’Espanya (BNE), concretament a la seva hemeroteca digital. Dins de l’hemeroteca,           

hem seleccionat “Solidaridad Obrera (Barcelona) i el període a analitzar.  
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4.3 RECOLLIDA I ANÀLISI DE DADES 

 

Un cop ja tenim els dos periòdics analitzats, construirem una taula on inclourem les              

variables que hem descrit a l’apartat 4.1 d’aquest treball. Concretament, utilitzarem           

una taula per a cadascun dels periòdics, i a continuació relacionarem cadascun en             

les variables.  

 

*Variables: 

 

Nombre de notícies amb autoria de dona 

Nombre de reportatges de temàtica femenina 

Nombre de fotografies amb presència femenina 

Nombre de portades amb presència femenina 

Nombre d’anuncis on aparèix la dona 

Altres (poema, carta, avís…) relacionats amb la dona 
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TAULA 1.  

VARIABLES ABC  SOLIDARIDAD OBRERA 

Nº notícies   

Nº de reportatges   

Nº de fotografies    

Nº de portades    

Nº d’anuncis    

Altres (poema, carta, 
avís…)  

  

TOTAL   
 
Font: elaboració pròpia 
 
 
Aquesta taula servirà per realitzar la primera part de l’anàlisi quantitativa plantejada            

anteriorment (apartat 4.1).  

 

A continuació, construirem una altra taula que servirà per a la segona part de              

l’anàlisi. En aquest cas, únicament farem servir dues variables:  

 

1. Líders femenines 

2. Grups de dones 

 

TAULA 2.  

DIARI  DATA I PÀG. LÍDERS 
FEMENINES 

GRUPS DE 
DONES 
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Font: elaboració pròpia  

 

Per tal de profunditzar amb l’anàlisi, construirem una taula amb la informació més             

detallada, és a dir, amb la data concreta, les pàgines on hem trobat algun tipus               

d’informació sobre la dona i el tipus d’informació que es dona (notícia, reportatge,             

anunci, fotografia…).  

 

TAULA 3.  

DIARI  DATA PÀG.  TIPUS  

    

    
 

Font: elaboració pròpia  
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5. INVESTIGACIÓ DE CAMP 
 

5.1 ANÀLISI QUANTITATIVA DE LA MOSTRA 

 

Tal com ja hem explicat a l’apartat 4 (metodologia), procedirem a analitzar l’ABC de              

Sevilla i Solidaridad Obrera des del 18 de juliol de 1936 a l’1 d’abril de 1939. Un cop                  

analitzats, podrem emplenar les taules plantejades a l’apartat 4, les quals les            

detallarem a l’annex.  

 
 

➔ ABC: RESULTATS OBTINGUTS 
 
 
Després d’analitzar els dos diaris, concretament a l’ABC trobem que la imatge de la              

dona té presència a un total de 666 publicacions (taula 4 - annex). Concretament, al                

llarg de tot el període de la Guerra Civil, hem trobat 87 notícies, 63 reportatges               

relacionats amb la dona, 126 fotografies, 39 portades on surt algun tipus d’imatge             

femenina, 300 anuncis, i per últim, 51 publicacions de diferents tipus, des de             

poemes dedicats a la dona, cartes, avisos referents a algun esdeveniment de tipus             

femení, etc.  

 

En aquest sentit, resulta evident destacar la gran quantitat de publicacions en les             

quals l’ABC de Sevilla utilitza la imatge de la dona com a objecte de reclam               

publicitari a partir d’anuncis on, sobretot, es ressalta la seductora figura femenina            

amb l’objectiu d’atraure el lector. També trobem anuncis on es busca conscienciar            

sobre la importància de les tasques femenines, com el matrimoni, el fet de cuidar              

dels més petits de la casa, etc.  

 

● Pel que fa a les notícies, destaquen les publicacions referents a la dona com              

a servidora de l’home. Per exemple, destaca una notícia acompanyada d’una           

fotografia amb 3 dones repartint les estrenes que té com a titular: “Sevilla, el              
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aguinaldo del soldado”. Cos de la notícia: “Infinidad de señoritas de la            

Falange Española Tradicionalista y de las Jons se ocupan estos días del            

envío a los frentes, del Aguinaldo del Soldado, esperado con alegría por los             

que allá, en primera línea, combaten y triunfan por la defensa de España”.             

(ABC, 23/12/1938 - pàg. 4). Un altre tipus de notícies freqüents a l’ABC és la               

les dones lloant la figura d’un líder masculí, com per exemple, al General             

Queipo de Llano amb el titular: “Una señorita manifiesta su gratitud al general             

Queipo de Llano”. (ABC, 26/07/1936 - pàg. 9).  
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Data: 23/12/1938 - pàg. 4  

 Font: Hemeroteca ABC  

 

 

39 



 

● En relació als reportatges, l’ABC destaca per la gran quantitat de           

publicacions relacionades amb la imatge de la dona. Trobem reportatges que           

parlen sobre el paper de les dones com a infermeres (ABC, 19/05/1938 - pàg.              

