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1.	  Introducció	  

Aquest treball “Feminal: anàlisi gràfic d’un referent a la premsa femenina” analitza la 

revista Feminal des de la part gràfica. Les fotografies i il·lustracions apareixen gairebé 

en cada pàgina durant els deu anys d’edició de la revista, fet que és interessant 

aprofundir més encara dins de com comunicava Feminal a través de la part gràfica. 

Tenint en compte que aquesta revista era un suplement de la Ilustració Catalana, 

primera revista gràfica en català nascuda l’any 1880, Feminal comparteix amb la 

Ilustració més que l’estil, també molts dels col·laboradors fotògrafs. 

La importància de Feminal rau en què va aparèixer en una societat de canvis. Una 

societat en què la industrialització a Barcelona ja havia donat pas als temps moderns i la 

revista va voler “formular un conjunt de propostes per tal d’informar, conformar i 

legitimar un model de dona arrelada en el seu temps” (Segura, 2007,p.80). A més a 

més, la revista va ser un projecte personal de Carme Karr que comptava amb poques 

col·laboradores però tenia una bona xarxa de corresponsals (Ainaud, 2010, p. 28) que li 

permetia tenir a Feminal secció internacional.  

No obstant la lluita emancipadora de la revista, Feminal no deixava de representar a la 

dona burgesa, aquella que es podia permetre informar-se i estar atenta al que passava 

al món. Cal recordar que el feminisme que es defensa era revolucionari en el seu temps, 

la Barcelona de principi del segle XX, i que, encara que Feminal volia introduir la cultura 

a la dona, principalment el contingut pretenia inculcar una sèrie de valors al sexe femení 

per, com s’exposarà en el treball, poder educar millors a les filles i fills.  

S’han realitzat diversos estudis sobre la importància de la revista en l’educació de les 

dones, i com aquesta va ajudar a moltes escriptores i artistes a exposar els seus treballs 

en les diferents pàgines de les publicacions. No obstant els diferents estudis, no existeix 

un anàlisi que detalli com va anar evolucionant el contingut gràfic de Feminal i quins van 

ser els fotògrafs – fotògrafes i il·lustradores que van contribuir a formar la revista.   

Per això, s’analitza l’evolució de les col·laboradores en la construcció de la part gràfica 

amb l’objectiu de quantificar el pes de les dones artistes. Es podria interpretar com un 

anàlisi també de gènere, que busca quantificar si hi van col·laborar fotògrafes, encara 

que per aquella època aquesta professió acabava d’expandir-se, sobre tot entre els 

homes.  

Per tal d’entendre la complexitat de les col·laboracions de Feminal s’haurà de fer un 

breu recorregut per la societat catalana de principis de segle XX: la premsa femenina de 

l’època, l’educació que rebia la dona i els inicis de la fotografia a Catalunya. 	    
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2.	  Marc	  teòric	  

2.1	  Història	  premsa	  femenina	  catalana	  

La figura femenina al llarg de la història ha estat sempre a l’ombra de l’home, tret 

d’algunes dones que han arribat a la cúspide de la seva classe social, el sexe femení ha 

romàs lligat a tenir cura dels fills i de la llar. Per això, les primeres publicacions 

femenines a Barcelona com La Madre de Familia (1846) o La Antorcha (1848) van 

seguir la mateixa línia: la d’instruir a la dona en el camp dels deures socials. De fet, no 

sorprèn que totes les revistes femenines del segle XIX i part del XX tinguessin com a fil 

conductor l’educació de les dones (Segura i Selva, 1984, p.16). La dona era qui s’havia 

de fer càrrec dels nens i nenes, per tant, havia de transmetre uns valors i una educació 

a aquests infants. El principal objectiu de les revistes femenines era introduir a la dona 

en el món de la cultura per tal que poguessin educar millor els seus fills. No estem 

davant d’un fet innovador que pretenia independitzar la dona com potencial figura per 

estar al mateix nivell social que l’home perquè “la dona havia de continuar essent mare i 

esposa, com a úniques possibilitats de realització” (Segura i Selva, 1984, p17).  

El primer diari femení d’Espanya el trobem a l’any 1768 sota el nom de La Pensadora 

Gaditana que es publicava a Madrid i a Cadis. Estava dirigit per Beatriz de Cienfuegos1 i 

va tenir una durada de dos anys (Hernández, 2009, p.5). “La Pensadora Gaditana va ser 

una anticipació original del feminisme espanyol i a la vegada, un feliç inici de la premsa 

femenina, però no va tenir seguidors immediats” (Perinat, 1980, p.17). No seria fins l’any 

1846, en què a Barcelona es publiqués una revista adreçada a les dones: La Madre de 

Familia dirigida per Narcís Monturiol, encara que només fossin vuit número (Segura i 

Selva, 1984, p.15).  

L’any 1858 el Diario de Barcelona va publicar un suplement dedicat a la dona sota el 

nom de “Álbum de las familias”. Tres anys abans s’havia celebrat la primera vaga 

general on la indústria lleugera es consolidaria a Catalunya i les dones van ocupar més 

llocs de treballs, la majoria de les vegades “prestant-se amb facilitat a l’agiotatge” 

(Capmany, 1973, p. 36).  

Passada la primera meitat del segle XIX, van aparèixer cinc noves revistes, quadre 

d’elles de modes i una religiosa. Aquestes van ser La Bordadora (1867), La Abeja 

(1867) i La Bordadora Infantil (1867) dirigides per J. Brugaroles, que contenien dibuixos i 

lletres per a bordar (Segura i Selva, 1984, p. 20). Per tant, n’apareixen les primeres 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Segons	  Mercedes	  Roig	  en	  La	  Mujer	  en	  la	  Historia,	  el	  nom	  de	  Beatriz	  de	  Cienfuegos	  no	  s’ha	  pogut	  trobar	  
enlloc	   per	   tal	   d’obtenir	   més	   informació	   i	   es	   creu	   que	   podria	   ser	   un	   home	   qui	   hagués	   estat	   darrera	  
d’aquest	  nom	  (Roig,	  1989,	  p.	  62) 
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revistes gràfiques per a les dones. A aquestes tres se suma la primera revista de 

modes, dirigida a les dones burgeses: La Elegancia l’any 1867 (Segura i Selva, 1984, p. 

21). I per últim, al mateix any apareix la primera revista religiosa femenina: Ecos del 

Amor de María que, al contrari de les anteriors, “són plenes de text i no fan cap 

concessió al plaer visual” (Segura i Selva, 1984, p. 22). 

La Llar va ser la primera revista adreçada a dones escrita íntegrament en català 

apareguda l’any 1871 i dirigida per Felip de Saleta. Es caracteritza per la reivindicació 

per l’educació de les dones. La següent revista en català per a dones la trobem l’any 

1880: Modas y Labores que era un suplement del Diari Català, dirigit per Valentí 

Almirall. Aquest suplement el portava Dolors Monserdà de Macià que havia col·laborat 

en La Llar i en d’altres revistes femenines (Segura i Selva, 1984, p. 25). Monserdà va 

dedicar gran part de la seva activitat professional a la promoció de la dona en tots els 

àmbits, a part de les seves novel·les La Montserrat (1893), La Familia Asparó (1900) i 

La Fabricanta (1904) (Roig, 1989, p. 188).  

Durant la dècada del anys 80 del segle XIX, les revistes de dones es van incrementar i 

entre les temàtiques principals estava la moda i la higiene. Es va produir un boom de les 

publicacions femenines i feministes on el seu “estudi central era abordar l’estudi de la 

condició femenina”. Publicacions com La Muger, La Ilustración de la Mujer i Álbum del 

Bello Sexo intentaven apropar a la dona al món de la moda i entre les revistes d’higiene 

més destacades trobem La Higiene para Todos”  (1883), El Protector de la Infancia 

(1884) i Archivo de Ginecopatía, Obstetricia y Pediatría (1888) (Segura i Selva, 1984, 

p.44). 

