
 

 

 

 

 

 

Maria Lluïsa Algarra Coma   

Primera dona jutgessa. Dramaturga i guionista   

Barcelona, 1916 - Ciutat de Mèxic, 1957 

 

La trajectòria d’aquesta pionera es pot considerar amb dues facetes: l’una, com a primera 

dona jutgessa encara que només estigués dos mesos en el càrrec, i l’altra, com a autora 

teatral amb un desenvolupament brillant a Mèxic, on va arribar fugint de la Guerra Civil 

espanyola. 

 

Era filla d’una família benestant catalana. Va estudiar Dret a la Universitat Autònoma de 

Barcelona (nom que va adoptar la Universitat de Barcelona durant la Segona República), 

titulació que va finalitzar als vint anys. La seva carrera com a dramaturga va iniciar-se amb 

la seva primera obra, Judith, premiada en un concurs universitari i que es va representar el 

1936 al Teatre Poliorama.  

 

El nomenament de les primeres dones com a jutgesses, magistrades i fiscals va tenir lloc 

durant la Guerra Civil. Maria Lluïsa Algarra va ser la primera dona jutgessa nomenada el 2 

de desembre del 1936 pel conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Andreu Nin, 

membre del POUM (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 339, 4 de desembre 

del 1936, pàgina 844). Consta que aleshores era llicenciada en Dret, encara que hi ha qui ho 

posa en dubte.  

 

En accedir el PSUC al Departament de Justícia de la Generalitat, va ser cessada per Rafael 

Vidiella el mes de febrer del 1937. Va assistir al primer Congrés Nacional de la Dona, 

celebrat els dies 6 i 7 de desembre del 1937 al Palau de la Música de Barcelona.  

 

Sembla que després de caure Barcelona davant les tropes franquistes, va marxar a França 

des d’on va viatjar a Mèxic. Existeixen diverses versions sobre la seva pertinença a la 

resistència francesa o si va ser enviada a algun dels camps francesos dels exiliats (Argelers, 

El Barcarès o Sant Cebrià de Rosselló).  



 

Consta que va entrar a Mèxic el 29 d’abril del 1939 i va arribar-hi el 21 del mateix mes. Va 

desenvolupar una extraordinària i brillant carrera com a dramaturga a Mèxic, on va 

contraure matrimoni amb el pintor mexicà José Reyes Meza. Morí prematurament el 1957. 

A Granollers un carrer porta el seu nom. 

 

María Jesús Espuny Tomás 
Professora emèrita d’Història del Dret i de les Institucions 

Universitat Autònoma de Barcelona 
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