5), sobre la Secció Femenina de les Joventuts Portugueses (ABC,          

02/06/1938 - pàg. 3), la dona de Franco ajudant als hospitals (Titular: “La             

esposa del generalísimo y el auxilio social”) (ABC, 13/09/1938 - pàg. 5), o un              

reportatge dedicat a les dones que exerceixen de mestres per educar els            

nens i nenes amb sota el concepte de la nova Espanya. (Titular: “La Segunda              

Enseñanza”) (ABC, 16/11/1938 - pàg. 3).  
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Data: 19/05/1938 - pàg. 5 

Font: Hemeroteca ABC  
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Data: 13/09/1938 - pàg. 5 

Font: Hemeroteca ABC  
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● També trobem fotografies relacionades amb la participació de les dones en           

les tasques organitzades per la Falange Española de la JONS (peu de foto:             

“Primer Congreso de Servicios Técnicos de la Falange Española         

Tradicionalista en Bilbao”) (30/04/1938 - pàg. 4), (peu de foto: “En Melilla se             

ha efectuado la imposición de brazaletes al grupo de nuevas damas           

enfermeras del Hospital de la Cruz Roja”) (30/04/1938 - pàg. 5). No obstant             

això, trobem fotografies on les dones tenen una forta presència a           

organitzacions o col.lectius presents al llarg de la Guerra Civil Espanyola (peu            

de foto: “Asociación de la Prensa Local de Sevilla”) (29/03/1938 - pàg. 3).   
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Data: 30/04/1938 - pàg. 4 

Font: Hemeroteca ABC  
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Data: 30/04/1938 - pàg. 5 

Font: Hemeroteca ABC  
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● Pel que fa a les portades, a l’ABC no trobem moltes publicacions on apareix              

la dona a la primera pàgina, sinó més bé, aquest tipus de portades són un               

nombre molt baix en relació a la resta de continguts analitzats. Tot i això,              

apareix la dona a la primera pàgina dels dies: 07/10/1936, 08/12/1936 i            

13/06/37, entre d’altres.  
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Data: 07/10/1936 - portada 

Font: Hemeroteca ABC 
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Data: 13/06/1937 

Font: Hemeroteca ABC  
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● Els anuncis amb presència femenina destaquen respecte a la resta de           

categories. Concretament durant la Guerra Civil, a l’ABC es van publicar 300            

anuncis on apareix la dona. Per exemple, el 16/08/1936, 04/11/1938 o el            

03/01/1939.  
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Data: 16/08/1936 - pàg. 2 

Font: Hemeroteca ABC  
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Data: 04/11/1938 - pàg. 10 

Font: Hemeroteca ABC  
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Per últim, trobem (en menor quantitat) diverses categories com poemes dedicades a            

la dona, cartes o avisos dirigits a un públic femení, etc. En aquest sentit, destaca               

l’avís que porta per títol: “¡Malagueñas, sevillanas, mujer!”. Text: “Si quieres tomar            

parte en la reconquista moral y material de Málaga, ven a la Falange. Manda tu               

generoso donativo a la Falange. La Falange necesita uniformes, necesita banderas,           

que tú, mujer, tienes que hacer, o tienes que pagar. Es ahora cuando lo necesita”               

(ABC, 22/11/1936 - pàg. 19). També destaca el poema “Madres” (ABC, 09/06/1937             

- pàg. 7) . 
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Data: 22/11/1936 - pàg. 19 

Font: Hemeroteca ABC  
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Data: 09/06/1937 - pàg. 7 

Font: Hemeroteca ABC 
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➔ SOLIDARIDAD OBRERA: RESULTATS OBTINGUTS 

 

Pel que fa a l’anàlisi de Solidaridad Obrera, trobem un total de 399 textos referents a                

la imatge femenina, dels quals 132 són notícies, 60 reportatges, 123 fotografies, 36             

portades, 3 anuncis i, per últim, 45 publicacions d’altre tipus (cartes, avisos, etc.)  

 

Respecte a l’anàlisi de l’ABC, la principal diferència a destacar és la poca quantitat              

d’anuncis amb presència femenina trobats a Solidaridad Obrera (300 anuncis a            

l’ABC enfront dels 3 de Solidaridad Obrera). A més, resulta interessant destacar            

l’elevat nombre de reportatges o notícies sobre líders com Federica Montseny o            

grups de dones com Mujeres Libres, del qual hi ha gran quantitat de publicacions              

durant el període de la Guerra Civil. En canvi, a l’ABC és més difícil trobar una líder                 

concreta, ja que gran part de les publicacions estan dedicades a líders masculins             

com el General Queipo de Llano, el “Generalísimo” Franco, el General López Pinto,             

José Calvo Sotelo o José Antonio Primo de Rivera.  

 

● Pel que fa a les notícies, a Solidaridad Obrera destaquen les referents a             

esdeveniments destinats a la formació de la dona per participar activament al            

front de guerra. Per exemple, trobem la notícia amb el titular “Exposición            

profesional para la mujer” (Solidaridad Obrera, 08/07/1937 - pàg. 10).  
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Data: 08/07/1937 - pàg. 10 

Font: BNE 
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● Gran part dels reportatges publicats a Solidaridad Obrera són referents a           

l’agrupació femenina Mujeres Libres, com és el cas del reportatge dedicat a            

aquesta organització on s’explica que: “Mujeres libres es una organización          

revolucionaria femenina de guerra. Una prueba de ello es este gráfico:           

educación y readaptación profesional de la mujer obrera para todas las           

faenas para tomar posición en una movilización militar del sector femenino”.           