Entre l’any 1879 i 1899 es va publicar a Gràcia el setmanari La Luz del Porvenir que 

estava escrit per dones i dirigit a les dones. L’escriptora Amalia Domingo Soler estava al 

capdavant de la publicació que tenia com a principal objectiu donar a conèixer les 

figures femenines que havien lluitat contra situacions d’injustícia i d’abús. Va ser una  

“publicació deista i teosòfica, anticlarical i republicana, propagadora del 

racionalisme científica, del pacifisme, de l’abolició de la pena de mort i de la 

redempció social dels presos, i partidària de l’emancipació moral i intel·lectual de 

les dones, igualtat entre els sexos i de la supressió de tot tipus de privilegi” 

(Cortada, 2008, p. 206) 

A la dècada dels 90 les publicacions femenines van experimentar un descens 

considerable si tenim en compte el boom dels anys 80. Durant aquesta dècada només 

es van publicar 11 revistes de diferents temàtiques: d’higiene, religioses, de modes i les 

que analitzaven la condició de la dona (Segura i Selva, 1984, p.46). 
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A començament del segle XX, n’apareixen revistes de dones amb “objectius concrets de 

cara al mercat potencial que representa la dona en cadascuna de les àrees socials en 

què aquesta es mou, opcions o propostes diverses” (Segura i Selva, 1984, p.47).  

“En les revistes del segle XX - Feminal n’és un exemple - intentaran de definir 

què és el feminisme; però, òbviament, és un feminisme i no el feminisme, amb 

clares connotacions de classe, ja que serà el sector de la burgesia que prendrà 

l’hegemonia del moviment i assumirà aquelles reivindicacions que no posin en 

perill el prototipus de dona que defensa, que era la bona mare i la dolça i 

complaent esposa” (Segura i Selva, 1984, p.47) 

Les revistes de la primera dècada del segle XX, entre les més influents Or y grana,  

Feminal i La Mujer que Vive de un Trabajo van marcar les pautes del comportament 

social de la dona burgesa gràcies a què van configurar el feminisme a Catalunya des de 

la seva ideologia (Segura i Selva, 1984, p.59).  

Segons Perinat y Marrades són nou les revistes que es poden classificar dins l’etiqueta 

“premsa femenina catalana” des de principis de fins a la Guerra Civil: Or y Gana (1906-

1907), Feminal (1907-1917), La Dona Catalana (1925-1934), Evolució (1931), Portaveu 

del Club Femení i d’Esports de Barcelona (1930-1936), Claror, Dona Gentil (1927), La 

Dona i la Llar (1931) i Bondat-Bonté (1934) (Perinat y Marrades, 1980, p.275).  

2.2	  Societat	  catalana	  a	  principis	  segle	  XX	  

Durant els primers anys del segle XX es van produir una sèrie de transformacions 

profundes i ràpides en la societat catalana. En el llibre Història de la Catalunya 

contemporània, en el capítol quart “Catalanisme, anticatalanisme i obrerisme, 1900 – 

1930” escrit per Josep M. Roig Rosich, se’n destaquen dos factors clau: el primer és 

l’augment d’implicació en la política gràcies “a la progressiva implantació del sufragi 

universal” (Roig, 2004, p. 265) i el segon, l’accés a la cultura. Aquests components van 

ser clau perquè la societat catalana visqués uns grans avenços, sobre tot si es compara 

amb la resta d’Espanya en el mateix període. A més a més, cal destacar l’arribada de 

nous aparells i noves maneres de comunicar-se com la ràdio, el telèfon o l’electricitat, i 

també l’increment de població a Catalunya2. 

En aquest context de canvi la dona també es va veure afectada. La figura femenina 

sempre havia estat relegada al treball domèstic i a la cura dels fills però en aquest 

moment el sector de les dones va agafar força tant laboralment com públicament (Roig, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 L’any	  1877	  Catalunya	  tenia	  1.752.000	  habitats	  i	  a	  principis	  del	  segle	  XX	  va	  arribar	  als	  1.966.400	  habitants	  
(Duarte,	  2006,	  p.189). 
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2004, p. 265). Pel que fa a la classe treballadora, es va veure frenada per problemes 

estructurals de la societat com la diferència de salaris a la feina, el lloc de treball ocupat 

o la compaginació de les feines domèstiques amb el treball. I també que “les mesures 

legislatives no podien tallar de soca-rel un problema secular com era l’absentisme 

escolar” en major part de les nenes (Cortada, 2008, p. 200).  

2.2.1	  Educació	  i	  cultura	  	  	  

Els avenços en la societat catalana venien de la mà d’una progressiva millora del 

sistema educatiu i de la creació d’institucions culturals catalanes. Hi havien moltes 

dificultats per introduir el català en l’escola de l’Estat. Per aquesta raó la catalanització 

educativa durant la primera dècada del segle XX es va dur a terme gràcies a la iniciativa 

privada, i no seria fins a la segona dècada quan cobrarien més importància les 

institucions públiques (Monés i Busquets, 2008, p. 103).  

A banda de la llengua, un altre problema estructural tant de la societat catalana com 

l’espanyola, era la desigualtat de gènere. Concretament en l’àmbit de l’educació calien 

una sèrie de reformes i la creació de noves institucions per dur a terme un equilibri entre 

homes i dones. Arrel d’aquesta desigualtat l’any 1901 es va dictar un Reial decret3 que 

fixava un full de ruta igual per els dos sexes, encara que l’assignatura de labors es 

mantenia només per a noies (Cortada, 2008, p. 200). Amb aquest decret es pretenia  

equiparar l’educació dels infants i eradicar el considerable analfabetisme a Catalunya, 

que al voltant de l’any 1900 aglutinava dos terços de les dones catalanes, enfront la 

meitat del homes que no sabien llegir i escriure (Cortada, 2008, p. 200).  

Seguint en la lluita contra l’analfabetisme a Catalunya, ja s’havia aprovat en la Llei Dato 

del 13 de març de 1900 que regulava el treball infantil i de les dones, que “prohibia el 

treball de nens i nenes menors de deu anys, o menys de nou si ja sabien llegir i 

escriure” (Cortada, 2008, p. 200).  No seria fins l’any 1910 quan dues reials decrets “van 

reconèixer per primera vega el dret de les dones a matricular-se a tots els centres 

d’ensenyament oficial –inclosos instituts i facultats universitàries” (Cortada, 2008, p. 

202), ja que fins llavors la dona necessitava demanar permisos excepcionals. Aquest 

mateix any es va crear a Barcelona el primer Institut de Segon Ensenyament per a noies 

de l’Estat espanyol on s’impartien matèries en relació a les labors i economia domèstica 

(Cortada, 2008, p.203).  

L’educació de la dona en el panorama de principis de segle va experimentar grans 

avenços encara que no aconseguia desprendre’s de les diferències socials. La majoria 

de les assignatures i d’estudis mitjans que cursaven les dones estaven enfocats a 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Reial	  decret	  de	  26	  d’octubre	  de	  1901	  	  
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l’educació en les feines de la casa o ajudants d’algunes professions realitzades només 

pels homes. Per tant, l’educació de la dona estava orientada a seguir amb els cànons de 

la societat amb desigualtats de gènere. Les assignatures que s’impartien en La Escuela 

del Hogar y Profesional de la Mujer creada a Madrid l’any 1911 estaven enfocades a 

“l’ensenyament de capacitació domèstica  amb matèries com higiene, puericultura, 

assistència a malalts, economia, comptabilitat o cuina; però també oferia formació 

professional per a diversos oficis, com modistes, brodadores, floristes, oficinistes, etc.” 

