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1. Introducció 

Se sap que perquè una cosa no mori, perquè persisteixi la seva existència, no ha de caure 

en l’oblit. Una bona manera d’aconseguir-ho és mitjançant el cinema que, des dels seus 

inicis, ha recreat diferents èpoques i esdeveniments històrics. Els mitjans proposen idees 

hegemòniques que l’espectador rep i de les quals re-labora el seu propi discurs. 

L’objecte d’estudi d’aquest treball serà la pel·lícula Gilda estrenada el 1946 als Estats Units 

i el 1948 a Espanya. Aquesta producció portava a la societat franquista de l’època, un 

model de dona americana molt allunyat de la realitat de l’estat espanyol i, per descomptat, 

més allunyat encara del patriarcat, un model de dona dependent de l’home que 

promulgava la dictadura amb l’inestimable ajuda de l’església. És per això que el consum 

d’aquest film podia atemptar contra els objectius del règim: reprimir els progressos, 

canvis i drets que havia aconseguit la població femenina durant els últims anys. 

L’objectiu general del treball de fi de grau tracta d’analitzar el consum a posteriori de la 

representació cinematogràfica de la dona americana en la societat espanyola. Pel que fa als 

objectius específics de la investigació, tractaran d’identificar com va influenciar el context 

social i polític de l’època al consum de la pel·lícula. Això està estretament relacionat amb el 

paper de l’església en aquesta conjuntura, si gràcies o per culpa d’ella va tenir més o 

menys espectadors, si la censura del règim va jugar més a favor o en contra de l’objectiu 

que tenien, si els mateixos cinemes prohibien l’entrada a alguna part de la població, ja 

sigui per edat, sexe o condició sexual o religiosa. També serà important saber si algú va ser 

discriminat per anar-la a veure, analitzar la premsa de l’època i veure quines crítiques va 

inspirar però, sobretot, saber si va portar alguna conseqüència. 

Analitzar el consum de la representació cinematogràfica de la dona americana i, en 

concret, de la pel·lícula Gilda, és portent perquè va ser un film on la protagonista era una 

dona que no seguia els paràmetres establerts pel patriarcat, mantinguda econòmicament 

per l’home, encarregada de la llar i de cuidar els nens, amb absoluta dependència d’ell 

perquè era qui portava el diners. També és important perquè aquests temes semblen molt 

llunyans perquè són del franquisme i pel simple fet que la pel·lícula és en blanc i negre, 

però si donem resposta a les preguntes d’investigació amb testimonis que ho van viure de 

primera mà, farà recordar que no és un tema tan llunyà, que del franquisme només fa poc 

més de 40 anys i que el sexisme segueix sent vigent. A més, el fet que la investigació es 

pugui fer a còpia de recórrer a la memòria de testimonis de persones que ho recordin, 

demostra també la importància de la pel·lícula ja que a la ment només deixa petjada d’allò 

que ens marca i, que ho puguin rememorar, demostra que va marcar. 
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2. Marc teòric 

Un cop establerta la investigació del treball de fi de grau amb la presentació, passarem a 

explicar els conceptes clau per poder procedir amb l’anàlisi del consum. 

2.1 Teoria de la comunicació: Estudis Culturals 

Els estudis culturals és estudiar com es transmet la ideologia en els mitjans, i del que les 

persones interpreten en els missatges, que sol ser diferent de la dels informadors. Es parla 

d’una societat orgànica canviant, on les persones tenen la capacitat de decidir i fer un 

filtratge dels missatges que l’arriben amb ells, i elaborar un discurs propi del que els arriba 

(Hall, 2006). 

En aquest punt, s’identifica que la cultura deixa de ser domini d’una minoria i passa a ser 

comuna, ja no només d’uns pocs. Fins i tot l’art és redefinit com un procés social general, 

sobretot el cinema, que està a l’abast de tots (Williams, 1989).  

Així doncs, aquesta teoria de la comunicació és important per al treball ja que la 

investigació avalua com una part de la població va interpretar el missatge que enviava 

Hollywood amb el model de les actrius americanes, quin filtratge es va fer del missatge i 

quin discurs es va elaborar a partir d’ell. 

2.1.1 Pel·lícules d’embolics amorosos  

Les pel·lícules basades en històries d’amor i idealització dels projectes de vida de 

matrimoni, les pel·lícules d’embolics, segons Rincón (2014), van ser un dels mitjans 

informals més populars i efectius ja que aquests films eren capaços d’incidir sobre la 

subjectivitat de les persones perquè col·laboraven en la creació de models ideals i 

expectatives en les relacions afectivosexuals. Malgrat que no eren pel·lícules que 

sintonitzaven amb les voluntats cinematogràfiques del règim, van ser unes produccions 

que van ocupar un lloc molt destacat als cinemes de la postguerra ja que van resultar unes 

de les pel·lícules més demandades pel públic. Això va atorgar a aquestes produccions el 

poder de constituir-se com a fonts discursives capaces de generar arquetips i pautes de 

comportaments. També confirma aquesta influència de les pel·lícules de Hollywood Jackie 

Byars (1991): 

“Feminist film critics in the United States, by revealing the inadequacies of women's roles 

and images in Hollywood films, challenged the assumption that entertainment texts are 

either insignificant or neutral; these critics claimed that the films had had detrimental 

effects on real women and argued for more positive representations of women.” (p. 25) 
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Aquestes pel·lícules, van estar particularment associades a l'entreteniment i a l'evasió per 

la seva estructura i pel seu llenguatge còmic i amable. Partint de la idea que «no hi ha 

evasió sense crítica», el consum d’aquestes històries, majoritàriament femení: 

“Va permetre a les espectadores introduir-se en un espai de frivolitat on imperaria la 

fantasia enfront dels discursos transcendentals que van tractar d'ocupar tots els espais de 

la quotidianitat de la postguerra, i en el qual va poder obrir-se també un terreny per a la 

contestació. En el marc d'un discurs oficial d'austeritat i rebuig de tota frivolitat, aquestes 

pel·lícules deixaven «una escletxa per la alegria» en ambients ingràvids, obrint així el 

ventall de les possibilitats interpretatives del significat moral del present franquista.” 

(Rincón, 2014, p. 79) 

Les pel·lícules d'embolics van poder suposar un tipus d'evasió subversiva i van col·laborar 

en la construcció d'un imaginari femení que es va allunyar de la «autèntica feminitat 

catòlica». Les dones protagonistes d'aquestes pel·lícules, van encarnar un model femení, 

en general de classe alta, preocupada per l'amor, però també per qüestions irrellevants 

com la moda i les particularitats de la “vida frívola”. Un tipus de dona que es va identificar 

com a superficial i solament preocupada fer assistir a actes socials i per coquetejar. Les 

protagonistes de les pel·lícules, convergint amb el projecte polític franquista, somiaven 

amb el matrimoni, però els seus mètodes, caràcters i estètica no corresponien amb el 

model predeterminat d’austeritat i docilitat que el règim tractava d'imposar. Malgrat això, 

l'eficàcia narrativa d'unes pel·lícules anomenades a generar empatia i a buscar la 

identificació del públic no es va erosionar. De fet, si analitzéssim les característiques de les 

conegudes com a noies topolino dels anys quaranta, podríem confirmar un important 

diàleg entre aquestes pel·lícules i les joves de l'època (Rincón, 2014).  

Per a aquest autor, aquest model de dona moderna, va simbolitzar per al franquisme una 

pertorbació per a l'ordre de gènere, la greu deterioració dels costums i dels valors que la 

dona havia d'encarnar. Des d'una lectura nacionalista dels cossos, les dones modernes 

representaven un model doblement negatiu: al trair la seva naturalesa femenina, traïen 

també la seva identitat nacional. A partir de la lògica totalitzadora i reduccionista que va 

imperar en la postguerra, aquells cossos es van identificar amb el feminisme, les ideologies 

moralment dissolvents i la introducció en el país de tendències estrangeres que diluïen 

l'essència patriòtica. Per a contrarestar, les pel·lícules d'embolics van recórrer a la tècnica 

del contrast per oferir lliçons morals proposant personatges que no responien amb 

models desitjables.  



TREBALL FINAL DE GRAU 
Núria Morda Ruiz 

6 

 
2.1.2 Representació de la dona en el cinema durant la Dictadura  

Haskell (1974) va portar a terme una anàlisi dels estereotips femenins al cinema i va 

concloure que les dones sempre protagonitzen personatges febles, romàntics, vicaris pel 

que fa al protagonista masculí, sense autonomia narrativa, i que estan disposades a 

abandonar els seus propis anhels per l'amor dels homes. 

Confirma aquesta opressió de les dones mitjançant el cinema Jackie Byars (1991): 

“Semiotics provided the tools for textual analysis that allowed critics to examine the 

processes by which films encourage certain interpretations; with these tools, feminist 

critics revealed that the "language" of "dominant cinema" contributes to women's 

oppression.” (p. 27) 

L'esforç per alliberar les dones de la dominació, o sigui, de les estructures objectives i 

assimilades que se'ls imposen, no pot avançar sense un esforç per alliberar els homes 

d'aquestes mateixes estructures que fan que ells contribueixin a imposar-les. El cinema el 

fan més habitualment els homes, així doncs, els valors com el poder, el sexe, la violència o 

els diners apareixen condicionats en una representació cinematogràfica (Martínez, 2009). 

És habitual trobar la representació de la dona conforme és ella qui s’encarrega de la llar i 

troba la representació de l’home com el treballador que porta els diners a casa, un rols 

estereotipats que han variat des dels últims setanta anys però que segueixen presents 

(Tur i Pomés, 2008). També és el més habitual la representació de la dona com a subjecte 

emocional i l’home com a subjecte racional. 

Les dones del cinema dels anys 50 han estat condemnades a ser verges o bé a ser 

prostitutes, sense marge d’error i sense terme mig. Aquestes dues postures tan 

contradictòries són una herència dels prototips femenins de la tradició judeocristiana: La 

casta i altruista Maria i l’ambiciosa i egoista Eva. Dues dones que, o bé accepten la missió 

que els és imposada pel Pare o bé la desobeeixen després de qüestionar-la (Marimón, 

2001). 

Aquest autor explica que durant la dictadura de Franco a Espanya bàsicament podem 

trobar al cinema la representació de dues dones: 

- Les “bones dones”: Totes aquelles que seguien els paràmetres de la dona perfecta 

segons el règim, aquelles que cuidaven de la llar, dels nens, de la família, que 

esperaven el marit a casa amb el sopar fet, la casa neta i els nens banyats, 

religioses i castes. 
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- Les “males dones”: totes aquelles que se sortien una mica dels paràmetres 

anteriors que contradeien la “bona dona”, aquella que buscava superar la 

submissió imposada pel sistema patriarcal, les que assitien als espais públics i en 

formaven part, que treballaven fora de casa. 