(Solidaridad Obrera, 18/11/1937 - pàg. 6).  
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Data: 18/11/1937 - pàg. 6 

Font: BNE 
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● A diferència de la resta de textos analitzats, Solidaridad Obrera destaca per            

tenir gran quantitat de fotografies en les quals destaca la dona treballadora.            

Per exemple, és habitual trobar fotografies de dones cosint peces d’abric per            

als soldats. Peu de foto: “Las mujeres obreras - madres, hermanas, novias de             

los combatientes - trabajan en la confección de prendas de abrigo para            

nuestros soldados”. (Solidaridad Obrera, 13/11/37 - pàg. 2). 
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Data: 13/11/1937 - pàg. 2 

Font: BNE  
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● Respecte a les portades, generalment s’utilitza un espai petit de la pàgina            

per publicar alguna notícia relacionada amb la dona, però mai fent servir un             

espai gran. Un exemple és la portada del dia 29/01/1938, la qual porta com a               

títol: “Muchachas de Madrid, trabajadoras de guerra”.  
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● Els anuncis amb presència femenina són molt poc freqüents a Solidaridad           

Obrera. Concretament, hem trobat 3 anuncis a totes les publicacions de la            

Guerra Civil. Un d’ells el trobem a la pàgina 6 de la publicació del dia               

12/06/1938. 
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Data: 12/06/1938 

Font: BNE  
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● Per últim, trobem altres tipus de textos, els quals són majoritàriament avisos i             

notes dirigides als integrants de les organitzacions anarquistes. Un exemple          

és la nota publicada a la pàgina 6 del dia 10/02/1938 amb el següent text:               

“Mujeres Libres de Cataluña celebrará su segundo Congreso Regional en Vía           

Durruti, casa CNT-FAI los días 10, 11 y 12 del actual”.  
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Data: 10/02/1938 - pàg. 6 

Font: BNE  
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A continuació, hem realitzat la segona part de l’anàlisi a partir de les dues variables               

plantejades, és a dir, líders femenines i grups de dones (taula 5 - annex). Per últim,                

una vegada ja hem obtés tota la informació i l’hem classificat a les taules núm. 4 i 5,                  

hem construït una taula amb la informació més detallada a partir de les dades              

obtingudes després d’analitzar els dos periòdics (taula 6 - annex). Concretament, en            

aquesta taula es mostra la data, la pàgina i el tipus d’informació referent a la dona                

(notícia, reportatge, anunci, fotografia…).  

 

 

➔ REFLEXIÓ SOBRE L’ANÀLISI 

 

En els resultats obtinguts, trobem que l’ABC de Sevilla no té cap líder femenina               

concreta, sinó que únicament fa referència a algunes dones però sense profunditzar            

massa en la tasca social d’aquestes. Així doncs, les dones que més apareixen a              

l’ABC són: Dolores Ibárruri, Pilar Franco, Carmen Polo i la seva filla Carmencita             

Franco, Enriqueta Calvo Sotelo, Maruja Queipo de Llano, i per últim, Pilar Primo de              

Rivera.  

 

En canvi, a Solidaridad Obrera es fa referència a menys dones que a l’ABC, però a                

diferència d’aquest, sí que té una líder anarquista clarament definida amb la qual             

centra tota la informació relacionada amb la dona. Aquesta líder és Federica            

Montseny. No obstant això, també tenen presència altres dones com Dolores           

Ibárruri, Emma Goldman, Margarita Xirgu i l’anarquista Lucía Sánchez Saornil, però           

igual que en l’ ABC, es tracta d’informació poc rellevant.  

 

Pel que fa a la imatge de la dona observem, per una banda, que aquesta apareix                

segmentada segons la ideologia. En aquest sentit, a la premsa conservadora ens            

trobem davant d’una percepció de la dona com a principal responsable de les             

tasques domèstiques i el seu rol tradicional és portar endavant una família, més bé,              

la típica família conservadora en la qual l’home és qui surt a combatre al front de                

guerra. Aquí té lloc una gran desigualtat de gènere, considerant la dona amb             

inferioritat respecte de l’home. La dona es considera diferent perquè es caracteritza            

67 



pel sentimentalisme i l’afectuositat, mentre que l’home destaca per la racionalitat i la             

consciència, i per tant, té més capacitat per a participar en la guerra. En canvi, a la                 

premsa de caràcter anarquista és més habitual trobar reportatges o fotografies           

referents a la dona revolucionària, vestida amb els mateixos uniformes que els            

homes i participant de forma activa als conflictes.   

 

Una altra de les característiques que defineixen a la dona durant la Guerra Civil              

Espanyola és el rol que exerceix com a ajudant de guerra. Als diaris analitzats,              

trobem gran quantitat de publicacions en les quals les dones contribueixen a l’ajuda             

de guerra a partir de funcions com la d’infermeres, cuidadores dels malalts i orfes o               

mestres. Per últim, la dona és utilitzada com a objecte de reclam publicitari a l’ABC,               

on concretament hi ha publicats 300 anuncis durant tota la Guerra Civil en els quals               

la dona és la protagonista.  
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6. CONCLUSIONS  
 

En primer lloc, després de portar a terme l’anàlisi als dos periòdics durant la Guerra               

Civil Espanyola, arribem a la conclusió de què es confirmen gran part de les              

hipòtesis plantejades inicialment a l’apartat 2. Per una banda, la imatge de la dona              

es troba segmentada segons la ideologia, on aquesta adopta rols diferents durant el             

transcurs de la guerra, ja sigui participant activament al front o a la rereguarda              

portant a terme tasques d’ajuda a la població.  