(Cortada, 2008, p. 201). Posteriorment es van crear institucions catalanes com l’Escola 

Municipal de Labors i Oficis de la Dona per l’Ajuntament de Barcelona l’any i l’Escola 

Superior de Bibliotecàries (1915) i l’Escola d’Infermers (1919) per la Mancomunitat 

(Cortada, 2008, p. 202).  

L’any 1909 Francesca Bonnemaison va inaugurar la Biblioteca Popular per a la Dona 

que es considera la primera biblioteca de dones d’Europa. També va ser una de les 

primeres biblioteques públiques a nivell català, ja que no va ser fins l’any 1914 quan es 

va inaugurar la Biblioteca de Catalunya (Segura, 1994, p. 131).  

Mancomunitat	  

L’any 1907 Prat de la Riba es converteix en president de la Diputació de Barcelona, des 

d’on farà diferents propostes per introduir el català a les institucions (Monés i Busquets, 

2008, p. 100). Enric Prat de la Riba serà un dels personatges clau en aquest principi de 

segle gràcies a les iniciatives educatives que va impulsar per modernitzar les escoles 

“en les quals la introducció del català en el món escolar tenia un paper rellevant” (Monés 

i Busquets, 2008, p. 90). Aquest mateix any es va crear l’Institut d’Estudis Catalans, una 

de les grans fites de Prat de la Riba junt amb la fundació Biblioteca de Catalunya 

(Monés i Busquets, 2008, p. 100).  

Aquesta progressiva introducció del català a l’ensenyament va anar acompanyat del 

moviment que estava cobrant força a Catalunya, el noucentisme. Denominat així per 

Eugeni d’Ors l’any 1906, aquest moviment cultural i artístic va donar l’empenta a una 

transformació definitiva de la societat catalana. La seva projecció social va fer possible 

la creació de referents culturals (Roig, 2004, p. 255).  

El  6 d’abril de 1914 es va crear la Mancomunitat amb Prat de la Riba com a president. 

96 diputats tenia l’assemblea, 36 per Barcelona i 20 per a cada una de les altres 

províncies: Lleida, Girona i Tarragona. L’objectiu principal era de “dotar a cada municipi 

de Catalunya de carreteres, de telèfon, d’escola pública i biblioteca popular a cada 

comarca” (Roig, 2006, p. 252).  
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Una de les principals qüestions d’aquests primers anys de segle va ser el creixent 

protagonisme de les capes populars (Risques, 2004, p. 259), que gràcies als esforços 

fets per la Mancomunitat i l’ajuntament de Barcelona havien començat a tenir els seus 

propis espais i l’oportunitat de formar-se. Aquestes institucions “van engegar les bases 

d’una reforma sociocultural ambiciosa, que comprenia la llengua i la seva normalització 

ortogràfica (Normes ortogràfiques de 1913), l’alta cultura (Institut d’Estudis Catalans, 

Estudis Universitària Catalans) i l’educació popular (ensenyaments tècnics i 

professionals, biblioteques populars)” (Roig, 2004, p. 256). 

2.2.2	  Feminisme	  i	  premsa	  	  

A finals del segle XIX el moviment per aconseguir la igualtat de gènere estava cobrant 

cada vegada més força en països com Anglaterra i França. Els inicis del feminisme 

català tenen de base Anglaterra com a país pioner d’aquest moviment on “la gran 

massa de Feministes decideix aliar-se al partit conservador” (Capmany, 1973, p. 9). Les 

característiques de la premsa femenina tant castellana com catalana seguien en la 

mateixa línia conservadora (aparentment liberal):  

“1. Defensar la dona indefensa contra l’abús del mascle, sigui quina sigui la 

classe social a la qual pertanyi  

2. Fer propaganda de la missió de la dona: ser mare i esposa 

3. Fomentar l’educació física i intel·lectual de la dona […] 

4. Buscar i descriure les qualitats típicament femenines que no han de 

desaparèixer amb el risc de la nova educació  

5. Fomentar i crear carreres femenines…  

6. Dedicar-se a la protecció de la dona obrera…  

7. Atraure dones obreres a les associacions femenines 

8. Explicar els beneficis de la religió, de l’estalvi i de la modèstia 

9. Proclamar l’apoliticisme de la causa feminista i considerar les lluites polítiques 

i socials com a vicis masculins…” (Capmany, 1973, p. 15) 

El  feminisme català de principis del segle XX es podria definir com un feminisme social, 

cultural i catalanista (Nash, 2007, p. 73). Per una banda, social i cultural perquè el que 

pretenia era equiparar l’educació de la dona a la dels homes, que en aquells temps, no 

era igualitària. Aquest feminisme pretenia posar a l’abast “plataformes d’expressió i 

d’aprenentatge cultural i millorar la qualitat de l’educació femenina” (Nash, 2007, p. 72). I 

per l’altra banda, “clara identificació entre catalanisme i feminisme s’ha d’entendre 

evidentment per la procedència social de la majoria de les feministes catalanes de 

principis de segle pertanyien a l’alta burgesia catalana” (Nash, 2007, p. 72).  
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Veiem doncs que el feminisme català no se centrava en la demanda del vot femení ni 

dels drets polítics, per tant, no es pot considerar el feminisme català de principis del 

segle XX com a sufragista (Nash, 2007, p. 69). La necessitat d’arreglar les deficiències 

en l’educació de la dona junt amb un context polític “poc favorable pel despertar d’un 

feminisme liberal de signe polític com a Gran Bretanya o els Estats Units” (Nash, 2007, 

p. 70) van acabar dirigint el feminisme cap a un signe cultural.  

La revista Feminal serà un clar exemple d’aquest signe cultural. La seva directora 

Carme Karr va tenir el suport financer per part del grup de La Ilustració Catalana i el 

suport públic d’homes com Josep Carner, Eugeni d’Ors o Lluís Vila, que consideraven el 

progrés cultural de la dona com “una força més que s’uneix a l’acció político-cultural 

catalanista. (Capmany, 1973, 74)”  

2.2.2.1	  Educació	  laica	  i	  feminisme	  republicà	  	  

A conseqüència de les deficiències i mancances educatives que patien les dones a 

Catalunya, hi va haver un sector de la societat que va apostar per una educació diferent 

i revolucionària. Per aquest motiu l’any 1901, Francesc Ferrer i Guàrdia va fundar 

l’Escola Moderna que era innovadora perquè va implantar la coeducació entre nenes i 

nens (Cortada, 2008, p. 205).  

“La coeduació de sexes troba la seva justificació doctrinal en l’exigència 

d’igualtat humana, i té una beneficiosa repercussió per a tota la societat, des del 

moment que la ignorància de la dona, reclosa en la llar i més apta a assumir els 

valors reaccionaris, perpetua la ignorància general” (Solà, 1978, p. 164).  

Un dels exemples n’és Teresa Mañé4 que també defensava la coeducació i la igualtat 

de drets entre homes i dones. En un article de 1898 sota el títol de “El feminismo” 

afirmava “que les dones només demanaven els drets civils que els corresponia com a 

éssers humans lliures i per tant, volien que els alliberés de la tutela dels homes i que la 

llei les tractés de forma igualitària” (Cortada, 2008, p. 208) 

Aquesta educació estava acceptada pels “corrents anticlaricals, lliurepensadors, 

republicans i obrers” (Cortada, 2008, p. 204). La figura més important del feminisme 

republicà va ser Ángeles López de Ayala que defensava l’alliberament de les 

restriccions imposades per l’Església catòlica (Nash, 2007, p. 86).  