 

Aquesta última acostumava a ser el fil conductor principal de la pel·lícula, s’havia de 

resoldre el problema que provocava la dona com a seu de la sexualitat, de la provocació i 

d’allò sensual que escapava de les mans dels homes. 

L’autor declara que, com a mitjà de comunicació, el cinema té prou poder com per generar 

estereotips, models contundents que resulten efectius quan són assumits per la 

col·lectivitat, que fàcilment els assumeixen perquè els prenen com una cosa bastant 

propera a la realitat. Així doncs, com que té aquest poder, en treu partit. Al cinema hi ha 

hagut dones negociables, que són les suposades “bones dones”, les Maria però, sobretot hi 

ha hagut dones consumibles, les suposades “males dones”, les Eva. Que hi hagi més dones 

de l’estil de les que els règims autoritaris no volien, es dona precisament perquè aquestes 

senyores suposaven un problema, plantejaven una dificultat i suposaven un risc i un repte 

per a l’home, que fàcilment acabaria solucionant abans del “Happy End”. 

Les Eva les volien representar a Espanya com les meravelloses, les que els homes volien 

tenir però el cinema internacional es va encarregar de desmentir aquesta idea amb les 

seves femme fatale, l’estereotip de dona que fa el que vol amb els homes, misteriosa, 

perillosa i apassionada que són les que, en realitat, tot home somia tenir però que poden 

ser mortals. Són les que el cinema negre americà va explotar. Com diuen Cifre i González 

(2014): 

“Las mujeres fatales dominan el arte de la seducción, la femme fatale convence al incauto 

oponente masculino para que actúe según sus fines. Así, en algunas películas, podremos 

observar su mirada, que es la herramienta fundamental de esta mujer ante el hombre, al 

que pretende hechizar con sus gestos, sus palabras y, en múltiples ocasiones, con sus 

cancions; Gilda es la culminación de este tipo de mujeres en el cine. Refiriéndose a la 

mujeres fatales del cine, Doane ofrece una anàlisis textual de Gilda, afirmando que el 

striptease es la perfect iconography para el cine negro, con sus implicacions de revelación y 

ocultamientos.” (p. 231) 
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2.2 Consum del cinema durant el Franquisme 

Labanyi (1997) al seu assaig explica que el públic cinematogràfic dels anys 40 a Espanya 

va ser majoritàriament femení i també recordar que el sector que més acudia al cinema 

era el de les classes baixes urbanes. El que cal destacar d’aquí és el fet que les dues 

categories socials que més van patir sota el franquisme fa suposar que el cinema de l’època 

va permetre als espectadors la possibilitat d’identificacions no ortodoxes. 

Quan finalitza la Guerra Civil, el cinema passa a ser objecte d’una regulació específica que 

es basava a controlar aquest mitjà d’expressió per garantir la contribució d’aquest amb els 

objectius polítics d’aquell moment. Aquest és el tret principal de la política de foment i 

protecció de la indústria cinematogràfica espanyola. Comença a sorgir una normativa de 

protecció inspirada en els principis d’intervencionisme en l’economia i una autarquia pel 

que fa a l’exterior. Amb aquest règim queda un panorama molt desfavoridor per al cinema 

espanyol, un cinema que havia de sobreviure amb la censura prèvia dels guions 

(Barrachina, 1995). 

Aquest autor reconeix que a Espanya hi havia la necessitat que les cartelleres completessin 

els seus programes i amb les pel·lícules espanyoles no n’hi havia prou. Malgrat que era un 

període en què es passava gana, les pel·lícules americanes, amb tots els luxes que exhibien, 

eren les més consumides ja que creaven molta demanda. D’altra banda, la producció 

espanyola, no només era insuficient sinó que també era artificial ja que només proposava 

models d’actrius folklòrics com, per exemple, la típica dona vestida de gitana cantant 

corrandes. Aquest mercat tenia capacitat per assimilar les cintes espanyoles i per duplicar-

ne el nombre, tot això sense tenir en compte les possibilitats en mercats exteriors. Però 

Barrachina (1995) insisteix que la producció era artificial i que estava provocada per les 

voluntats legislatives i no per les oscil·lacions del mercat. En aquesta conjuntura era 

imprescindible la importació de pel·lícules estrangeres però implantar una censura que 

vetllés per preservar els postulats “defensats” pel règim franquista. 

2.3 Context Social i Històric 

Com bé diu Marimón (2001), la Guerra Civil Espanyola s’inicia al juliol del 1936 i finalitza a 

l’abril del 1939. És des de llavors que el règim dictatorial de Francisco Franco Bahamonde 

és imposat a tot el territori espanyol. La democràcia va deixar d’existir així com els drets 

democràtics que tenien els ciutadans i és a causa d’aquesta dictadura, d’aquesta dominació 

sobre la població, que l’esperada pel·lícula va arribar als cinemes del nostre país dos anys 

després de ser estrenada, un retard que és fàcil d’assumir si entenem la situació: 
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Aquest autor explica que, Espanya vivia de ple una dictadura, a més, s’ha d’afegir que havia 

de superar dues escletxes molt importants, dues postguerres, la Guerra Civil i, la més 

temuda en aquell moment, la II Guerra Mundial. En aquesta guerra, la dictadura s’hi havia 

implicat des d’una suposada no bel·ligerància i es temia que els del front perdedor de la 

guerra d’Espanya, lluitant amb els Aliats, tornessin com a guanyadors des d’Europa 

mentre deixava circular lliurement els agents nazis i enviava la “División Azul” al front rus. 

La Guerra Freda acabava de començar i l’interès per l’anticomunisme va convertir Franco 

de aliat dels americans. El referèndum de 1947 que va fer retornar amb força la condició 

monàrquica del país va ser l’excusa perfecta perquè a Espanya es mantingués el feixisme 

que havia estat obsolet a la resta d’Europa. 

Les conseqüències de la Guerra Civil encara eren el pa de cada dia a les ciutat però, 

sobretot, les conseqüències que eren més presents eren les prohibicions. Una de les coses 

que més castigava la població civil era la misèria, cosa que va donar força i qualitat 

d’imprescindible a l’estraperlo. La Cartilla de racionamiento controlava els principals 

aliments que arribaven a cada cas. Aquells productes derivats del blat així com l’oli, el sabó 

o el sucre eren molt escassos. Això era un problema quan, normalment, les pastilles de 

Gallina Blanca i Potax eren unes de les principals calories. Un altre dels productes 

racionats era el tabac. Ideales era el tabac més venut que produïa la Tabacalera. Una de les 

arts que van sortir amb el racionament va ser recollir les burilles que hi havia pel terra i 

ajuntar-ne el contingut per reembolicar-lo amb paper de fumar, aquestes noves cigarretes 

després eren venudes. 

Les malalties com la sarna o la tuberculosi, pròpies de la guerra, també estaven encara 

molt presents. Són també moltes les famílies que tenien familiars a l’exili o bé a presons 

només per haver lluitat per la República o per suposar que hi van lluitar. 

Marimón (2001) explica que, tot just quan la “Gilda” s’anunciava a les cartelleres molts 

joves tornaven a casa després d’haver fet 5 o 6 anys de mili. Altres joves van haver d’anar a 

lluitar contra els maquis, que volien destruir un règim que anava bé a les principals 

potències i, això, no podien permetre que passés.  

Pel que fa als mitjans de comunicació era evident que no existia la llibertat. La uniformitat 

havia de caracteritzar la premsa, una premsa subordinada als telegrames que arribaven a 

les consignes. Pel que fa a la ràdio, totes les emissores estaven obligades a connectar-se a 

los boletines de Radio Nacional de España. Era també molta la gent que sintonitzava Ràdio 
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Andorra per tenir una mica d’aire fresc ja que, fins i tot les lletres de les cançons que 

s’escoltaven havien de passar per una valoració que les autoritzava o no les autoritzava. 

No només qui emetia ràdio o cinema estava subjecte al control de la censura sinó que al 

teatre i als espectacles en general també s’havia de passar un filtre. L’única i indiscutible 

llengua era la castellana així doncs, l’ús del català estava prohibit en l’àmbit públic. De 

teatre professional se’n feia poc a les sales de Barcelona i el poc que se’n feia eren 

necessàriament de clàssics castellans o d’autors catalans que no només s’havien declarat 

addictes al règim sinó que també ho havien demostrat. També es podien trobar petites 

companyies d’aficionats que anaven intentat, a poc a poc, la normalització de la llengua 

però la majoria de les vegades anunciaven els espectacles en “la lengua del imperio”. 

Ens trobem en el context de l’Espanya del nacionalcatolicisme, on tant l’Església com la 

Falange exercien la seva influència sense gaires miraments, imposant lliurement 

conductes, creences i suposada moral. En totes les sessions de cinema era obligació 

indispensable la projecció del NO-DO, el noticiari documental produït pels serveis de 

propaganda oficials. Era també indispensable posar-se dempeus mentre sonava l’himne i 

fer la salutació feixista. 

2.4 Representació de la dona en el Franquisme 

Un cop guanyada la guerra, el règim franquista va començar a moure els fils per tal de 

construir una nova societat utòpica per a la Falange: manipulable, dòcil i obedient. Aquest 

nou ordre tenia com a base la família que havia de ser el que sostingués la societat per tal 

que l’estructura d’aquesta fos “racional”, fos la tradicional (Tur i Pomés, 2008). 

“La societat patriarcal tradicional atorgava com a valors positius a la dona el fet de ser 

dòcil i obedient a l’autoritat masculina, primer el pare o els germans, i finalment al marit. 

Aquesta submissió es traduïa en silenci, i així la dona es convertia en una mena d’ésser 

invisible en l’escena pública, que no tenia dret a prendre la paraula. Dins aquest context 

tradicional la dona reduïa la seva presència als escenaris domèstics, fent treball no 

reconegut socialment, i quan sortia per treballar a jornal, a la fàbrica o al camp, el 

reconeixement que rebia era molt inferior al masculí.” (Barbacil i Català, p. 5) 

La nova concepció moral i social de la dona significa una restitució al seu lloc familiar i un 

reconeixement de justícia de la seva transcendental missió econòmic-social. El capitalisme 

industrialista va significar la restitució de la dona al seu lloc familiar (Martín, 1994). 