 

En relació a les líders femenines, Solidaridad Obrera dedica més espai a parlar              

sobre el paper destacable de dones anarquistes i associacions de dones, i té com a               

líder a Federica Montseny i l’organització Mujeres Libres. En aquesta ideologia es            

mostra com la dona pot jugar un paper important al front de guerra (com Lina Odena                

o Francisca Solano), al capdavant d’importants càrrecs polítics com Federica          

Montseny (Ministra de Sanitat) o Dolores Ibárruri (diputada al congrès), o de la seva              

intensa tasca en la rereguarda. Per contra, l’ABC no té cap líder femenina             

destacable, tot i que en alguns articles fa referència a algunes dones com Pilar              

Primo de Rivera o Pilar Franco, gran part dels líders nomenats són masculins, com              

per exemple, el General Queipo de Llano o José Antonio Primo de Rivera.             

Tanmateix, una altra de les hipòtesis que es compleix és la de la utilització de la                

dona com a objecte de reclam publicitari a la premsa conservadora, on es fa servir               

la dona com a element de bellesa amb gran quantitat d’anuncis als periòdics             

conservadors.  

 

En aquest sentit, ens trobem davant d’una imatge de la dona poc coherent reflectida              

per la premsa de l’època i on aquesta té poca presència en relació a tota la                

informació que es publica sobre els líders masculins. Tanmateix, la dona no té la              

resistència necessària per lluitar al front i adquirir, en aquest sentit, el mateix poder              

que té l’home. A més, a la premsa conservadora es considera que la dona no té la                 

suficient capacitat per ocupar càrrecs importants, sinó que aquesta únicament ha           
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d’estar al servei de la societat durant el transcurs de la guerra i afeblint, d’aquesta               

forma, les capacitats femenines. No obstant això, tot i que al bàndol nacional la dona               

no participa activament als conflictes, hi ha una novetat marcada per la incorporació             

de les dones a activitats d’infermeria, auxili i beneficència, ja que aquestes            

continuen dedicant-se al rol marcat per al seu gènere, però la novetat de la situació               

les obliga a sortir de casa per a incorporar-se a les tasques d’ajuda social.  

 

En definitiva, ens trobem davant de tres imatges de la dona: per una banda, la               

imatge real (la d’una dona maltractada i socialment inferior a l’home), la imatge             

visual (que és aquella que es transmet als cartells i fotografies) i, per últim, la textual                

(la qual fa referència als textos on es parla sobre la dona).  

 

Per últim, i després de tota l’anàlisi realitzada, destacar que es confirma la principal              

hipòtesi plantejada, és a dir, l’ABC de Sevilla i Solidaridad Obrera són dos models              

antagònics en relació a la imatge de la dona. En conclusió, la realització d’aquest              

treball m’ha permès conèixer, analitzar i alhora profunditzar en les dues visions en             

les quals la dona és percebuda socialment en un període ple de canvis i de grans                

necessitats. No obstant això, la imatge de la dona no canvia pel fet que hi hagi                

guerra, sinó que continua sent objecte de desigualtat més de vuitanta anys després             

d’aquests fets. 
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8. ANNEXOS 
 
 
 
 
TAULA 4.  

VARIABLES ABC  SOLIDARIDAD OBRERA 

Nº notícies 87 132 

Nº de reportatges 63 60 

Nº de fotografies  126 123 

Nº de portades  39 36 

Nº d’anuncis  300 3 

Altres (poema, carta, 
avís…) 

51 45 

TOTAL 666 399 
 
Font: elaboració pròpia 
 
 
TAULA 5.  

DIARI  DATA I PÀG. LÍDERS 
FEMENINES 

GRUPS DE 
DONES 

-ABC Sevilla  14/08/1936 - 

 pàg. 14 

Dolores Ibárruri  

(La Pasionaria)  

 

 

-ABC Sevilla 19/09/1936 - 

pàg. 1 

 Falange Femenina 

-ABC Sevilla 19/09/1936 - 

pàg. 11 

Dolores López de   

Sampedro  

 

-ABC Sevilla  26/09/1936 -  Mujeres Policias 
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pàg. 6 

-ABC Sevilla 06/10/1936 - 

pàg. 7 

Dolores Ibárruri  

(La Pasionaria) 

 

-ABC Sevilla 07/10/1936 - 

pàg. 1 

Mª Isabel de la    

Torre Colomina 

 

-ABC Sevilla 09/12/1936 - 

pàg. 13 

 La Sección 
Femenina 

-ABC Sevilla 25/05/1937 - 

pàg. 23 

Manuela Morillo  

-ABC Sevilla 27/05/1937 - 

pàg. 18 

 Madrinas de 
Guerra 

-ABC Sevilla 28/05/1937 - 

pàg. 18 

 Madrinas de 
Guerra 

-ABC Sevilla 10/06/1937 - 

pàg. 13 

Carmen Polo   

-ABC Sevilla 10/06/1937 - 

pàg. 21 

Pilar Franco   

-ABC Sevilla 11/06/1937 - 

pàg. 12 

 Madrinas de 
Guerra 

-ABC Sevilla 13/06/1937 - 

pàg. 7 

Pilar Franco   

-ABC Sevilla 07/07/1937 - 

pàg. 14 

 Acción Católica 
Femenina 

-ABC Sevilla 11/07/1937 - 

pàg. 19 

Sor Amaia 

Verdugo 
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-ABC Sevilla 13/07/1937 - 

pàg. 23 

Enriqueta Calvo 

Sotelo 

 