Des del moviment obrer va destacar l’anarquista Teresa Claramunt (1862-1931) que va 

ser pionera en elaborar propostes per l’emancipació de les dones. Denunciava els 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Teresa	  Mané	  i	  Miravet	  (1865	  -‐	  1939),	  amb	  el	  pseudònim	  de	  Soledad	  Gustavo,	  va	  col·∙laborar	  laborar	  a	  La	  
Tramuntana	   i	   El	   Productor	   (publicació	   fundada	   per	   Teresa	   Claramunt).	   També	   va	   participar	   a	   Tierra	   y	  
Libertad	  (1903-‐1904)	  i	  a	  la	  revista	  El	  luchador.	  (Segura,	  1994,	  p.	  153) 
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“errors de l’educació femenina, l’explotació de la classe obreres i les desigualtats de 

gènere” (Cortada, 2008, p. 205). Va col·laborar en la creació de la que es considera la 

primera associació feminista de Catalunya anomenada Societat Autònoma de Dones 

junt amb la republicana Ángeles López Ayala, l’anarquista Teresa Claramunt i Amàlia 

Domingo Soler. La societat va durar entre 1889 - 1892 i tenia l’objectiu d’educar a les 

dones perquè pensessin lliurement (Cortada, 2008, p. 206). Aquest feminisme laic va 

guanyar impuls amb la creació de la Societat Progressiva Femenina l’any 1898 liderada 

per López de Ayala (Nash, 2007, p. 86).  

Pel que fa les publicacions femenines laiques, se’n destaca el setmanari de Gràcia La 

Luz del Porvenir dirigit per l’escriptora espiritista Amàlia Domingo Soler entre 1879 i 

1899 (Cortada, 2008, p. 207). L’any 1902 Teresa Claramunt junt amb Leopold Bonafulla 

van fundar el periòdic El Productor (Segura, 1994, p. 153). Claramunt va escriure “La 

Mujer. Consideraciones generales sobre su estado ante las prerrogativas del hombre” 

l’any 1905 on “reivindicava el dret de la dona a participar en la vida política, social i 

econòmica i la necessitat que les dones prenguin la iniciativa en la lluita sindical”  

(Segura, 1994, p. 201). Les publicacions El Gladiador (1906) impulsada per Ángeles 

López i Amàlia Domingo i òrgan de la Societat Progressiva Femenina El Libertador, 

periódico defensor de la mujer y órgano del librepensamiento (1910) i El Gladiador del 

Librepensamiento (1914) proporcionaven informació del moviment sufragista europeu 

(Cortada, 2008, p. 207).  

En contraposició es trobava el feminisme defensat per Dolors Monserdà, que proposava 

un model de dona “basat en els valors tradicionals de la cultura catalana, el pensament 

catòlic i les idees polítiques conservadores” (Cortada, 2008, p. 211). Aquest sector de la 

societat no compartia les idees aperturistes dels laics ja que al·legaven que aquestes 

doctrines utòpiques podrien afectar els principis de la religió, l’estabilitat de la família 

tradicional i la societat (Cortada, 2008, p. 209). 

2.2.2.2	  Feminisme	  catòlic	  	  	  

El model de dona catalana va experimentar canvis durant el primer terç del segle XX 

gràcies al procés de modernització econòmica i social i també, a l’aparició de dones 

cultes pertanyent a l’alta burgesia interessades en el feminisme (Nash, 2007, p. 73).  

Una de les precursores del feminisme català va ser Dolors Monserdà de Macià5, autora 

l’any 1909 de Estudi Feminista on defensa un feminisme catòlic vinculat al catalanisme 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Va	  tenir	  una	  gran	  projecció	  social	  gràcies	  a	  col·∙laboracions	  en	  molts	  diaris	  i	  revistes,	  com	  Diari	  Català,	  La	  
Renaixença	  i	  	  La	  Veu	  de	  Catalunya;	  també	  l’	  obtenció	  de	  premis	  en	  certàmens	  literaris	  com	  els	  Jocs	  Florals	  
i	  també	  pel	  valor	  històric	  -‐	  testimonial	  de	  les	  seves	  novel·∙les	  (Cortada,	  2008,	  p.	  210)	  
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polític de principis del segle XX (Cortada, 2008, p. 209). El seu feminisme es podria 

definir com pràctic i cristià perquè s’allunyava de les teories feministes laiques i de les 

sufragistes anglosaxones (Cortada, 2008, p. 209).  

L’any 1869 Monserdà va començar l’activitat feminista, encara que llavors no es 

coneixia el terme i no tenia classificació. El seu primer article que es podria considerar 

com a feminista perquè defensa a la dona, es va publicar sota el títol de “La educación 

de la mujer” publicat en El Álbum de las familias. Per a Monserdà el feminisme 

consisteix a  

“… treballar pel millorament de la dona, per la defensa dels seus drets, per a 

protestar de les vexacions i de les injustícies de què se la fa objecte: i, en fi, pel 

perfeccionament de la seva missió en la família i en la societat” (Capmany, 1973, 

p. 17).  

Monserdà es defineix com una de les primeres feministes de Catalunya que va 

denunciar la situació de desigualtat de les dones amb l’ajuda de la divulgació dels seus 

textos (Segura, 1994, p. 143). Monserdà va col·laborar en diferents publicacions al Brusi 

i a la revista La Veu de Catalunya sota la direcció de Narcís Verdaguer. La influència 

que va exercir la Lliga Regionalista i la nova generació de feministes (fruit de les revistes 

Or y  Grana i Feminal) es va veure reflectida en la lleugera evolució de les seves idees. 

(Capmany, 1973, p. 33) 

Dolors Monserdà va ser col·laboradora l’any 1906 a Or y Grana, un setmanari impulsat 

per la Lliga Patriòtica de Dames que estava vinculada a la Solidaritat Catalana (Cortada, 

2008, p. 211). Posteriorment també va col·laborar a la revista Feminal. Amb ella, també 

va treballar María Domènech de Canyelles en la redacció d’Or y Grana, Feminal, Ofrena 

i d’Aci d’Allà (Roig, 1989, p. 210).  

Dolors de Monserdà va inspirar-se en Josepa Massanés, de la qual va aprendre moltes 

de les qüestions fonamentals del seu pensament feminista (Monserdà seria qui editaria 

les seves poesies i escriuria la biografia de l’autora). Massanés, a part de ser 

reconeguda per les seves obres i la participació en els cercles de la Renaixença, va ser 

una de les pioneres a Catalunya en defensar el dret de les dones a escriure. Queda 

plasmat la reivindicació del dret en el “Discurso preliminar” de Poesias (1841) i en el 

poema “La resolución”. A més a més, promociona l’emancipació intel·lectual de les 

dones i l’accés a l’educació fins al punt que l’any 1869 va arribar a fundar una escola 

(escriptors.cat, Massanés).  
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2.3.	  Ilustració	  Catalana	  

La Ilustració Catalana es considerada la primera gran revista gràfica que es va editar en 

català. La publicació va començar al juliol de 1880 i va durar fins al març de 1894. Uns 

anys després tornaria més renovada al juny de 1903, inspirant-se en les principals 

capçaleres gràfiques d’Europa. La revista es va autodenominar com a “periódich 

desenal, artistich, literari i científic” editat per Carles Sampons i posteriorment per 

Francesc Matheu (reportersgrafics.net) 

La segona etapa es va caracteritzar per seguir una línia catalanista que l’acompanyaria 

fins al final de la publicació, al desembre de 1917. La revista havia tornat més fort que 

mai i els índex d’audiència van créixer degut a una edició més popular encar que a la 

vegada més luxosa. Va destacar principalment per les seves cròniques d’actualitat i el 

destacat paper que va jugar dins la societat burgesa, públic al qual anava dirigit la 

revista. Val destacar els col·laboradors més destacats de Feminal com Joan Maragall, 

Narcís Oller, Frederic y Carles Rahola, Joan Alcover o Pons i Massaveu (Biblioteca 

Nacional de España, 2014).  