Aquesta autora explica que d’aquesta manera les dones, considerades fràgils psíquicament 

i físicament, subordinades als homes i sense la possibilitat de valdre’s per elles mateixes 
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fora de casa, es van veure obligades a abandonar els seus llocs de treball per tornar de nou 

al lloc que els pertocava segons aquestes directrius i, així, aconseguir que aquestes noves 

estructures familiars es mantinguessin cohesionades i nasqués així, la nova societat que el 

règim desitjava. 

L’ensenyament per a les dones era molt diferent que per als homes. És més, estava 

destinat única i exclusivament a fer-les perfectament competents en la “tasca de dones” a 

la qual haurien de limitar les seves vides. Així doncs, en comptes d’aprendre, per exemple, 

matemàtiques, llengües, ciències naturals o història, feien assignatures que els serien útils 

per a la llar com, per exemple, economia domèstica o tall i confecció. 
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3. La pel·lícula: Gilda 

En aquest apartat es farà una descripció exhaustiva de l’objecte d’estudi. 

3.1 Fitxa tècnica 

El títol original de la pel·lícula és “Gilda”, es va estrenar el 1946 als Estats Units i té una 

durada de 110 minuts. La productora del film és Columbia Pictures Corporation, el 

director és Charles Vidor i el guionista és Marion Parsonnet i Jo Eisinger. Els encarregats 

de la música i de la fotografia són Hugo Friedhofer i Rudolph Maté, respectivament. La 

pel·lícula està catalogada com a cinema negre i els actors i actrius que hi van participar són 

els següents: Rita Hayworth, Glenn Ford, George MacReady, Joseph Calleia, Steven Geray, 

Rosa Rey, Joseph Sawyer, Gerald Mohr, Mark Roberts, Ludwig Donath, Donald Douglas, 

Lionel Royce i Saul Martell. (Gilda 1946, s. d.) 

3.2 Història de la pel·lícula  

El film va superar la censura franquista. No sense alguna modificació però, al cap i a la fi, la 

va passar. A més ho va fer amb un èxit sobrenatural i espectacular. Tanmateix, alguns dels 

cinemes que la van projectar van rebre atacs al·legant la defensa dels “bons costums”. 

Va estrenar-se el divendres 2 de gener del 1948 al cinema Coliseum de Barcelona, un 

cinema que tenia molt de prestigi a la província i arrendat a Cine y Espectáculos, una 

empresa sota la gerència de Gaspar Petit (Marimón, 2001). 

La prorrogació de les pel·lícules amb més èxit havia arribat a les dues o tres setmanes, n’hi 

havia que arribaven també a la quarta o cinquena setmana i això ja no era un èxit, era un 

grandíssim èxit però “Gilda”, es va estrenar la primera setmana de gener i va sortir de 

cartellera dimecres dia 25 de febrer, això vol dir que l’èxit es va allargar fins la vuitena 

setmana. El programista de cinemes de província Felip Forasté relata així l’èxit de la 

pel·lícula:  

“Va ser un èxit excepcional. Hi havia llargues cues per entrar i, tot i que s’havien produït 

amenaces de grups de la beateria d’aquells moments i uns dies abans havien trinxat unes 

cartelleres, el dia de l’estrena no va passar res, absolutament res. Ves, tot plegat, ja em 

diràs tu si n’hi havia per tant... les estrenes aguantaven dues o tres setmanes en cartell, 

excepcionalment quatre i després, passaven a la reestrena en altres locals. Però la “Gilda” 

va durar més del doble. Un cas. Tot un cas.” (Marimón, 2001, p. 68) 

La pel·lícula va estar dirigida per Charles Vidor i va ser escrita pels guionistes Marison 

Parsonnet i Jo Eisinger, que després d’aquest gran èxit no van tenir gaire més ressò. 

Després de més de 70 anys, la pel·lícula continua sent un dels grans clàssics de la 

cinematografia universal i, segons Marimón (2001), no és d’estranyar ja que, per sí sol, el 
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film reunia els requisits cinematogràfics que li assegurarien ser un gran èxit: una història 

que tractava personatges alemanys en una època on acabava la segona guerra mundial, 

una trama que es desenvolupava a l’Argentina del peronisme i l’argument tenia la força 

necessària per captivar les mirades del públic als que les productores de Hollywood volien 

arribar. Si tot això fos poc, també van posar uns personatges típics americans i els van 

donar força fent que el noi hagués de “salvar la damisel·la en perill” per després enlluernar 

tothom amb un màgic final feliç. 

Com a gran demostració de la importància i gran incidència social a nivell mundial que va 

tenir la pel·lícula, podem recordar fets com que a la bomba atòmica que van llançar els 

americans sobre Bikini, les illes Marshall, el 1946. A aquesta bomba li van posar la imatge i 

el nom de Gilda. Com a una altra demostració ens podem fixar en la pel·lícula “The 

Shawshank Redemption” del 1995. Aquí veiem com apareix un cartell de la Rita Hayworth, 

cosa que la consolida com una sex symbol de l’època.  

Aquest autor destaca com el més important, mític i recordat de la pel·lícula com la Gilda, 

en la brillant escena on canta “Put the blame on Mame”, es treu sensualment un guant i on 

deixa tots els espectadors amb l’anhel que continuï amb l’striptease. Aquesta escena i la 

famosa bufetada que el Johnny li dona a continuació van ajudar molt a la promoció de la 

pel·lícula. 

3.3 Resum de la pel·lícula  

El protagonista, Johnny Farrell, un home que viu jugant-se la vida fent trampes en el joc 

arriba a Buenos Aires i allà, en una d’aquestes vegades en què es juga la vida, Ballin 

Mundson li salva la vida. Resulta que aquest home és el propietari d’un casino molt ben 

posicionat i, en Johnny acaba sent el director del casino, l’home amb qui més confiança té. 

Mundson un dia se’n va de viatge i torna casat amb la Gilda, la dona que li va trencar el cor 

al Johnny i que el va fer així de cínic. La cosa es complica quan el Mundson desapareix 

després de veure com la Gilda i el Johnny es feien un petó. Es dona per mort. Així doncs 

ella torna a ser lliure i accepta la proposta de matrimoni del Johnny, sense sospitar que li 

amargaria la vida fent que fos fidel al que va ser el seu marit, el propietari del casino. Ella 

al final pot escapar a Montevideo on coneix un advocat que l’intentarà ajudar amb el 

divorci amb el Farrell però tot això és una trampa d’ell per tornar-la a controlar. Al final, 

ella decideix marxar a Nord-Amèrica i ell li diu que és igual el que hagi fet ella, que se 

l’estima i que vol anar amb ella. Llavors apareix Mundson amb la intenció de matar-los a 

tots dos però llavors, un treballadors del casino li clava un bastó-espasa de Mundson i els 

protagonistes poden iniciar una vida junts lluny d’allà. 
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4. Preguntes d’investigació 

La pregunta principal que guiarà la investigació és la següent: 

· Quina és la recepció que es va fer de la representació cinematogràfica de la dona 

americana en la societat espanyola? 

 

Les preguntes específiques han de respondre com va influenciar el context social de 

l’època al consum de la pel·lícula. Així doncs, es resoldran les següents qüestions: 

· Quina era la diferència entre el model de dona real que hi havia durant el 

franquisme i el model de dona que proposava el cinema americà? 

· La imatge de la Gilda va donar lloc a alguna tipus de crítica o alguna controvèrsia? 

· El fet que l’Església recomanés no veure la pel·lícula va influir en la quantitat 

d’espectadors? 

· Van discriminar algú pel sol fet d’anar al cinema a veure-la? 

· El fet que censuressin la pel·lícula i que la gent ho sabés, va fer volar més la ment 

de l’espectador imaginant escenes més pujades de to del que es podia trobar al film 

original? 

· El fet que les dones veiessin la pel·lícula va fer originar algun canvi a la vida 

quotidiana?  
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5. Metodologia 

A partir de la pel·lícula Gilda, estrenada el 1948 a Espanya, s’ha fet una anàlisi qualitativa 

de la representació de la dona en aquest film. Per a fer això, s’han fet servir com a eina els 

grups de discussió i l’anàlisi documental de les publicacions en premsa més destacades. 

Mitjançant aquests procediments, s’ha respost la principal pregunta de la investigació i les 

preguntes específiques. 

5.1 Tècniques de recollida d’informació 

 

- Grups de discussió amb dones que van viure l’estrena de la pel·lícula 

- Anàlisi documental de premsa destacada 

5.1.1 Grups de discussió 

Els grups de discussió són una de les dues tècniques qualitatives que han estat escollides 

per a poder donar resposta a les preguntes d’investigació d’aquest treball ja que són una 

manera de conèixer les conductes i actituds socials. Aquests grups ajuden a revelar 

informació de major qualitat i dona lloc a la diversitat de respostes de manera que 

enriqueix els resultats. Així doncs, l’objectiu de fer servir els grups de discussió és, a més 

d’obtenir informació de qualitat, analitzar també les conductes i actituds socials que es 

generen al parlar d’un tema. 

5.1.1.1 Mostra 

Per a portar a terme la investigació, s’ha fet servir com a eina el taller Dones amb Memòria 

de Vilanova i la Geltrú, un grup format per més d’una setantena de dones que, cada 

dimarts des del 1998, es reuneix per recuperar la història local de la seva vida quotidiana. 

Aquest grup està íntegrament format per dones d’entre 70 i 96 anys, catalanistes i amb 

ideologies d’esquerres.  

D’entrada s’ha projectat un tros de la pel·lícula a tot el grup - és a dir, a 73 dones- el de la 

cançó “Put de blame on Mame” ja que va ser el més famós i el que més va donar a parlar en 

el seu moment. Això ens ha servit per fer una triar i escollir les participants que més en 

sabien o que més se’n recordaven per a composar els grups de discussió i també per saber 

si calia fer alguna partició per edats o per qualsevol altra variant. Tot seguit, es van 

realitzar els tres grups de discussió, el primer amb la 1a mostra el 21 de març del 2017, el 

segon amb la 2a mostra l’11 d’abril del 2017 i el tercer amb la 3a mostra el 25 d’abril del 

2017. Quan els  grups de discussió van estar fets, van ser transcrits per poder procedir a 

organitzar la informació i, després, a analitzar-la. 
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- 1a mostra: 15 dones d’entre 74 i 96 anys. 

- 2a mostra: 15 dones d’entre 70 i 87 anys. 

- 3a mostra: 6 dones d’entre 74 i 87 anys. 