-ABC Sevilla 29/08/1937 - 

pàg. 1 

Maruja Queipo de 

Llano  

 

-ABC Sevilla 29/08/1937 - 

pàg. 17 

Pilar Franco   

-ABC Sevilla 19/03/1938 - 

pàg. 13 

 Sección Femenina 

-ABC Sevilla 27/04/1938 - 

pàg. 1 

Carmen Polo  

-ABC Sevilla 27/04/1938 - 

pàg. 1 

Carmencita 

Franco  

 

-ABC Sevilla 02/06/1938 -  

pàg. 3 

 Sección Femenina 
de las Juventudes 
Portuguesas  

-ABC Sevilla 17/07/1938 - 

pàg. 3 

 Falange Femenina 

-ABC Sevilla 13/09/1938 - 

pàg. 5 

Carmen Polo   

-ABC Sevilla 12/10/1938 - 

pàg. 10  

Pilar Primo de 

Rivera 

 

-ABC Sevilla 23/10/1938 - 

pàg. 19  

Pilar Primo de 

Rivera 

Sección Femenina 

-ABC Sevilla 23/12/1938 - 

pàg. 12 

 Sección Femenina 

-ABC Sevilla 19/03/1939 - Margarita de  
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pàg. 4 Borbón 

-Solidaridad 

Obrera 

26/08/1936 - 

pàg. 13 

Dolores Ibárruri 

(La Pasionaria) 

 

-Solidaridad 

Obrera 

11/10/1936 - 

pàg. 25 

Federica 

Montseny  

 

-Solidaridad 

Obrera 

05/01/1937 - 

pàg. 4 

Federica 

Montseny 

 

-Solidaridad 

Obrera 

21/01/1937 - 

pàg. 1 

Federica 

Montseny 

 

-Solidaridad 

Obrera 

12/03/1937 - 

pàg. 4 

Dolores Ibárruri 

(La Pasionaria)  

 

-Solidaridad 

Obrera 

23/04/1937 - 

pàg. 6 

Mª Eloísa Campo  

-Solidaridad 

Obrera 

12/05/1937 - 

pàg. 10 

Federica 

Montseny 

 

-Solidaridad 

Obrera 

12/06/1937 - 

pàg. 10 

 Mujeres Libres 

-Solidaridad 

Obrera 

23/06/1937 - 

pàg. 2 

Federica 

Montseny 

 

-Solidaridad 

Obrera 

24/06/1937 - 

pàg. 8 

 Mujeres Libres 

-Solidaridad 

Obrera 

26/06/1937 -  

pàg. 8 

 Mujeres Libres 

-Solidaridad 

Obrera 

01/08/1937 - 

pàg. 4 

 Mujeres Libres 
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-Solidaridad 

Obrera 

03/08/1937 - 

pàg. 6 

Federica 

Montseny 

 

-Solidaridad 

Obrera 

17/09/1937 - 

pàg. 6 

 Mujeres Libres 

-Solidaridad 

Obrera 

28/09/1937 - 

pàg. 7 

Federica 

Montseny 

 

-Solidaridad 

Obrera 

30/09/1937 - 

pàg. 3 

Emma Goldmann  

-Solidaridad 

Obrera 

18/11/1937 - 

pàg. 6 

 Mujeres Libres 

-Solidaridad 

Obrera 

25/11/1937 - 

pàg. 7 

 Mujeres Libres 

-Solidaridad 

Obrera 

14/12/1937 - 

pàg. 7 

 Mujeres Libres 

-Solidaridad 

Obrera 

25/12/1937 - 

pàg. 3 

Emma Goldman  

-Solidaridad 

Obrera 

10/02/1938 - 

pàg. 6 

 Mujeres Libres 

-Solidaridad 

Obrera 

18/02/1938 - 

pàg. 2 

 Mujeres Libres 

-Solidaridad 

Obrera 

28/07/1938 - 

pàg. 5 

 Mujeres Libres 

-Solidaridad 

Obrera 

09/08/1938 - 

pàg. 1 

Lucía Sánchez 

Saornil 

Mujeres Libres 

-Solidaridad 26/08/1938 -  Mujeres Libres 
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Obrera pàg. 2 

-Solidaridad 

Obrera 

21/10/1938 - 

pàg. 1 

Margarita Xirgu  

-Solidaridad 

Obrera 

21/10/1938 - 

pàg. 2 

 Comisión 
Femenina de 
Ayuda al 
Combatiente 

-Solidaridad 

Obrera 

23/10/1938 - 

pàg. 7 

 Mujeres Libres 

-Solidaridad 

Obrera 

27/10/1938 - 

pàg. 2 

 Mujeres Libres 

-Solidaridad 

Obrera 

08/11/1938 - 

pàg. 2 

Margarita Xirgu  

-Solidaridad 

Obrera 

08/11/1938 - 

pàg. 4 

Federica 

Montseny 

 

-Solidaridad 

Obrera 

11/11/1938 - 

pàg. 2 

Federica 

Montseny 

 