 

	  

Exemple	  de	  la	  portada	  de	  la	  Ilustració	  del	  nº	  352	  publicat	  el	  06/03/1910	  
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2.3.1	  Feminal	  	  

El dia 28 d’abril de 1907 es va publicar el primer número de la revista Feminal editada 

durant deu anys amb un total de 128 publicacions. Era el suplement de La Ilustració 

Catalana6 i va néixer de la mà de Carme Karr, fundadora i directora de la revista, un 

projecte personal amb la voluntat d’apropar a la dona de principis del segle XX al món 

de la cultura. Carmen Karr “amb plena consciència del seu sexe, hi va intervenir per 

formular un conjunt de propostes per tal d’informar, conformar i legitimar un model de 

dona arrelada, ubicada en el seu temps, que no eren altres que els temps moderns” 

(Segura, 2007).  

Tot i que, com ja s’ha dit abans, les revistes femenines a Catalunya ja es venien 

publicant des de feia anys, a Feminal se la considera con a unes de les primeres 

revistes en reivindicar el paper de la dona en la societat. Aquest fet és principalment 

perquè Feminal defensa un model de feminitat que deixa de banda les mirades 

paternalistes, reclama una visió apoderada de les dones, és a dir, ja no són aquell 

sector social a protegir sinó a reconèixer, aquest és el gran canvi segons la historiadora 

i professora Marta Selva Masoliver. Alhora planteja el debat sobre les capacitats de les 

dones, que falten instruments perquè els talents es desplegui i que aquests talents 

passarien pels drets econòmics i socials.   

La revista es caracteritza per l’ampli equip de dones col·laboradores com Dolors 

Monserdà, Carme de Burgos Seguí (corresponsal a Madrid), Mercè Padrós i Busquets, 

Maria Dolors Cortada i Maria Domènech de Canyelles (Capmany, 1973, p. 78). Feminal 

adopta l’estil dels magazins francesos que estaven de moda en aquella època amb 

articles de fons, textos literaris i poesies, com també “notícies d’exposicions i activitats 

culturals, partitures musicals i informacions sobre l’associacionisme femení o el 

feminisme internacional” (Capmany, 1973, p. 79)  

Dos són els objectius en Els feminismes de Feminal que apareixen com a eixos centrals 

de Feminal des del primer número: “la defensa dels drets de les dones a l’educació i la 

professionalització de les dones” (Segura, 2007). Però Ana Muñoz en La revista 

Feminal: paradigma de las publicaciones feministas españolas de principios del siglo XX 

afegeix un tercer pilar de la revista: la reivindicació del dret al vot. Encara que matisa 

que al llarg de la revista Carme Karr no demana el vot ja que creia que la dona havia 

d’augmentar la seva cultura perquè el seu vot pogués ser útil. Tant és així que se li 

atribueix aquesta frase “Prou malament ho fan els homes perquè ens hi fiquem 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 L’encarmient	  del	  paper	  causat	  per	  la	  I	  Guerra	  Mundial	  va	  fer	  desaparèixer	  les	  dues	  publicacions,	  tant	  la	  
Il·∙lustració	  Catalana	  (al	  gener	  de	  1917	  es	  va	  publicar	  en	  un	  format	  més	  petit	  i	  es	  va	  rebaixar	  el	  preu)	  com	  
Feminal	  a	  finals	  d’any.	  Font:	  reportersgrafics.net 
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nosaltres” (Ainaud, 2010, p. 59). No obstant això, l’últim any s’observa un canvi d’opinió i 

Karr denuncia aquesta desigualtat (Muñoz, 2012, p.98).  

Es diu que Feminal junt amb Carme Karr són clàssiques del pensament feminista català 

perquè, segons Marta Selva la seva utilitat encara avui en dia és vàlida, és a dir, en la 

seva lectura contemporània segueixen havent temes essencials que perviuen en el 

temps. Isabel Segura Soriano que és historiadora, escriptora i editora afegeix que és 

una font d’informació i documentació útil ja que ajuda a detectar altres feminismes de 

l’època i fa aportacions que segueixen vigents.  

L’últim número de la revista es va publicar el 30 de desembre de 1917 i Feminal va 

desaparèixer per qüestions econòmiques degut a la I Guerra Mundial. L’alt cost de la 

revista, que valia 10 vegades més que Or y grana i el seu format era gran (33x23’5 cm) 

no van poder seguir igual l’any 1917. Feminal va passar a editar-se en un format molt 

més petit i a costar 50 cèntims. De fet, ja a començament de 1917, a la publicació 117 

es publicava a la primera plana:  

“Veusaquí’l FEMINAL transformat, seguint la norma de la ILUSTRACIÓ 

CATALANA. Com ella, ha reduhit son tamany a poch més de la meytat, però ha 

aumentat el nombre de ses places, de manera que dóna als suscriptors més que 

no donava, essent el preu actual la meytat del d’abans. Econòmicament, aquesta 

transmudació representa un sacrifici de la nostra part y un benefici pel lector” 

(Feminal. Núm. 117 (28 gen. 1917). p 50) 

Tot i així, Feminal va tornar uns anys més tard, al 1925 com a òrgan d’Acció Femenina. 

Carmen Karr va iniciar el projecte “Acció Femenina” l’any 1921 per denunciar les 

condicions laborals i reivindicar l’accés de les dones a totes les professions (Muñoz, 

2012, p. 98). En aquesta segona edició la revista es reinventà i la “defensa dels drets 

civils i polítics de les dones es va convertir en el seu eix pragmàtic” (Segura, 2007). Com 

diu Isabel Segura, els pocs números de la revista l’any 1925 eren molt diferents 

estèticament (el tipus de paper, el color…) perquè ja no comptava amb els recursos 

econòmics com abans de la Ilustració Catalana.  

2.3.2	  Carmen	  Karr	  	  

Carme Karr i Alfonsetti de pare francès i mare italiana, va néixer a Barcelona l’any 1865. 

Provenia d’una família benestant i culta, el seu oncle Alphonse Karr va ser escriptor, 

publicista i director del diari parisenc Le Figaro, mentre que el pare Eugène Karr era 

enginyer industrial constructor de diversos monuments emblemàtics a París i a 

Barcelona. Karr va passar els primers anys de vida amb el seu pare ja que la seva 
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mare, Emilia Alfonsetti havia mort poc després del seu naixement l’any 1865 (Ainaud, 

2010, p. 7). Posteriorment, va créixer viatjant entre Perpinyà i Figueres. Es va educar 

amb les monges de la Presentació anomenades “Les Franceses”. 

“No obstant això, l’educació més important va ser entre les persones que van 

crear els nous ambients, noves revistes i publicacions, a la Barcelona de l’època, 

en concret les més liberals, les que van fer possible la revista Joventut, d’un 

costat, i L’Avenç, de l’altre” (Ainaud, 2010, p. 8)  

Carme Karr es va integrar al món de la cultura catalana on es va fer una àmplia agenda 

de contactes entre la gent més progressista i no tant en el món conservador de La 

Renaixença. D’entre el grup de Joventut va mantenir una especial relació amb Jeroni 

Zanné, Joan Maragall, Víctor Català i Lluís Via (Ainaud, 2010, p.19).  Aquest últim li 

presentaria en Francesc Matheu (ànima dels Jocs Florals i de La Ilustració Catalana) la 

persona que li encomanaria a Karr el número final de nada mes de Feminal. 