5.1.1.2 Guió grups de discussió 

Per a poder seguir un ordre en els grups de discussió i així poder extreure, de manera 

acurada, les idees necessàries per a la investigació, s’ha elaborat el següent guió, que són 

les temàtiques a tractar durant el grup: 

- Mitjans de comunicació més consumits a l’època 

- Què representava per a elles el cinema 

- Influències del cinema 

- Què els semblava l’argument de la pel·lícula 

- Influència de la pel·lícula en la societat 

- Repercussió mediàtica de la pel·lícula 

- Com van viure el franquisme 

- Model de dona del franquisme 

5.1.2 Anàlisi documental 

Amb l’objectiu de corroborar i complementar la informació dels grups de discussió, s’han 

analitzat les publicacions més destacades que han estat trobades a les dues hemeroteques 

gratuïtes de què gaudim, recuperat de l’hemeroteca de l’ABC 1 i de l’hemeroteca de La 

Vanguardia2.  Això és important ja que dona èmfasi i veracitat als grups de discussió. 

5.1.2.1 Mostra 

S’han triat 17 publicacions més significants d’entre desembre del 1947 i desembre del 

1949. D’aquestes publicacions, 13 són de l’ABC i les altres 4 són de La Vanguardia. Durant 

la investigació s’han trobat també altres publicacions interessants per a la investigació, pel 

que s’ha cregut interessant incloure-les a l’apartat. Una d’elles és una amonestació 

episcopal del bisbe Antonio de Pildain i Zapiáin publicada en un llibre de Juan Orellana 

Gutierrez de Terán, correctament citat en l’apartat corresponent. Per últim, una notícia del 

2007 de el Periódico on també es fa referència a l’actriu Rita Hayworth. 

                                                           
1 Lloc web: http://hemeroteca.abc.es/  
2 Lloc web: http://www.lavanguardia.com/hemeroteca  

http://hemeroteca.abc.es/
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca
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5.1.2.2 Descripció de la tècnica 

Per a seleccionar les publicacions més destacades es va introduir “Gilda Rita Haywoth” als 

cercadors de les hemeroteques i, a continuació, es van mirar un a un els resultats. Només 

es van seleccionar aquelles que feien algun tipus d’èmfasi sobre l’actriu o sobre la 

pel·lícula, de manera que van quedar descartades totes aquelles publicacions que només 

informaven que la pel·lícula estava a la cartellera. 

Pel que fa a les altres publicacions destacades, aquestes són fruit d’anar navegant per 

internet per amarar-se de tota la informació sobre l’objecte d’estudi. No hi ha hagut un 

procediment a seguir, només anar mirant pàgines i pàgines web sobre el tema del TFG i 

destacar-ne les importants. 
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6. Resultats 

A continuació veurem els resultats dels grups de discussió, de les publicacions dels diaris i 

de les altres publicacions d’interès per a la investigació. 

6.1 Resultats dels grups de discussió 

Com consta explicat a la metodologia, s’han fet tres grups de discussió; els dos primers 

amb 15 dones cadascun i el tercer amb 6 dones, totes entre 70 i 96 anys. El primer grup de 

discussió es va realitzar el 21 de març del 2017 i va tenir una durada de 112 minuts, el 

segon grup es va efectuar l’11 d’abril del 2017 i va durar 93 minuts, per últim, el tercer es 

va portar a terme el 25 d’abril del 2017 i va finalitzar en 64 minuts. 

A continuació s’exposaran els resultats organitzats per temes i grups. És a dir, veurem què 

ha dit el primer grup de discussió d’un tema i observarem les diferències i similituds que 

s’han trobat dins del grup, després el mateix del segon i del tercer grup i, abans de passar 

al següent tema – on es repeteix el mateix procediment- llegirem també una valoració de 

les diferències i similituds però ara no dins de cada grup de discussió sinó entre els tres. 

D’aquesta manera no només podrem observar els acords i desacords dins de cada grup 

sobre cada tema sinó que també els podrem observar entre els tres grups. Veurem que 

després de cada cita hi haurà uns parèntesis amb la lletra “D”, de dona, i un número que 

correspon a l’edat de la participant. 

6.1.1 Mitjans de comunicació més consumits  

Al primer grup de discussió les dones de seguida es posen d’acord: a la dècada del anys 40 

no hi havia televisió i tampoc hi havia gaire diversitat de diaris, el que més es consumia 

era la ràdio i el cinema: “totes estàvem enganxades a les telenovel·les i quan va sortir la 

primera tele tots anàvem a casa del veí més proper a veure-la, i això que només hi havia un 

canal! (D. 84). Al recordar la ràdio i el tema de les novel·les, ràpidament comencen a 

comentar les novel·les que seguien, deixant palès així un fenomen fan cap a aquests 

programes. Totes coincideixen i riuen al recordar la novel·la Tulipan negro, que, fins i tot, 

“com que no la podia seguir cada dia em vaig comprar el llibre” (D. 74) o, “com que la feien 

a la nit, m’amagava i m’encongia per poder-la seguir sense molestar als de casa, que 

dormien” (D. 84). Una de les participants dona importància a la informació que es donaven 

els uns als altres: “si algú havia llegit algo al diari, si havies sentit algo a la ràdio, o si sabies 

algun cotilleo d’algú tu ho explicaves i ho comentaves” (D. 91). En aquest punt totes es 

posen a parlar confirmant-ho, que si hi havia algun fet important o d’interès, la mateixa 

gent t’informava. Aquest acord ens ratifica que el boca a boca era molt important en una 

societat on segons quines coses, no es publicaven. 
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Al segon grup de discussió, quan es formula la pregunta “Quin ha estat per a vosaltres el 

mitjà de comunicació més important?”, la més ràpida va exclamar: “Buah, doncs la ràdio” 

(D. 80) –com si fos la cosa més evident del món-. Tot seguit, no deixava de sentir-se com si 

fos un cànon: “la ràdio, la ràdio, la ràdio”. De fet, moltes expliquen que encara “ara, si estic 

fent coses per casa, per exemple, me la poso per escoltar-la” (D. 74). Comenten que la 

ràdio agradava des de petites, i recorden que “hi havia un programa molt bo que agradava 

a tots els nens que es deia Taxi key” (D.74). Es posaven davant de la ràdio “com si veiéssim 

alguna cosa i estàvem tots allà amb les novel·les on, si hi havia cavalls, se sentia el cloc cloc 

que feien, tot fet amb les mans” (D. 84). Quan amb aquesta frase surt la novel·la, igual que 

en el grup anterior, totes confirmen que “hi estàvem molt aficionades” (D. 80) i es posen a 

comentar els sorolls que sentien durant les narracions i comencen a parlar entre elles fent 

també amb les mans els sorolls que se sentien a la ràdio, molt animades i rient. 

Al tercer grup de discussió confirmen que no hi havia televisió ni gaires diaris i que la 

ràdio jugava un paper molt important: “només algun veí tenia tele i ens concentràvem allà 

i els diaris eren escassos i avorrits. En canvi cada casa tenia una ràdio i estava tot el dia 

encesa” (D. 87). Una participant, com en el primer grup, exposa la seva afició per les 

novel·les i recorda també Tulipan Negro, que “era la millor” (D. 82). En aquest punt, totes 

es posen d’acord dient que s’ajuntaven dues o tres amigues i escoltaven la novel·la i que, 

“si no podíem quedar, també l’escoltàvem soles eh” (D. 76). Com que sabien que el tema 

principal del grup de discussió era la pel·lícula Gilda, ja una comenta que” de la Gilda se’n 

va fer molta propaganda, sobretot propaganda que feia la mateixa gent” (D. 80). A llavors 

totes coincideixen i diuen que la gent exclamava: “oh, la Gilda, la Gilda”, “no has anat a 

veure la Gilda?” (D. 86). Així doncs, confirmen que tothom en parlava; “tothom tenia la 

Gilda a la boca i tothom volia anar a veure la Gilda pel boca a boca” (D. 87). 

Com podem observar, no hi ha hagut diferències ni dins de cada grup de discussió ni entre 

els tres. Així doncs, es confirma la importància de la ràdio durant aquella època i del boca a 

boca així com també es confirma l’afició que hi havia cap a les novel·les. Es ratifica també 

que la pel·lícula va tenir prou força com per poder gaudir de la promoció de la mateixa 

gent que l’anava a veure. 

6.1.2 Què representava el cinema 

Quan al primer grup de discussió preguntem quina és la importància i com vivien elles el 

cinema en aquella època totes coincideixen que “aquí hi havia misèria i passar les tardes al 

cinema era una distracció bastant assequible per a tothom, era passar els diumenges més 

confortables” (D. 80). Arriben també al consens que representava llibertat perquè “ens 

deixaven sortir amb les amigues, sense els pares i obria coneixements” (D. 88). Una 
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participant comenta que feien dues pel·lícules, el “noticiario obligatorio” i el NODO, de 

manera que entraves a les 16h al cinema i en sorties a les 21h (D. 84). Totes coincideixen 

que a la primera pel·lícula acostumaven a dir-li “la espanyolada” mentre que les 

americanes “eren com una finestra a un altre món tan diferent del que vivíem” (D. 80).  

Aquesta última frase fa caracteritzar l’ambient amb molta participació i fa que es vagin 

animant totes a parlar entre elles i a comentar que, efectivament, “aquelles pel·lícules eren 

una fàbrica de somnis” (D. 86) i destaquen que “les italianes eren més com nosaltres” (D. 

78). 

Recorden que sovint la gent no tenia dutxa o aigua calenta mentre que a les pel·lícules 

americanes hi havia “aquelles cuines...!” (amb to d’admiració) i torna a reiterar que “era 

com si fos un altre món” (D. 84). Allà hi havia la cuina econòmica “mentre nosaltres 

anàvem amb galledes” (D. 74). S’obre una tertúlia entre elles on continuen admirant les 

pel·lícules americanes, és clar, la gran majoria es pregunten que “com no havíem de 

recordar aquells cotxes que eren quilomètrics i que t’enlluernaven?” (D. 74) quan “el més 

sofisticat que vèiem era quan el “nòvio” anava en bicicleta a buscar-nos” (D. 82). 