-Solidaridad 

Obrera 

29/11/1938 - 

pàg. 2 

Federica 

Montseny 

 

-Solidaridad 

Obrera 

08/12/1938 - 

pàg. 4 

 Mujeres Libres 

-Solidaridad 

Obrera 

14/12/1938 - 

pàg. 4 

 Mujeres Libres 

-Solidaridad 

Obrera 

25/12/1938 - 

pàg. 4 

Lucía Sánchez 

Saornil 

Mujeres Libres 

-Solidaridad 06/01/1939 -  Mujeres Libres 
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Obrera pàg. 2 

-Solidaridad 

Obrera 

13/01/1939 - 

pàg. 2 

 Mujeres Libres 

-Solidaridad 

Obrera 

13/01/1939 - 

pàg. 4 

Federica 

Montseny 

 

-Solidaridad 

Obrera 

20/01/1939 - 

pàg. 2 

 Mujeres Libres 

-Solidaridad 

Obrera 

24/01/1939 - 

pàg. 2 

 Mujeres Libres 

 

Font: elaboració pròpia  
 
 
 
TAULA 6. 

DIARI  DATA PÀG.  TIPUS  

ABC Sevilla 20/07/1936 4, 5 Anunci 

ABC Sevilla 22/07/1936  2 Anunci 

ABC Sevilla 23/07/1936  4 Anunci 

ABC Sevilla 24/07/1936  10 Anunci 

ABC Sevilla 26/07/1936  9 Notícia 

ABC Sevilla 26/07/1936 11 Anunci 

ABC Sevilla 27/07/1936 12 Anunci 

ABC Sevilla 28/07/1936 10 Anunci 

ABC Sevilla 29/07/1936 2 Anunci 

ABC Sevilla 01/08/1936 12 Anunci 

ABC Sevilla 03/08/1936 16 Anunci 
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ABC Sevilla 05/08/1936 15, 16 Anunci 

ABC Sevilla 14/08/1936 14 Notícia 

ABC Sevilla 17/08/1936 10 Notícia 

ABC Sevilla 19/09/1936 1 Portada 

ABC Sevilla 19/09/1936 11 Notícia 

ABC Sevilla 26/09/1936 6 Notícia 

ABC Sevilla 02/10/1936 4 Anunci 

ABC Sevilla 06/10/1936 7 Notícia 

ABC Sevilla 07/10/1936 1 Portada 

ABC Sevilla 15/11/1936 11 Carta 

ABC Sevilla 22/11/1936 19 Avís 

ABC Sevilla 08/12/1936 1 Portada 

ABC Sevilla 09/12/1936 13 Notícia 

ABC Sevilla 16/01/1937 15 Avís 

ABC Sevilla 20/01/1937 6 Avís 

ABC Sevilla 21/01/1937 9 Avís 

ABC Sevilla 03/02/1937 15 Avís 

ABC Sevilla 10/02/1937 15 Notícia 

ABC Sevilla 14/03/1937 1 Portada 

ABC Sevilla 19/03/1937 20 Anunci 

ABC Sevilla 25/05/1937 17 Anunci 

ABC Sevilla 27/05/1937 18 Avís 

ABC Sevilla 28/05/1937 18 Avís 

ABC Sevilla 30/05/1937 24 Anunci 

ABC Sevilla 09/06/1937 7 Poema 

ABC Sevilla 10/06/1937 13, 21 Notícia 

ABC Sevilla 12/06/1937 7 Notícia 
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ABC Sevilla 13/06/1937 1 Portada 

ABC Sevilla 13/06/1937 6 Anunci 

ABC Sevilla 07/07/1937 14 Reportatge 

ABC Sevilla 08/07/1937 24 Anunci 

ABC Sevilla 09/07/1937 20 Anunci 

ABC Sevilla 11/07/1937 17 Avís 

ABC Sevilla 11/07/1937 19 Notícia 

ABC Sevilla 13/07/1937 5 Fotografia 

ABC Sevilla 13/07/1937 23 Carta 

ABC Sevilla 26/08/1937 14 Carta 

ABC Sevilla 26/08/1937 23, 24 Anunci 

ABC Sevilla 27/08/1937 13 Reportatge 

ABC Sevilla 27/08/1937 20 Carta 

ABC Sevilla 28/08/1937 24 Anunci 

ABC Sevilla 29/08/1937 1 Portada 

ABC Sevilla 29/08/1937 17 Notícia 

ABC Sevilla 02/09/1937 1 Portada 

ABC Sevilla 03/09/1937 24 Anunci 

ABC Sevilla 04/09/1937 16 Notícia 

ABC Sevilla 24/09/1937 24 Anunci 

ABC Sevilla 26/10/1937 14, 16, 26 Anunci 

ABC Sevilla 11/11/1937 6 Anunci 

ABC Sevilla 17/11/1937 6 Notícia 

ABC Sevilla 25/12/1937 1 Portada 

ABC Sevilla 25/12/1937 2 Anunci 

ABC Sevilla 01/01/1938 4, 5, 6 Fotografia 

ABC Sevilla 12/01/1938 1 Portada 
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ABC Sevilla 12/01/1938 4, 5, 6, 16 Fotografia 