Prèviament, Matheu li havia recomanat que en comptes de començar una revista per a 

dones de zero, que segons ell seria efímera, s’hi afegís a una publicació consolidada i 

d’allí anés introduint el món del feminisme (Ainaud, 2010, p. 27). 

En aquest ambient va conèixer a Josep Maria de Lasarte i de Janer, advocat i publicitat, 

es va casar amb ell i van tenir quatre fills. El seu marit va estar sempre en contacte amb 

el món progressista i amb personatges important de l’època com Valentí Almirall i 

Rossend Arús.  

La primera publicació de Carme Karr va ser un recull de les col·laboracions a la 

Biblioteca Popular de L’Avenç l’any 1906. Eren una sèrie de quadernets anomenats 

Bolves i que publicava sota el nom de “L. Escardot”. La revista va néixer l’any 1899 i es 

va acabar al 1906, amb una publicació cada dijous. Karr va començar en aquesta 

revista amb el pseudònim “Una liceista” i posteriorment amb el de “L. Escardot”. La raó 

d’aquest últim pseudònim era perquè la segona síl·laba de la paraula escardot: ‘car’ feia 

referència al so del seu cognom. (Ainaud, 2010, p. 20).  

Carme Karr era sol·licitada per diverses publicacions perquè publiqués periòdicament 

articles sobre temes d’interès general. A banda de Feminal, Joventut o l’Avenç també va 

col·laborar en publicacions de Terrassa, Sabadell i Manresa. “Escrivia per a diaris, 

revistes i anuaris. N’hi va haver alguns als quals va ser molt addicta: Diario de 

Barcelona […], El Poble Català, El Día Gráfico, Revista de Educación, Cultura Femenina 

i Nostra Parla” (Ainaud, 2010, p. 37). 

Carme Karr a banda de col·laborar en nombrosos publicacions i donar-se a conèixer 

com una dona revolucionària en el seu temps, la participació activa en els Jocs Florals i 
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en el teatre (Karr va publicar tres obres Caritat, Raig de sol i El ídols) van provocar que 

esdevingués una figura mediàtica.  

 “Carme Karr va inaugurar molts Jocs Florals: a Sant Cugat, a Olot, a Vilafranca 

del Penedès, entre d’altres. Però se n’han de remarcar dos celebrats el 1912: a 

Barcelona on obtingué un premi extraordinari per la narració De la vida de Joan 

Franc […] i la seva col·laboració en el Jocs Florals de Badalona que organitzava 

Gent Nova […]” (Ainaud, 2010, p. 38)   

Les conferències que va fer Carme Karr a l’Ateneu Barcelonès l’any 1910 sobre la 

cultura femenina van ser un fet innovador ja que no s’havia fet abans (Ainaud, 2008, p. 

59). I també gràcies a ella es va obrir la primera escola que es dedicava a la formació de 

la dona anomenada “La Llar” (Ainaud, 2008, p. 61). Per tal d’entendre el feminisme que 

practicava Karr i en conseqüència, el que reflectia Feminal, cal destacar la clara voluntat 

de fer visible l’actuació de la dona i la demostració que tenia les mateixes condicions i 

valors que l’home (Ainaud, 2008, p. 62). Com a prova de la seva ferma lluita, anys més 

tard, després de què Feminal fos ja un record, va començar a escriure contes amb la 

peculiaritat de què les il·lustracions fossin fetes per noies (Ainaud, 2008, p. 69).  

2.4	  Història	  del	  fotoperiodisme	  a	  Catalunya	  	  

La història de la fotografia a Espanya ha mantingut sempre una estreta relació amb la 

ciutat de Barcelona. Va ser aquí on es va fer la primera fotografia del país el dia 1 de 

novembre de l’any 1839 on apareixia la Llotja i la Casa Xifré. Alhora Barcelona  va ser la 

ciutat on a mitjans del segle XIX es van fer més i millors daguerreotips d’Espanya 

(López, 1999, p. 24). 

Es considera que les tècniques fotogràfiques i de reproducció com també el 

fotoperiodisme, van anar evolucionant al mateix temps. Els inicis de la fotografia no van 

venir de la mà de la informació. De fet, la fotografia va ser un descobriment arrel de la 

necessitat dels gravadors i no pas dels artistes o els informadors de notícies (Fabre, 

1990, p. 13). En aquest apartat es farà un petit resum sobre la història del 

fotoperiodisme a Catalunya, que no significa la història de la fotografia sinó “només la 

història d’un treball periodístic que utilitza com a mitjà d’expressió la imatge fotogràfica, i 

no les paraules escrites” (Fabre, 1990, p. 13).  

Es pot parlar de fotoperiodisme a Catalunya després de l’Exposició Universal de 

Barcelona de l’any 1888 (Fabre, 1990, p. 13). En aquests anys, la fotografia professional 

espanyola estava caracteritzada per la fotografia de retrat i així seria fins passats uns 

anys del segle XX. Segons Publio López en 150 años de fotografía en España l’any 
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1907 hi havia 439 retratistes professionals a Espanya, gairebé la mateixa quantitat que 

al 1880. D’aquesta xifra, les tres ciutats que més n’albergaven eren Barcelona, Madrid i 

València, amb 71, 57 i 32 respectivament (López, 1999, p. 118).  

Emmarcats en el fotoperiodisme, es considera que el setmanari barceloní La Ilustracion. 

Revista Hispano - Americana va ser el primer en publicar un reportatge fotogràfic imprès 

a la premsa catalana al febrer de 1885 (Fabre, 1990, p. 11). Heoibert Mariezcurrena va 

fet el reportatge fotogràfic que el constituïen 44 fotografies del terratrèmol que s’havia 

produït a finals de l’any 1884 a Andalusia (González et al., 2015, p. 26).  

La Ilustracion va poder ser capdavantera en la fototípia gràcies a les investigacions que 

es van fer des de La Sociedad Heligráfica Española constituïda l’any 1874 pel fotògraf 

Mariezcurrena, l’estudiant d’arquitectura Josep Thomas i el dibuixant Joan Serra i 

Pausas  (Cadena, 2000, p. 27). Però les seves tècniques aviat van ser revelades i la 

competència va fer que la societat desapareixes l’any 1879. Al 1880, Josep Thomas va 

fundar la Fototípia Thomas, un taller dedicat a l’edició de postals, llibres, revistes, 

làmines, cartells i va esdevenir una de les indústries d’impressió més importants 

d’Europa (González et al., 2015, p. 28).  

“La casa Thomas vas ser pionera a aplicar el fotogravat directe i va experimentar 

amb pràcticament totes les tècniques de reproducció conegudes dins aleshores 

com la colografia, l’autotípia, la litografia, o els sistemes de l’aplicació del color a 

les imatges” (González et al., 2015, p. 29). 

La seva fama i el seu gran taller de fotogravat portaria a l’empresa a ser l’editora de la 

revista La Ilustració Catalana (Fabre, 1990, p. 15). Com també de de Pèl&Ploma o 

Forma, referents gràfics del Modernisme (González et al., 2015, p. 29). 

La constant transformació i evolució política, econòmica i cultura7 a Barcelona a 

principis del segle XX van facilitar la proliferació de reportes gràfics que volien plasmar 

tot el que succeïa al voltant i treballar als mitjans que ja incorporaven fotografies a les 

seves planes (Giribet, 2014, p. 25). La premsa volia ampliar les informacions amb 

contingut gràfic per tal d’enriquir i potenciar la notícia escrita. A més a més, se sumava 

les “constants millores de les tècniques de les rotatives i càmeres gràfiques”  (Giribet, 

2014, p. 18).   