El segon grup de discussió, igual que el primer grup, també recorda el cinema com una 

distracció ja que totes coincideixen que “era una societat trista, on es passava gana i on no 

hi havia gaire entreteniment” (D. 87). Creuen que per aquesta conjuntura de pobresa i 

misèria hi havia moltíssims cinemes, “una quantitat astronòmica, no com ara perquè abans 

no teníem moltes diversions i anar al cinema potser era el més assequible” (D. 80). Es fa un 

murmuri en general on totes confirmen que sí, que qui més qui menys es podia permetre 

anar al cinema. Fins i tot una comenta que “a casa meva estàvem abonats, el meu pare cada 

setmana anava a buscar les entrades a casa de la taquillera, les pagava i així ens 

asseguràvem tenir sempre la mateixa butaca” (D. 84). Un cop més, arriben al consens que 

“la primera pel·lícula que feien l’anomenàvem “l’espanyolada”, tothom es quedava per 

veure la segona pel·lícula, l’americana” (D. 86). Coincideixen que “la pel·lícula americana 

era com un somni i ens agradava imaginar una vida així però no ho vèiem real perquè ni 

ho havíem viscut ni ho havíem vist a la realitat” (D. 84). Una dona diu una frase que totes 

afirmen sense dubtar: “Eren coses de pel·lícula i res més” (D. 80). 

Al tercer grup de discussió es torna a confirmar de manera unànime que “representava 

una distracció barata amb la que podíem imaginar una vida millor encara que només fos 

als somnis” (D. 84). Aclareixen però, que “això només passava amb les pel·lícules 

americanes, les espanyoles eren totes molt folklòriques i de olé olé” (D. 87). Aquí s’aixeca 

un enrenou on totes confirmen que la típica protagonista era una Lola Flores i arriben al 
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consens que “amb les pel·lícules espanyoles ni t’ho senties identificat ni t’hi volies sentir” 

(D. 81). 

Les que van viure a ciutats més grans expliquen que hi havia els cinemes de barriada on 

normalment no arribaven les estrenes i recorden amb gran alegria les miniexcursions que 

feien, “al cinema Princesa, que estava a la Via Laietana” (D. 80) i “al cinema Pelayo” (D. 74). 

Al comentar el cinema Pelayo altres dones s’exclamen i comenten els diferents records que 

tenen, haver anat amb els pares en un dia especial, haver anat un dia quan feia poc que 

s’havien casat, etc. En general totes les històries coincideixen que havien anat de manera 

extraordinària i com un esdeveniment especial a veure l’estrena d’una pel·lícula, fins i tot, 

una explica amb la veu molt elevada i rient que ella “el dia que em vaig casar vaig anar al 

cinema Pelayo a veure “Siete novias para siete hermanos!!” (D. 84). 

Com podem observar en els tres grups de discussió, trobem diferents històries però 

moltes coincidències i cap tema en què estiguin en desacord. El primer en què concorden 

és que el cinema representava una distracció pràcticament assequible per a tothom en una 

conjuntura de misèria que vivien a l’època. Coincideixen que era una vida que 

consideraven fictícia però amb la que somiaven. Sovint també representava llibertat ja que 

era una activitat que podien anar a fer amb les amigues, sense els pares. Per últim, 

convergeixen que la primera pel·lícula de la sessió era anomenada “espanyolada” i que era 

el segon film, l’americà, el que totes volien veure i amb el que totes somiaven. 

6.1.3 Influència de Gilda i altres pel·lícules americanes 

Pel que fa a la influència de les pel·lícules, de Gilda, ja a l’apartat anterior havíem esmentat 

que totes les dones del primer grup es quedaven meravellades amb els cotxes i les cuines 

que hi havia a les pel·lícules però conclouen que “ho volíem però no ho vèiem com una 

cosa real perquè com que ningú ho tenia, no ho vèiem com una cosa real” (D. 84). 

Tanmateix, tot canviava quan algú començava a tenir alguna d’aquelles coses, llavors “ho 

vèiem possible i començàvem a tenir ambicions” (D.84). Una dona recorda que “quan un 

veí va tenir la primera tele tots anàvem allà a veure-la” (D. 74), frase que fa que totes es 

mirin entre elles dient “sí, sí, sí”. Coincideixen que una de les poques coses que van poder 

imitar – ja que per a les altres no tenien els mitjans – era per fer una “rèplica baratíssima” 

dels balls i reunions que veien a les pel·lícules. Els balls de les pel·lícules confirmen que 

eren en llocs súper elegants, amb uns vestits espectaculars, unes copes i begudes 

meravelloses... mentre que “els nostres balls consistien a anar a casa d’algun amic per 

posar una mica de música i berenar, evidentment sense alcohol, al vespre i sempre amb la 

supervisió d’alguns pares” (D. 84). 
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En aquest primer grup, després de canviar opinions sobre diferents adjectius, acorden que 

“la Gilda va ser una dona que va marcar tendència per la seva manera de ser, per la seva 

sensualitat, per la seva elegància, la seva manera de vestir i, fins i tot, pel seu pentinat” (D. 

74).  

Al segon grup de discussió, una dona s’anima a dir que “tot va sortir de les pel·lícules” (D. 

74) i, fins i tot, que van marcar un estil perquè deien “les sabates Gilda”, “va com una Gilda” 

(D. 84), també va sortir “la rebeca de la pel·lícula Rebeca o també les sabates de la Sabrina” 

(D. 74). En aquest punt totes parlen entre elles recordant diverses vestimentes i pentinats 

de diferents pel·lícules i segueixen amb els exemples com que “el coll doblegat era el cisne” 

(D. 74) . Per tant, que encara ara se’n recordin, mostra que el cinema exercia una influència 

extraordinària en aquella època. 

D’igual manera que al primer grup de discussió, moltes dones confirmen que també 

assistien a balls particulars que “pretenien imitar les festes de les pel·lícules” (D. 80). A 

diferència del primer grup, on totes hi van assistir, en aquest grup es troba que moltes 

coneixien aquest balls i, de fet, hi volien anar però que “la mare m’ho prohibia perquè ho 

considerava pecat” (D. 84). 

Al tercer grup de discussió destaquen que les influències no només es van quedar en els 

electrodomèstics o en la roba sinó que també, des de llavors i actualment, “encara 

s’anomena Gilda a una tapa per fer el vermut on hi ha una oliva farcia, un seitó i un pebrot 

vermell amb un escuradents” (D. 80) i, fins i tot, la dona que ho explica porta un llibre on 

hi ha el dibuix tapa amb el nom d’aquesta de “Gilda” (D. 80). 

 

Font: Imatge aportada per la Dona 80 del llibre Un dia al born de l’autor Juliet Pomés Leiz publicat per 

l’Ajuntament de Barcelona 
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Una participant comenta que” hi havia també una mena de piruleta però plana a la que li 

dèiem la Gilda” (D. 74) i totes les dones d’aquell grup de discussió en què es diu, riuen al 

explicar-ho i ho confirmen.  

Totes les dones del grup concorden que “la Gilda era una dona exuberant i admirada per la 

seva exquisida i fina bellesa” (D. 87). Concorden també que “era un model de dona que 

cridava l’atenció pel seu caràcter i alhora, impactava” (D. 84). Arriben llavors al consens 

que era un model a seguir però per la seva bellesa, pel seu fort caràcter i perquè agradava 

als homes però no per aquest tret de flirtejar amb tots per intentar fer agafar gelosia al seu 

estimat. 

Al tercer grup de discussió destaquen molt més la influència de fer balls particulars. Totes 

sis confirmen que es van començar a fer les festes a casa perquè “també era el que vèiem a 

les pel·lícules” (D. 74). Dues participants expliquen que hi havia molts estudiants de fora i 

tenien pisos llogats “però que aquestes festes es feien a la tarda, hi havia un mica de 

berenar i poc més i sempre hi havia gent gran vigilant” (D. 84). Una dona que vivia al barri 

de Sants el que feia era que a la seva colla cada diumenge ho feien a casa d’algú per no 

molestar: “Desmantellàvem una habitació i allà fèiem els “guateques”, després deixàvem la 

casa neta i arreglada i sempre sempre hi havia la supervisió dels pares de la casa” (D. 74). 

Per contra, una de les dones més grans comenta que hi havia el bar Marina on 

s’acostumaven a fer festetes així però que a ella no la deixaven anar mai perquè a llavors 

era pecat (D. 87). 

Pel que fa a la Gilda, destaquen també totes “la seva bellesa i el seu sex-appeal” (D. 74), 

com en els dos grups anteriors. Coincideixen que va ser la dona més sensual de l’època i, 

de fet, una de les participants explica que “es confirma que va crear tendència, que va 

crear un model de dona perquè la Rita Hayworth va ser la predecessora de la Marilyn 

Monroe” (D. 87). 

Com podem veure, aquest tema ha creat una mica més de controvèrsia als grups de 

discussió però primer cal destacar la important similitud de respostes pel que fa al model 

de dona de Gilda. A tots tres grups de discussió es confirma que la Gilda va crear un model, 

va crear tendència i va ser una dona admirada per la seva bellesa i pel seu fort caràcter 

però no tant per la seva conducta de flirtejar amb tots els homes per provocar gelosia. Pel 

que fa a l’altra influència que més s’ha destacat als grups, parlem dels balls particulars, on 

hem trobat la controvèrsia ja que la gran majoria de dones hi assitien però n’hi ha que no 

els ho permetien perquè els pares no ho veien bé i, fins i tot, ho consideraven pecat. 
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6.1.4 Societat franquista 

Al primer grup de discussió una part important de les participants consideren que per 

parlar de la pel·lícula Gilda s’ha de tenir en compte el context històric que es vivia perquè 

hi havia una repressió a la llarga postguerra que va comportar moltes maneres de fer.  

Totes les dones excepte una coincideixen que van deixar de treballar un cop es van casar. 

Una de les dones explica que “als 18 anys vaig entrar a treballar a les oficines de la Pirelli 

però quan em vaig casar em van obligar a deixar la feina, em vam donar una dotació 

establerta perquè me n’anés contenta i aquest era el tracte per a totes les dones” (D. 87). 

Una altra dona que també s’havia preparat acadèmicament per a ser administrativa quan 

es va casar amb 20 anys, “el meu marit em va demanar que deixés de treballar perquè sinó 

semblaria que no em podia mantenir” (D. 80). Aquesta història va fer exclamar a més 

d’una però van aclarir que era una actitud masclista normal del moment i van anar sorgint 

més històries de dones que estudiaven, es casaven però “prou feina teníem amb la casa, els 

nens i els pares o els sogres com per continuar treballant” (D. 84). Excepte una que es va 

casar, divorciar, ajuntar, separar...etc que va veure que “amb els meus diners a la butxaca 

podria anar on volgués, no em manaria ningú” (D. 74). Les altres coincideixen que ha estat 

un plaer poder pujar els fills sense anar a treballar ja que “veia altres dones que ho feien i 

això e, va marcar i vaig pensar que si havien d’anar així, que millor plegava” (D. 74). 