ABC Sevilla 22/02/1938 3, 4, 5, 6 Fotografia 

ABC Sevilla 22/02/1938 22 Carta 

ABC Sevilla 19/03/1938 13 Carta 

ABC Sevilla 19/03/1938 19, 20 Anunci 

ABC Sevilla 29/03/1938 3 Fotografia 

ABC Sevilla 27/04/1938 1 Portada 

ABC Sevilla 30/04/1938 4, 5 Fotografia 

ABC Sevilla 30/04/1938  14 Anunci 

ABC Sevilla 17/05/1938 2, 6 Anunci 

ABC Sevilla 17/05/1938 4 Fotografia 

ABC Sevilla 19/05/1938 4 Fotografia 

ABC Sevilla 19/05/1938 5 Reportatge 

ABC Sevilla 02/06/1938 3 Reportatge 

ABC Sevilla 02/06/1938 17, 19 Fotografia 

ABC Sevilla 15/06/1938 18, 19 Anunci 

ABC Sevilla 25/06/1938 4 Fotografia 

ABC Sevilla 25/06/1938 16 Anunci 

ABC Sevilla 07/07/1938 7 Notícia 

ABC Sevilla 17/07/1938 3, 6, 7, 11 Reportatge 

ABC Sevilla 17/07/1938 30, 31 Anunci 

ABC Sevilla 24/07/1938 2, 20 Anunci 

ABC Sevilla 06/08/1938 2, 12, 19 Anunci 

ABC Sevilla 06/08/1938 4 Reportatge 

ABC Sevilla 17/08/1938 3 Reportatge 

ABC Sevilla 26/08/1938 5 Reportatge 

ABC Sevilla 11/09/1938 2, 8 Anunci 
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ABC Sevilla 13/09/1938  1 Portada 

ABC Sevilla 13/09/1938 4, 5 Reportatge 

ABC Sevilla 12/10/1938 6 Anunci 

ABC Sevilla 23/10/1938 6, 12, 19 Anunci 

ABC Sevilla 04/11/1938 1 Portada 

ABC Sevilla 04/11/1938 2, 10, 15 Anunci 

ABC Sevilla 16/11/1938 3 Reportatge 

ABC Sevilla 16/11/1938 12 Anunci 

ABC Sevilla 10/12/1938 2 Fotografia 

ABC Sevilla 23/12/1938 1 Portada 

ABC Sevilla 23/12/1938 4, 7, 12 Notícia 

ABC Sevilla 27/12/1938 5 Reportatge 

ABC Sevilla 27/12/1938 20 Anunci 

ABC Sevilla 03/01/1939 5, 10, 23 Notícia 

ABC Sevilla 03/01/1939 13, 14 Anunci 

ABC Sevilla 20/01/1939 4 Reportatge 

ABC Sevilla 29/01/1939 22, 31 Anunci 

ABC Sevilla 14/02/1939 4 Fotografia 

ABC Sevilla 14/02/1939 10, 13 Anunci 

ABC Sevilla 17/02/1939 2, 12 Anunci 

ABC Sevilla 26/02/1939 2 Anunci 

ABC Sevilla 08/03/1939 3 Notícia 

ABC Sevilla 19/03/1939 4 Reportatge 

ABC Sevilla 25/03/1939 1 Portada 

ABC Sevilla 25/03/1939 3 Reportatge 

ABC Sevilla 25/03/1939 4, 5 Notícia 

ABC Sevilla 01/04/1939 3, 5 Reportatge 
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ABC Sevilla 01/04/1939 4 Fotografia 

ABC Sevilla 01/04/1939 14 Anunci 

Solidaridad Obrera 08/08/1936 2, 6 Fotografia 

Solidaridad Obrera 25/08/1936  12 Fotografia 

Solidaridad Obrera 26/08/1936  13 Reportatge 

Solidaridad Obrera 27/08/1936  3 Fotografia 

Solidaridad Obrera 28/08/1936 7, 23 Fotografia 

Solidaridad Obrera 23/09/1936 3 Fotografia 

Solidaridad Obrera 27/09/1936 7, 11 Notícia 

Solidaridad Obrera 01/10/1936 21 Fotografia 

Solidaridad Obrera 11/10/1936 5 Notícia 

Solidaridad Obrera 11/10/1936 9 Avís 

Solidaridad Obrera 09/01/1937 4, 9 Fotografia 

Solidaridad Obrera 10/01/1937 6 Notícia 

Solidaridad Obrera 13/01/1937 3 Notícia 

Solidaridad Obrera 20/01/1937 10 Fotografia 

Solidaridad Obrera 22/01/1937 8 Notícia 

Solidaridad Obrera 26/01/1937 10 Avís 

Solidaridad Obrera 12/03/1937 8 Reportatge 

Solidaridad Obrera 24/03/1937 12 Notícia 

Solidaridad Obrera 23/04/1937 6 Reportatge 

Solidaridad Obrera 12/05/1937 10 Fotografia 

Solidaridad Obrera 16/06/1937 7, 11 Notícia 

Solidaridad Obrera 17/06/1937 4 Fotografia 

Solidaridad Obrera 19/06/1937 4 Fotografia 

Solidaridad Obrera 23/06/1937 8, 10 Notícia 

Solidaridad Obrera 24/06/1937 2, 8 Notícia 
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Solidaridad Obrera 26/06/1937 8 Notícia 