La principal característica de les primeres revistes il·lustrades era l’escassetat de 

fotografies d’esdeveniments, la majoria seguien un mateix “patró dissenyat a base 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 També	  van	  influir	  “les	  grans	  modificacions	  urbanes	  i	  urbanístiques	  a	  Barcelona	  van	  ser	  participades	  per	  
moviments	   ideològics	   i	   estètics	   com	   el	   Noucentisme,	   l’utopisme	   d’Ildefons	   Cerdà	   o	   el	   Modernisme”	  
(González	  et	  al.,	  2015,	  p.	  26). 
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d’informacions artístiques i culturals acompanyades d’imatges que reproduïen 

personatges, obres d’art, paisatges” (González et al., 2015, p. 29). Els principals 

retratistes seran Pau Audouard i els Napoleon, també se’n destaquen afeccionats com 

Pere Dalmau, Marian Tamburini, Lluís Coll i Espadalers o Pere Reig i també fotògrafs 

professionals com Adolf Mas (Torella, 2000, p. 11).  

A Catalunya, l’Editorial López va incorporar fotografies a les seves publicacions: 

L’Esquella de la Torratxa (1872 – 1939), La Campana de Gràcia (1870 – 1934) i 

posteriorment, a la Ilustració Catalana. Aquestes publicacions van ser clau pel canvi de 

fotografia, s’estava passant d’una fotografia d’estudi a una de carrer donant pas al 

naixement “professional del fotògraf – reporter” (González et al., 2015, p. 30). De fet, a 

l’Esquella de la Torratxa i La Campana de Gràcia se les considera capdavanteres del 

fotoperiodisme català (Torella, 2000, p. 11) 

“Les fotografies publicades per Merletti, Ballell, Castellà, Mas i Brangulí – els 

principals repòrters en actiu – a la Ilustració Catalana, Cu – Cut!, L’Esquella de la 

Torratxa o La Tralla, entre d’altres, van suposar un impacte propagandístic sense 

precedents, que de retruc va donar un impuls quasi definitiu al naixent ofici de 

fotoperiodista” (González et al., 2015, p. 37). 

L’Esquella de la Torratxa va iniciar la tímida aparició de reportatges fotogràfics a partir 

del 1890 i va arribar a publicar-ne 35 fotografies l’any 1901 la majoria sense especificar 

qui era l’autor (Torella, 2000, p. 16). No seria fins al 1907 quan la fotografia adquirís un 

pes important en la publicació. Pel que fa a La Campana de Gràcia l’any 1897 es van 

publicar dues fotografies i un any més tard, va arribar a 15 (Torella, 2000, p. 16). 

També van tenir ressò publicacions el Cu-cut (1902), la Ilustració Catalana en la segona 

etapa (1903 – 1907), La Actualidad (1906 – 1912), Mundo Deportivo (1906) i Stadium 

(1912), entre d’altres (López, 1999, p. 141).  

Gràcies a Francesc Matheu, la Ilustració Catalana va tornar l’any 1903 amb una multitud 

de fotografies sobretot estàtiques, de paisatge i excursionista. Aquest mateix any es van 

publicar 503 fotografies en comparació amb les 31 fotografies publicades per L’Esquella 

de la Torratxa i les 25 de La Campana de Gràcia (Torella, 2000, p. 16).  

La gran majoria dels retratistes de Barcelona de finals del segle XIX com Antoni 

Esplugas, Pau Audouard o Rafael Areñas van anar canviant les seves rutines per 

dedicar-se cada vegada més als fets noticiables. A més a més, fotògrafs com Merletti , 

Josep Brangulí i Adolf Mas van ser importants pels inicis del reporterisme gràfic a 

Barcelona (González et al., 2015, p. 33). 
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3.	  Metodologia:	  	  

	   3.1	  Finalitat	  i	  objecte	  d’estudi	  	  

El principal objectiu d’aquest treball és descriure l’evolució que tenen les dones 

fotògrafes, dibuixants i il·lustradores en la revista Feminal. En primer lloc quantificar quin 

volum de part gràfica de la revista representen i com eren aquestes representacions. Al 

mateix temps identificar els fotògrafs homes que col·laboraven de forma habitual en 

Feminal i determinar si, els homes són els qui construeixen la imatge de les dones a 

través de la part gràfica.   

L’anàlisi d’aquesta revista rau en què Feminal és un referent de les revistes espanyoles 

en reivindicar el paper de la dona dins de la societat industrialitzada i que té l’objectiu 

d’explotar el potencial de les dones a través de l’educació i la cultura. Tot això de la mà 

de l’escriptora i periodista Carmen Karr i col·laboradores femenines com Maria Josepa 

Massanés, Dolors Monserdà, Maria Domènech de Cañellas, Mercè Padrós, Carmen de 

Burgos, etc. (Rodrigo, 2017, p.233). No obstant això, la revista no aconsegueix superar 

les limitacions de l’època i moltes vegades cau en la lògica masculina.  

En quant al principal objectiu, analitzar la revista des del punt de vista gràfic, ha vingut 

determinat perquè és curiós com essent Feminal una revista il·lustrativa que es 

publicava com a suplement de la Ilustració Catalana, que va ser la primera revista 

gràfica en català, no s’hagués parlat de la imatge donant-li més importància, al contrari 

del que s’ha fet amb el text que acompanya a les imatges.  

Les principals hipòtesis són les següents: hi havien més fotògrafs que fotògrafes que 

col·laboraven a Feminal. En aquest sentit es podria interpretar com un anàlisi de gènere 

que pretén determinar qui va tenir més pes en la construcció de la part gràfica de la 

revista. Recordem, una revista escita majoritàriament per dones i dirigida a elles. La 

segona hipòtesi és que hi van haver, al contrari que les fotografies, més dones artistes 

que van fer dibuixos o pintures per il·lustrar contes o relats.  

La tercera hipòtesi es basa en la idea de què, Feminal i la Ilustració anaven dirigides a 

un públic burgés, per tant les imatges que apareixen tenien un caire burgés. L’última 

hipòtesi sostén que els fotògrafs van ser qui va determinar l’estructura la revista. 
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3.2	  Mètode	  d’anàlisi	  	  

Per tal d’analitzar l’evolució de la participació d’homes i dones en la part gràfica de 

Feminal s’ha realitzat un buidatge de totes les il·lustracions i les seves autores i autors 

dels anys dels anys 1907, 1909, 1912, 1914 i 1917, és a dir, la meitat dels exemplars. 

Els anys han vingut determinats: l’any 1907 perquè és l’any en què comença la 

publicació, l’any 1909 perquè Barcelona va experimentar diversos episodis i es pretén 

analitzar si la revista ho plasma, l’any 1912 perquè va ser a la meitat de la revista.  Per 

últim, l’any 1914 ja que va suposar el començament de la Segona Guerra Mundial i el 

1917 va ser el darrer any d’edició de la revista.  

Cada publicació consta de vint pàgines i s’han analitzat les fotografies, dibuixos i gravats 

que apareixen en les planes des de dues perspectives: la primera qui o què apareixia en 

la imatge o la pintura i la segona, qui havia estat la fotògrafa/ fotògraf o l’autora/ autor.  

L’anàlisi ha tingut en compte el número de vegades que apareixia el nom dels fotògrafs i 

en cap cas correspon al nombre de fotografies realitzades per ells ja que en la majoria 

de casos no es determinava. Únicament s’ha calculat el nombre de vegades que el nom 

de l’autor apareixia a baix de los fotografies (en casos excepcionals com les fotografies 

que apareixen a les pàgines quatre i cinc del número 124 publicat el 2 de setembre de 

1917, se li atribueix l’autoria a Casañas de les fotografies de la pàgina quatre també 

perquè és evident que és un reportatge fotogràfic).  