Aquestes dones s’han vist molt lligades a la cura dels pares, una d’elles va decidir marxar a 

viure a Cornellà per la feina del marit el que a casa seva es va rebre com un disgust molt 

gran “perquè abans, si hi havia noi i noia, la noia s’havia de quedar a viure a casa dels 

pares per cuidar d’ells” (D. 87). Totes en general murmuren que sí, que tocava així i que, 

“si t’escapaves el més segur és que et toqués la sogra” (D. 84), comentari on les dones van 

alçar més la veu fent “uy” i rient. 

A més de totes aquestes obligacions també estaven dominades pel “què diran”. La mateixa 

dona que se’n va anar a viure a Cornellà comenta que mentre arreglaven la casa havien 

d’anar i tornar en tren de Cornellà a Vilanova i la Geltrú i que, per tornar, “agafàvem trens 

diferents perquè no ens veiessin arribar junts” (D. 87).  

Al segon grup de discussió asseguren que, efectivament, la societat estava dominada pel 

“què diran”. Malgrat que totes ho confirmessin n’hi havia una que confirmava que s’havia 

escapat de la norma però que ho havia viscut en terceres persones. Aquesta dona de 

família amb idees molt republicanes que sempre havia tingut molta llibertat comenta que 

“a mi em deixaven anar sola al cinema perquè m’agradava molt anar-hi però un cop, una 

senyora que no coneixia de res se’m va apropar preguntant si anava sola, al dir que sí em 
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va demanar si es podia asseure al meu costat com si anéssim acompanyades” (D. 80). Una 

altra dona confirma que “al cinema no es podia anar segons com pel que podien dir de tu” 

(D. 84) i que llavors, quan festejava amb el seu marit, ella comprava tota la filera de l’Apolo 

(un cinema de Vilanova i la Geltrú) i així també anaven totes les amigues perquè ells dos 

sols no hi podien anar. Aquesta anècdota fa que moltes riguin i comentin entre elles 

algunes de les situacions que vivien a l’època tot confirmant aquesta anècdota.  

La pel·lícula Gilda i d’altres nord-americanes van tenir airades campanyes en contra per 

part dels sectors ultracatòlics, que les consideraves escandaloses: “De fet, un bisbe deia 

que el cinema era la calamitat més gran que ha caigut sobre el món des d’Adán” (D. 80). 

Així doncs, els capellans eren molt estrictes i no dubtaven a excomunicar, de fet, el marit 

d’una dona va anar a un cinema de Barcelona a veure l’estrena de la pel·lícula Gilda amb 

els seus pares i, “quan el capellà del poble se’n va assabentar, el va excomunicar 

automàticament” (D. 84). Totes les dones ratifiquen el desig que tenia l’Església per 

boicotejar la pel·lícula però, rient, confirmen que “amb això només feien que la gent se 

sentís més atreta per ella” (D. 75). Expliquen que entre els comentaris de la gent i el paper 

que va jugar el sector eclesiàstic, només va fer que el nombre d’espectadors cresqués 

encara més. 

Una dona narra que “abans s’estava tan reprimit sexualment que les dones no es posaven a 

escalfar els seus marits perquè no les titllessin de fulana, sempre eren recatades” (D. 70). 

Per il·lustrar això va explicar que el marit de la seva tieta es pensava que ja no servia per al 

sexe perquè no tenia ereccions. Això va canviar quan va anar a veure la pel·lícula Gilda, fet 

que va fer que anés de cinema en cinema a veure-la a tot arreu on la feien. 

Al explicar aquesta història fa que moltes dones recordin que portaven un fermall, no per 

fer bonic, sinó per a protegir-se, ja que “era habitual que algun home intentés tocar-te 

sobretot amb la Gilda, perquè molts homes, igual que anteriorment, anaven de cinema en 

cinema per masturbar-se amb la pel·lícula” (D. 75). Això es donava més a les grans ciutats 

com Barcelona, ja que a les petites n’hi havia pocs de cinemes, i era més difícil passar 

desapercebuts “perquè als pobles els coneixies i quedaven retratats” (D. 74). 

Al tercer grup de discussió expliquen que “hi havia pel·lícules com, per exemple, El gran 

dictador del 1940, de Chaplin, Por quien doblan las campanas, que era del 1943, Lo que el 

viento se llevó que era del 1939, Las uvas de la ira de l’any 40... aquestes no es van poder 

veure fins després de la mort d’en Franco, imagina’t!” (D. 80). Aquestes pel·lícules 

estrangeres passaven una forta censura, les tallaven, alteraven els diàlegs dels guions.  “El 

rotllo de la pel·lícula venia amb un full amb tots els trams que havien tret allà i quan 
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ocorria algun salt a causa d’algun tall a la pel·lícula, la gent s’exclamava perquè no lligava” 

(D. 74). Totes, animades, recorden que “la gent xiulava, picaven de peus a terra i es 

pitorreaban perquè tallaven i modificaven coses molt normals com, per exemple, a la 

pel·lícula Mogambo feien passar per germans una parella” (D. 84). “També censuraven 

alguna frase pujada de to, algun escot si era molt pronunciat o alguna regatera si l’actriu 

era molt pechugona, es veien unes puntillas añadidas que és tot pintat allà a la fotografia 

que les havien pintat perquè no es veiés, fins i tot censuraven un petó (D. 74). I al dir 

aquesta frase moltes dones riuen i repeteixen “un petó...! Un petó...!”. Recorden que “es 

veien els actors apropant-se per fer-se un petó i que de cop rrrrr (soroll com si avancessin 

la pel·lícula), ja s’havien separat i llavors tots fèiem xivarri” (D. 74), “ i xiulàvem!” (D. 80), 

tot rient. 

Totes conclouen que ja estaven acostumades a la censura, fins i tot recorden una cançó 

que deia “Ay, la censura, vaya Dios, que tortura” (D. 74) i totes riuen al recordar-ho. Així 

que, com que no podien fer res per canviar-ho, l’únic que feien era fer notar que se 

n’adonaven. Un polític que es deia Gabriel Arias-Salgado estava molt preocupat perquè els 

espanyols no “pequessin” i estava pendent que a les pel·lícules se’ls posés trossos de roba i 

les modifiquessin com cal i això va fer sorgir la frase: “En España, con Arias-Salgado, todo 

tapado” (D. 74). Totes afirmen amb aquesta frase i riuen al recordar la seva veracitat. 

Totes coincideixen que “tothom estava tan acostumat a la censura que, fins i tot, ens 

pensàvem que n’hi havia en escenes on no hi era com, per exemple, quan a la pel·lícula 

Gilda l’actriu canta i balla “Put de blame on Mame”. Mentre la canta es treu sensualment un 

guant i quan acaba la cançó es treu el collaret i demana que li deslliguin el vestit i és aquí 

on la gent pensava que l’escena culminava amb un striptease que, en realitat, no existia” (D. 

87). 

Seguint amb el tema de la censura, també cal destacar que les pel·lícules estaven molt 

classificades per rombes. Una dona explica “que quan es va estrenar el film Gilda a 

Espanya, amb catorze anys, vaig anar al Coliseum amb el meu pare i la meva mare i quan 

estàvem fent la cua se’ns va apropar un treballador del cinema i va dir: Aquesta nena va 

amb vostès? i al dir que sí va contestar: Doncs no és apta, fora” (D. 80). Al sentir aquesta 

història, totes les dones del grup exclamen que això ja se sabia, que “a la taquilla ja 

posaven els rombes que tenia la pel·lícula, estaven súper classificades però els teus pares 

devien pensar que colaria” (D. 84). 

Per poder fugir de la censura que patien pel·lícules com Gilda o El última tango en París 

entre moltes altres, “les anàvem a veure a França, sobretot a Céret, Perpinyà o Andorra. 

Fins i tot hi havia qui hi anava cada setmana, agafaven un bus, miraven les pel·lícules i 
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tornaven el mateix dia” (D. 74). Totes comenten o bé que hi van anar alguna vegada o bé 

que coneixien molta gent que hi havia anat. 

Com podem observar, aquest ha estat un tema que ha generat moltíssimes aportacions 

diferents però cal destacar que hi havia consens en aquests subtemes que sortien. Un 

apartat que sí ha coincidit en els primers dos grups de discussió és el fet que la població 

estava dominada pel “què diran” i, per tant, no podien fer segons quines coses o no podien 

fer segons com les coses. Lligat amb aquest tema han conclòs que era molt important el 

paper de l’Església ja que hi havia coses que no es feien perquè es consideraven pecat. De 

fet, el sector eclesiàstic va demanar la prohibició del film Gilda però això només va fer que 

afectés positivament al nombre d’espectadors. Per últim, cal destacar que el cinema estava 

molt influenciat per la censura i que, per evitar això, els que podien i els aficionats al 

cinema se n’anaven a França per poder veure les pel·lícules sense talls ni modificacions. 

6.1.5 Model de dona del franquisme 

El primer grups de discussió confirma que, en contraposició a les dones que sortien al 

cinema, les dones de l’època franquista es veien molt diferents a les de les pel·lícules. “La 

dona del franquisme era d’una dona vella i estricta, que un cop casada deixava d’exhibir la 

seva feminitat, descuidant els cabells i el vestuari i vestint de colors foscos perquè la seva 

preocupació era ocupar-se dels fills i de la llar (D. 96). Elles van viure el franquisme com 

una etapa de repressió en la que havien d’adaptar-se, ja que “era el que hi havia, el normal, 

tampoc coneixíem una altra manera de viure” (D. 80), vivien amb un rol molt integrat del 

gènere i del que comportava un o l’altre. 

Totes les dones del segon grup de discussió diuen que, fins i tot, veuen diferència ara amb 

els anys, d’elles respecte de les seves mares amb l’edat que tenen elles ara, “una diferència 

com de la nit al dia” (D. 70). Coincideixen que la majoria eren molt estrictes i, encara que 

menys, també n’hi havia moltes que eres desconfiades i, per tant, no els podies explicar les 

coses. Una de les dones reitera que “la meva mare era molt seria i desconfiada, quan tenia 

catorze anys, anava a una acadèmia a estudiar de 17h a 21h i el professor deixava sortir 

deu minuts abans les alumnes perquè poguessin fer, com deien, un tomb de rambla. 

Aquest tomb de rambla era com un aparador era on els nois i les noies es veien, rambla 

amunt, rambla avall, només mirant-se. Jo tenia un germà quatre anys més petit al que la 

mare feia anar a espiar-me per veure si jo també anava a fer un tomb de rambla i, un cop 

arribava a casa, em renyaven perquè a mi no em deixaven anar-hi” (D. 87). 