Solidaridad Obrera 07/07/1937 6 Notícia 

Solidaridad Obrera 08/07/1937 7, 10 Notícia 

Solidaridad Obrera 09/07/1937 4 Notícia 

Solidaridad Obrera 28/07/1937 1 Portada 

Solidaridad Obrera 01/08/1937 4, 6 Notícia 

Solidaridad Obrera 03/08/1937 6 Notícia 

Solidaridad Obrera 18/08/1937 1 Portada 

Solidaridad Obrera 28/08/1937 2 Notícia 

Solidaridad Obrera 29/08/1937 2 Reportatge 

Solidaridad Obrera 04/09/1937 7 Notícia 

Solidaridad Obrera 28/09/1937 7 Notícia 

Solidaridad Obrera 01/10/1937 3 Notícia 

Solidaridad Obrera 02/10/1937 1 Portada 

Solidaridad Obrera 13/11/1937 2 Fotografia 

Solidaridad Obrera 14/12/1937 3, 7 Fotografia 

Solidaridad Obrera 31/12/1937 2 Fotografia 

Solidaridad Obrera 05/01/1938 1 Portada 

Solidaridad Obrera 29/01/1938 1 Portada 

Solidaridad Obrera 10/02/1938 3 Reportatge 

Solidaridad Obrera 18/02/1938 2 Notícia 

Solidaridad Obrera 04/03/1938 2 Reportatge 

Solidaridad Obrera 14/04/1938 4 Reportatge 

Solidaridad Obrera 26/04/1938 4 Fotografia 

Solidaridad Obrera 08/05/1938 4 Fotografia 

Solidaridad Obrera 12/06/1938 8 Notícia 

Solidaridad Obrera 26/06/1938 8 Notícia 
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Solidaridad Obrera 30/06/1938 1 Portada 

Solidaridad Obrera 05/07/1938 6 Notícia 

Solidaridad Obrera 24/07/1938 2 Reportatge 

Solidaridad Obrera 28/07/1938 5 Notícia 

Solidaridad Obrera 09/08/1938 1 Portada 

Solidaridad Obrera 26/08/1938 2 Notícia 

Solidaridad Obrera 26/08/1938 4 Reportatge 

Solidaridad Obrera 21/10/1938 1 Portada 

Solidaridad Obrera 23/10/1938 7 Notícia 

Solidaridad Obrera 27/10/1938 2 Avís 

Solidaridad Obrera 08/11/1938 2 Reportatge 

Solidaridad Obrera 11/11/1938 2 Notícia 

Solidaridad Obrera 29/11/1938 3 Fotografia 

Solidaridad Obrera 08/12/1938 4 Nota 

Solidaridad Obrera 14/12/1938 4 Avís 

Solidaridad Obrera 25/12/1938 4 Avís 

Solidaridad Obrera 06/01/1939 2 Avís 

Solidaridad Obrera 13/01/1939 4 Fotografia 

Solidaridad Obrera 20/01/1939 2 Avís 

Solidaridad Obrera 20/01/1939 4 Fotografia 

Solidaridad Obrera 21/01/1939 2 Notícia 

Solidaridad Obrera 22/01/1939 4 Fotografia 

Solidaridad Obrera 24/01/1939 2 Fotografia 
 

Font: elaboració pròpia  

 

*NOTA: En aquesta taula s’han inclòs únicament alguns exemples. (Es tracta           

d’una mostra de com s’ha portat a terme l’anàlisi).  
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● La dona a la premsa de la Guerra Civil (fotografies)  

 

➔ ABC 

 

 
Fotografia 1. Aspirants a la Creu Roja durant la Guerra Civil.  

(maig de 1937).  

Font: ABC  

 

 

Fotografia 2. Un grup de dones de la Creu Roja a la seva arribada a Toledo 
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per atendre els ferits ( juliol de 1936).  

Font: ABC 

 

 

Fotografia 3. Grup de milicianes a Madrid (juliol de 1936). 

Font: ABC 

 

 

Fotografia 4. Joves milicianes recollint els fusils per marxar cap al front 

(agost de 1936). 

Font: ABC 
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Fotografia 5. Milicianes encarregades de portar el pà mentre vigilaven  

als presoners del Alcázar de Toledo. (maig de 1937).  

Font: ABC 

 

 

Fotografia 6. Milicianes de Carabanchel (Madrid), treballant en la confecció  

d’abrics per als soldats (octubre de 1936).  

Font: ABC 
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Fotografia 7. Dona cuidant dels seus fills (gener de 1937).  

Font: ABC.  

 

 

Fotografia 8. Dona cuinant per als soldats. (agost de 1937). 

Font: ABC.  
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➔ SOLIDARIDAD OBRERA 

 

 

Fotografia 9. Dues milicianes posant per a Solidaridad Obrera. 

Font: BNE.  

 

 

Fotografia 10. Grup de milicianes.  

Font: BNE.  
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Manifestació de dones antifeixistes. 

Font: BNE. 

 

 

  

“GUÍA DE LA BUENA ESPOSA”   [P. Primo de Rivera] 
 
 

La “Guía de la buena esposa” fou escrita per Pilar Primo de Rivera l’any 1953 com a                 

principal líder de la Sección Femenina. Aquesta guia estava formada per 11 consells             

que havia de seguir la dona casada, segons l’ideal del règim franquista.  
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Font: España: la mujer ideal en 1953 (Blog) 
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