L’últim grup de discussió afirma que” no hi havia color entre les nostres mares, nosaltres 

ara i, molt menys, amb les dones americanes que sortien al cinema” (D. 84). Conclouen que 
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eren unes dones molt pragmàtiques i que, per tant, “es preocupaven més de tenir menjar i 

portar bé la casa i els fills que de la seva bellesa” (D. 81). Aquest tema va fer aixecar un 

debat per trobar quins eren els factors que podien ser responsables d’aquest fet. Van 

arribar al consens que, “per culpa del règim, era molt important vigilar què fèiem i com ho 

fèiem pel què diran i, al cap i a la fi, només volien protegir la família de possibles males 

conseqüències o possibles males reputacions” (D. 74). També van convergir que en aquella 

època hi havia molta misèria i que, no només les dones, sinó que “tothom es preocupava 

més de poder tenir diners per menjar que no pas per malgastrar-los en estar més bonics” 

(D. 84). 

Podem confirmar que el tres grups de discussió asseguren que el model de dona del 

franquisme era una senyora vella, estricta i de colors foscos. Sovint a això se li sumava el 

fet que fossin desconfiades però en menys mesura. Dos dels grups també coincideixen  que 

les dones del franquisme respecte d’elles no tenen res a veure ja que la diferència de 

pensament, de caràcter, de roba, etc, és abismal.  

6.1.6 La Gilda 

El primer grup de discussió, sense excepció, defineix la Gilda com “una dona 

despampanant però també va marcar una expressió: Esta es un Gilda, com a sinònim de 

fresca” (D. 83). “La Gilda era una mujerona, era maca però n’hi havia de més maques però 

ella tenia un algo, tenia vida” (D. 84). Relacionen una mica amb la Gilda les actrius 

italianes, castanyes que eren també molt fogoses, molt “de armas tomar” (D. 74). Així 

classifiquen en dos grups les actrius: les que les miraves i es desmaiaven i les que “tenien 

pebrots” (D. 74). “A capa y a espada, per exemple, sortia el típic “machito” que les mirava i 

elles aaaah.... ja es desmaiava i, clar, el caballero las tenía que llevar” (D. 74). Pel que fa a 

l’argument, convergeixen que en aquella època era molt fort perquè, “malgrat que 

d’infidelitats n’hi havia moltíssimes, era una cosa que s’amagava perquè no estava ben 

vista i molt menys d’una dona” (D. 70). 

El segon grup també confirma per unanimitat que “la Gilda era una dona preciosa i molt 

potent, amb un caràcter espectacular i unes formes i una elegància extraordinàries” (D. 

87). Ratifiquen també, igual que el primer grup, que “l’argument tenia molta força però 

que també era molt atrevit” (D. 74). Malgrat això, una part d’elles arriben al consens que el 

cinema americà va presentar anteriorment una dona del carrer, i que això va obrir camí al 

personatge principal, però una altra part de les dones creuen que “aquest film anava més 

enllà; representava una dona d’estatus social i econòmic alt, casada, però enamorada d’un 

altre home i, a part, que flirtejava amb altres homes” (D. 70). Elles també confirmen les 

expressions, les de ser una Gilda, una “fresca”,  i creuen que “venen donades pel vestuari, 
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vestit, guants i cabells (D. 80). Amb el temps, però, va ser considerada una “sex-symbol” 

però no fins passats uns anys, “quan la societat va començar a obrir la mentalitat” (D. 84). 

Fins i tot la consideren la “predecessora de la mítica Marilyn Monroe” (D. 82). 

El tercer grup de discussió, igual que els dos grups anteriors, recorda la Gilda com “una 

dona exuberant i sensual” (D. 81). Una de les participants afirma que “és aquella dona 

típica que qualsevol home es giraria pel carrer per mirar-la” (D. 87). Al dir aquesta frase 

totes riuen i fan broma dient que els homes es giren a mirar qualsevol dona que tinguin 

davant o darrere. Quan la broma acaba, una altra dona comenta que “no és que fos una 

dona que qualsevol home es giraria a mirar sinó que era una dona que fins i tot altres 

dones es girarien a admirar la seva bellesa, elegància i glamour” (D. 84). Concorden que, en 

aquella època, era molt fort l’argument malgrat els precedents que esmentaven de la dona 

de carrer en el segon grup de discussió. Una dona comenta que “tot això passava, una gran 

majoria d’homes ho feien però es tapava i va ser molt escandalós que la pel·lícula ho 

deixés veure així i, més encara, que fos ella qui ho feia i no ell” (D. 87). Al escoltar aquestes 

frase, totes les dones parlen alhora sense escoltar-se comentant la veracitat de l’oració. 

Una de les coses que més recorden i que, per tant, va impactar més de la pel·lícula va ser la 

bufetada que va rebre la Gilda, però aclareixen que “molts van pensar que ja li estava bé -

totes coincideixen que sí- que molta gent pensava que impactava però que bé se la 

mereixia la bufetada” (D. 87). A l’època de la pel·lícula ho veien una cosa normal, “potser 

no et semblava bé però si sabies d’alguna dona a la que li pegaven no t’escandalitzaves, et 

sabia greu però no feies cap denúncia perquè tampoc anava a servir de res” (D. 84). Se 

sabia de moltes parelles casats que passejaven molt elegants per la rambla i que després a 

casa les colpejaven “o que ella portava unes banyes d’aquí a allà a baix, als homes els 

semblava que feia de més home tenir més d’una dona” (D. 74).  

Com podem veure en aquest últim apartat dels grups de discussió, tots tres grups 

coincideixen que la Gilda era considerada un model de dona, una tendència ja que no 

només la trobaven preciosa i sensual sinó que també admiraven la seva elegància, el seu 

estil i el seu caràcter. Tots tres grups també concorden que era un argument molt fort ja 

que, encara que les infidelitats estiguessin a l’ordre del dia, no estaven ben vistes i molts 

menys si era una dona qui ho feia. En aquest punt és on podem veure diferents opinions en 

el segon grup de discussió ja que una part de les dones afirmava que Hollywood havia 

presentat un model de dona de carrer que ja li va obrir camí a la Gila mentre que l’altra 

part de les dones afirmaven que una dona de carrer no tenia res a veure amb la Gilda.  
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6.2 Publicacions destacades 

6.2.1 Diaris de l’època 

Com consta a la metodologia, s’han fet dues recerques a les hemeroteques de l’ABC i de la 

Vanguardia on s’ha posat al buscador “Gilda Rita Hayworth” i s’ha acotat la cerca entre el 

desembre del 1947 i el desembre del 1949. A continuació, podrem veure les disset pàgines 

de diaris destacades ordenades cronològicament amb una valoració del contingut. Com 

que les lletres són molt petites, es veurà la pàgina sencera per posar en context i, dins de la 

pàgina, una fletxa ens guiarà des del contingut que ens interessa destacar fins a un zoom 

de la zona en qüestió. 

La primera pàgina de diari és de l’ABC i data del 24 de desembre del 1947. Al primer 

apartat destacat podem veure com fan una crítica molt generosa de la pel·lícula, 

qualificant-la d’interessant ja que aconsegueix mantenir una altra tensió d’intriga. A més, 

també alça les qualitats atractives de l’actriu protagonista sobre les qualitats com a 

intèrpret. Al segon apartat podem veure que al Palau de la música es van començar a 

vendre les entrades amb cinc dies d’antelació. Això ens fa suposar que la gent havia de 

reservar les entrades, amb bastant antelació per ser per a una cinema, per no quedar-se 

sense entrada. 
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A la següent pàgina del 3 de gener del 1948 podrem trobar una altra generosa crítica de la 

pel·lícula però en aquest cas de La Vanguardia. L’altre destacar només informa en quin 

cinema i a quina hora es fa la pel·lícula.  
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Tornant a l’ABC, en aquest cas el 8 de gener del 1948 trobem propaganda de la 

“sensacional película Gilda”. Cal destacar que li adjudiquen a Rita Hayworth origen sevillà 
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però que ella va néixer als Estat Units. Això ve donat segurament perquè el pare de l’actriu 

sí que va néixer a la província de Sevilla i com que la propaganda era per a  aquest 

municipi, ho van aprofitar.  

 

A les dues setmanes de l’estrena de la pel·lícula al Colisseum, el 16 de gener del 1948, a La 

Vanguardia veiem una propaganda amb diferents opinions – excel·lents totes – de la 
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pel·lícula. Al segon apartat destacat veiem un comentari que torna a alçar les virtuts 

físiques de l’actriu per sobre de qualsevol altra cosa. 
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El 4 de març del 1948 veiem que Gilda segueix estant a la cartellera però a més, el que més 

destaca és que a l’apartat “Salas de fiesta”, el primer diu “hoy admire a Gilda” i el segon 

anuncia un show anomenat “Gildas”. Això fa una clara referència que la Rita Hayworth va 

crear un model de dona que creava tendència ja que la propaganda d’aquestes festes feia 

referència que allà trobaria dones d’aquest estil. 
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A la següent pàgina de l’ABC del 6 de març del 1948 també fa referència a “una Gilda” que 

podràs admirar si vas a la sala de festa. 
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En aquesta pàgina del 21 de març del 1948 l’ABC torna a tenir un anunci conforme la Gilda 

la fan a un cinema i, una altra vegada, el show titulat “Gildas” que, com hem dit abans, 

confirma que l’actriu va crear un model de dona. 
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Les properes cinc pàgines de diaris, totes de l’ABC compreses entre el 31 de març i el 10 

d’abril del 1948 ens confirmen que la pel·lícula Gilda va ser la més important de la 

temporada ja que l’encasellen en: “¡ La joya de la temporada!” 
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La tretzena pàgina és de l’ABC del 18 de juny del 1948 i es pot llegir en el comentari que a 

l’actriu l’anomena Gilda i a més diu que el fet que estigui allà present és un acte noticiable. 
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A la pàgina del 22 de setembre del 1948 de l’ABC veiem que el model de dona que crea la 

Gilda segueix creant tendència en la societat ja que un teatre presenta una actriu com “la 

Gilda húngara”. 
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En aquesta propera pàgina de l’ABC del 2 d’octubre del 1948 veiem que a la crítica de “La 

dama de Shangai” se la segueix recordant per la feina que va fer a la pel·lícula “Gilda”, 

malgrat la nova pel·lícula. 
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A la penúltima pàgina, del 5 de novembre del 1949 de La Vanguardia trobem una obra de 

teatre que reitera en la important figura que va representar la Gilda com a model de dona 

ja que l’espectacle que presenten s’anomena “La Gilda del paralelo”. A més, trobem la 
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propaganda d’una pel·lícula del teatre Tívoli que diuen que està protagonitzada “por la 

mujer más seductora del mundo: Rita Hayworth”. 
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Per acabar, l’11 de desembre del 1949 La Vanguardia torna a tenir un anunci de “La Gilda 

del paralelo”, explicat a la pàgina de diari anterior. 
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6.2.2 Amonestació episcopal  

D’igual manera que la premsa de l’època confirma la percepció que els grups de discussió 

diu que es tenia del model de dona que representava la Gilda, amb aquesta amonestació 

també es ratifica, com explicaven els grups, que el sector eclesiàstic va intentar que la gent 

no anés a veure la pel·lícula prohibint-la. Com diu Orellana (2007): 

“El 9 de enero de 1948, se podía leer en la siguiente amonestación episcopal: «Nos, el doctor 

don Antonio de Pildain y Zapiáin, por gracia de Dios y de la Santa Sede Obispo de Canarias. 

Enterados con profundo dolor de nuestra alma de que durante estos últimos días se ha 

venido proyectando en el Cine Cuyás de Las Palmas la película “Gilda”, gravemente 

escandalosa; ante las noticias que a Nos nos llegan de que existe el propósito de exhibirla en 

otros cines, tanto de pueblos como de la capital, velando por atajar el gravísimo mal 

espiritual que amenaza a muchas almas de nuestros ciudadanos, y en cumplimiento de uno 

de los más sagrados deberes de nuestro cargo pastoral, prohibimos dicha película 

cinematográfica “Gilda”, y os amonestamos, amadísimos hijos, haciendo saber a los 

empresarios que no la pueden exhibir, y a los fieles que no podrán presenciarla sin gravar su 

conciencia con pecado mortal. Si alguno hubiera que se mostrara rebelde, sepan que habrán 

de dar cuenta de su conducta ante el Tribunal de Dios»”. (p. 187) 
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6.2.3 Influències actuals 

Es creu interessant incorporar una notícia del 28 d’agost del 2007 de el Periódico on la 

famosa actriu i cantant Jennifer López, després de 61 anys de l’estrena de la pel·lícula als 

Estats Units i després de 20 anys de la mort de l’actriu, afirma que en Rita Hayworth és en 

qui més s’inspira. 

 

Font: http://www.elperiodico.com/es/noticias/gente/jennifer-lopez-inspira-rita-hayworth-5472216  

 

 

 

 

 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/gente/jennifer-lopez-inspira-rita-hayworth-5472216
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7. Conclusions 

Al començament, aquesta investigació es preguntava que quin consum es va fer de la 

representació cinematogràfica de la dona americana, en concret, de la pel·lícula Gilda, a 

partir de l’estrena de la pel·lícula el 1948. Després de fer una anàlisi qualitativa amb tres 

grups de discussió amb dones catalanes independentistes d’esquerres i amb la premsa de 

l’època, podem concloure que va haver un consum massiu de la pel·lícula, del model de 

dona que proposava Hollywood i, també, que aquests models eren influents en la societat. 

Així doncs, es confirma que a la població que comprenen els tres grups de discussió, es van 

crear diferents discursos a partir dels missatges que enviava el cinema. 

Per a corroborar la qüestió anterior, es van elaborar unes preguntes d’investigació 

específiques. Abans de començar amb aquestes preguntes s’ha cregut oportú introduir què 

representava anar al cinema i si era freqüent anar-hi. S’arriba a la conclusió que el cinema 

es consumia de manera massiva però no perquè fos una gran afició que tenia tothom sinó 

perquè el cinema representava l’única distracció que tenien i, a més, era assequible per a 

pràcticament tothom i, per tant, era molt influent en la societat. Allà oblidaven la misèria 

que hi havia i entraven en un altre món, en una fàbrica de somnis. Anar al cinema també 

representava llibertat ja que, com diuen les dones dels grups de discussió, les deixaven 

anar soles amb les amigues i obria coneixements. Així doncs, s’entén que la pel·lícula 

tingués un gran impacte per a tot, no només per a la imatge de la dona, perquè el consum 

mediàtic d’aquella època feia referència al cinema i a la ràdio. 

Acotant més el tema, una de les principals qüestions era constatar als grups de discussió la 

diferència entre la dona del franquisme i la dona americana i saber a quina es volia 

apropar la població. Com a resposta a aquesta pregunta, ara podem afirmar que són dones 

polaritzades i que el model a seguir volia ser l’americana ja que va ser la que va deixar 

influències. La primera és una dona vella i estricta, que un cop casada, deixava d’exhibir la 

seva feminitat, descuidant-se ella i el seu aspecte per tenir cura de la llar i dels fills. Eren 

considerades fràgils i incapaces de valdre’s sense l’ajuda d’un home. Això passava perquè, 

un cop casades, es veien obligades a deixar de treballar, depenent així dels ingressos dels 

homes. Sempre estaven subordinades i sempre ells havien de quedar en millor posició. Un 

exemple el podem trobar a un dels grups de discussió on l’home li demana a la dona que 

deixi de treballar perquè la gent no es pensi que no la pot mantenir. 

En contraposició, la Gilda és definida com una dona “despampanant”, una “mujerona” que 

va generar controvèrsia ja que al principi era titllada de “fresca” però que, de seguida, va 

crear tendència i va ser identificada com una de les dones més sensuals del món, com 
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diuen les propagandes, les crítiques i com confirmen les dones dels grups de discussió. La 

seva influència va deixar expressions com– “Aquesta noia és una Gilda”, “va com una 

Gilda”-, les sabates “Gilda” i, fins i tot, una tapa per fer el vermut anomenada Gilda i una 

piruleta. També és important esmentar una frase mítica de Rita Hayworth ja que mostra 

l’idealisme que tenien amb la protagonista de la pel·lícula: “Tots els homes que conec se’n 

van al llit amb la Gilda i es desperten amb mi”. 

Una altra pregunta específica parlava de la importància de l’Església, on es pot concloure 

que el fet que personatges eclesiàstic condemnessin la pel·lícula a l’Infern, excomunicant 

gent i fent amonestacions episcopals demanant la prohibició de la pel·lícula, va fer que la 

gent se sentís més atreta i intrigada per la pel·lícula i, per tant, que l’anessin a veure més. 

Així que es confirma que, pretenent el contrari, l’Església va afavorir el consum del film. 

Aquesta última qüestió dona peu a introduir si algú va ser discriminat per veure la Gilda i 

la resposta és que, com hem dit abans, l’única que ho ha fet ha estat l’Església 

excomunicant gent només per haver anat a veure la pel·lícula, fins i tot amb els pares, com 

explicava una dona en un grup de discussió. Pel que fa a la societat, resulta evident 

confirmar que no es patien discriminacions ja que el film va durar mesos a la cartellera i la 

millor propaganda que tenia era el boca a boca. Això i les influències que va deixar a la 

vida quotidiana demostren que la Gilda era un personatge admirat i desitjat, i no quelcom 

que amagaven perquè se n’avergonyissin o sentissin pudor.  

La següent pregunta qüestionava si la censura va fer que donés més lloc a la imaginació a 

la ment de l’espectador que el que era en sí la pel·lícula i cal destacar que sí. Encara que 

per a autors com Marimón els sembli mentida que estigués tan poc censurada, la gent ja hi 

estava acostumada i, encara que se n’adonaven, a vegades imaginaven una censura on no 

hi era, que és el que va passar. A la famosa escena on la Gilda canta i balla “Put de blame on 

Mame”, es treu sensualment un guant i, al final, segueix traient-se el collaret i dient que li 

deslliguin el vestit. És en aquesta seqüència on molta gent suposava que allà hi havia hagut 

un striptease que havien censurat per ser “escandalós” per al règim franquista. 

S’han volgut analitzar també algunes publicacions per poder complementar el que es deia 

als grups de discussió i la resposta ha estat absoluta. Les crítiques alçaven l’actriu més que 

res per “su bellesa y su fulgurante atractivo”, segons l’ABC i, segons La Vanguardia: “Si a 

todo ello se agrega el «sex appeal», el «glamour», el «¡oomph!», etc., etc., de la inenarrable 

Rita Hayworth — que realmente se nos muestra fascinadora a costa de un manejo 

agotador de sus encantos —“. També cal destacar la generosa admiració de El Mundo 

Deportivo, entre d’altres: “«La creación acabada y perfecta de una mujer». Cal informar 
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també que l’argument va jugar una part molt important. Segons les publicacions, Gilda és 

una combinació perfecta de cinema negre que: “Ya el primer plano es un golpe de audacia 

expresiva que se lleva al espectador tras de sí”, segons La Vanguardia. 

Per acabar aquest apartat de les publicacions, també cal esmentar una notícia de El 

Periódico del 2007 on l’actriu i cantant Jennifer López assegura que per a escollir el seu 

estil a l’hora de vestir s’inspira en antigues estrelles del cinema però que, en especial, en la 

Rita Hayworth per la seva moda elegant, de manera sexy però sense caure en la vulgaritat. 

Per finalitzar les conclusions, només ens falta respondre si la pel·lícula va originar algun 

canvia  la vida quotidiana. Es pot concloure que sí, que es van generar les influències 

esmentades durant els paràgrafs anteriors. La més important de totes és la creació del 

model de dona americana que representava la Gilda i que va crear tendència, que de fet, va 

ser considerada la predecessora de la mítica Marilyn Monroe. Tot seguit, trobem les 

expressions, la roba, algun tipus de menjar i, la més important per a l’actriu; que sempre 

va ser primer Gilda i, després, Rita Hayworth per a la gent, com il·lustra amb la seva frase 

reproduïda anteriorment: “Tots els homes que conec se’n van al llit amb la Gilda i es 

desperten amb mi”. 
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crítica hacia la coeducación. Gener 12, 2017, de Universitat de Huelva Lloc web: 

http://www.uv.es/formargenero/cas/cineygener/cineycoeducacion.pdf 

Tur, C. & Pomés, M. (2008). El model de dona del Franquisme. Gener 10, 2017, de IES 
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9. Annexos 

A les properes pàgines es troben els consentiments signats conforme les dones dels grups 

de discussió em cedeixen els drets de la informació obtinguda. 

http://www.uv.es/formargenero/cas/cineygener/cineycoeducacion.pdf
http://blocs.xtec.cat/mariaclara7info-2/











































