La investigació de camp es divideix en diversos apartats. En el primer es presenta 

l’anàlisi de quin van ser els fotògrafs més importants de Feminal, és a dir, quins van 

aparèixer més com a autors de les fotografies durant els cinc anys analitzats. 

Seguidament es fa una breu biografia dels deu fotògrafs més recurrents de Feminal, 

alguns es descriuran més que d’altres en funció del volum de col·laboració. Junt amb la 

biografia i l’estil de fotografia que realitzava cada fotògraf s’adjunta unes imatges de la 

revista representatives per tal de veure com ha estat la participació de cada fotògraf.  

En segon lloc es detallarà quines han estat les col·laboradores artístiques durant els 

anys analitzats i també es facilitarà algunes obres de la revista. En el cas de Lluïsa Vidal 

es farà un seguiment, ja que és l’única que va tenir una participació constant. 

Per últim, es mostrarà l’evolució del contingut a partir dels temes més fotografiats pels 

10 fotògrafs analitzats i les corresponents fotografies com a exemple.  
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4.	  Investigació	  de	  camp	  

4.1	  Fotògrafs	  col·∙laboradors	  	  

La revista Feminal es caracteritza per la gran participació de les dones en la realització 

del contingut i amb el següent anàlisi s’ha volgut determinar quantes dones fotògrafes 

van participar a la creació de la part gràfica de la revista.  

No s’ha trobat durant els cinc anys analitzats cap dona que signés l’autoria de les 

fotografies que apareixen a Feminal. Tots són homes i cal destacar la gran absència 

d’autoria. Al principi una de les principals hipòtesis era que Anaïs Napoleon podria haver 

participat a la revista però quan Feminal s’editava ella ja era molt major, cosa que fa 

molt improbable que s’hagués publicat una fotografia peta per Anaïs sota el nom de 

Napoleon.  

A continuació s’exposarà els resultats de l’anàlisi durant 1907, 1909, 1912, 1914 i 1917.  

L’any 1907 els fotògrafs que més van col·laborar en la revista Feminal van ser 

Audouard, Napoleon, Frederic Ballell, Adolf Mas, Areñas i I. De Nadal.  

Durant el primer any de publicació n’apareixen 10 autories de la Casa Napoleon. Als 

Napoleon els segueix Adolf Mas amb vuit cops que apareix el seu nom. Aquests dos 

noms encapçalen la llista de l’any 1907.  

Seguidament trobem a Pau Audouard amb 6 participacions, que recordem, no significa 

sis fotografies sinó que només apareix el seu nom aquestes vegades. Com Ja s’ha dit 

abans, és gairebé impossible atribuir unes fotografies sense l’autoria a sota a no ser que 

formin part d’un reportatge o que els fotògrafs conservin les originals. Amb la meitat de 

participació que els Napoleon es troba Frederic Ballell, 5, que a poc a poc anirà creixent 

exponencialment la seva participació a la revista al llarg dels anys.  

	  

Gràfic	  1.	  Col·∙laboració	  fotògrafs	  1907.	  Font:	  pròpia	  
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Amb 2 i 3 participacions estan Areñas i Ignasi de Nadal que també aniran incrementant 

les seves fotografies al llarg dels anys, sobre tot Areñas gràcies al seu Photo-Studio 

Areñas.  

Dos anys més tard, al 1909, els fotògrafs Napoleon segueixen encapçalant la 

participació de la revista amb vint cops que apareix el nom, és interessant la relació que 

s’estableix entre l’estructura de la revista amb la col·laboració dels fotògrafs. Més 

endavant s’especificarà més detalladament però pel que fa als Napoleon, són els qui 

més participen en Feminal al principi de les publicacions ja que la revista es composa 

principalment per retrats i fotografies d’estudi. Així doncs, es pot veure l’evolució i com 

els següents anys la revista deixa de banda aquests retrats, sobre tot de matrimonis, per 

centrar-se més en una fotografia de carrer que mostri activitats i esdeveniments.  

Ignasi de Nadal i Adolf Mas, amb 11 i 10 participacions respectivament, succeeixen als 

Napoleon en aquest any marcat per la Setmana Tràgica. Pel que fa al fotògraf I. de 

Nadal, la seva participació serà escassa el següent any analitzat que és el 1912 amb un 

cop citat com a autor i no tornarà a participar ni l’any 1914 ni el 1917, al menys no de 

forma explícita on aparegui el seu nom.   

Pau Audouard és el següent l’any 1909 amb nou vegades que apareix a la revista i serà 

l’última any també que se li atribueixi les fotografies, ja que va deixar de col·laborar en la 

revista, tal i com indica l’anàlisi. Tal i com ja s’ha comentat abans, Frederic Ballell va 

cobrant protagonisme en la creació de la part gràfica de Feminal i també en la Ilustració 

Catalana on se’l considerarà un dels fotògrafs que més fotografies va aportar a les dues 

revistes. Aquest any s’ha trobat 7 col·laboracions. Per últim, Areñas i Merletti amb 3 i 1 

citacions d’autoria. Alexandre Merletti s’incorpora en les col·laboracions, aquest any 

només amb una citació. Durant 1912 i 1914 no hi apareixerà, però l’últim any de 

publicació tindrà una presència notable.   

	  
Gràfic	  2.	  Col·∙laboració	  fotògrafs	  1909.	  Font:	  pròpia	  
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L’any 1912 s’incorporen els fotògrafs Josep M. Sagarra i Alejandro Antonietti, amb 3 i 6 

citacions respectivament, que es convertiran en col·laboradors actius al llarg dels 

següents anys, sobre tot Sagarra ja que Antonietti va deixar de col·laborar amb la 

revista l’últim any.  

Frederic Ballell es qui més col·labora en la revista durant el 1912, fins a unes 21 

vegades es citat en les fotografies seguit per Areñas, que increment la seva activitat 

més gairebé sis vegades més que l’any 1909. Així doncs, els Napoleon abaixen la seva 

col·laboració en Feminal fins arribar a 11 vegades l’aparició del nom d’autoria. La 

disminució dels retrats i de la secció de retrats de matrimonis fa que la seva participació 

cada vegada sigui més petita fins arriba a l’any 1917 on només apareixen una vegada. 

Per últim, Mas i I. de Nadal tenen cada vegada menys protagonisme en la construcció 

de la part gràfica de la revista.  

	  
Gràfic	  3.	  Col·∙laboració	  fotògrafs	  1912.	  Font:	  pròpia	  

El penúltim any analitzat, el 1914 es caracteritza per la falta d’autoria en les fotografies 

si es compara amb els anys anteriors. Va haver un decreixement en les atribucions de 

les fotografies ja que moltes es van publicar sense especificar-ne qui va ser l’autor. Per 

aquesta raó les dades són inferiors a d’altres anys en relació al volum de noms 

publicats.  

Aquest any Josep M. Sagarra va ser el màxim col·laborador de la revista però, si es 

compara amb els altres anys semblaria una xifra petita. Va participar 13 vegades, seguit 

de Ballell amb 10. Després les xifres van decreixent i trobem a Areñas i Antonietti 

empatats a 6 citacions i per últim als Napoleon amb 3.  
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Gràfic	  4.	  Col·∙laboració	  fotògrafs	  1914.	  Font:	  pròpia	  

L’últim any d’anàlisi i de publicació de la revista, el 1917 es caracteritza per l’increment 

de l’atribució de l’autoria de les fotografies. Frederic Ballell esdevé el principal 

col·laborador amb 33 vegades que se’l cita com a autor de diverses fotografies 

juntament amb Sagarra que el segueix amb 27. Aquest mateix any, es va incorporar 

Francesc Casañas com a fotògraf a Feminal i va col·laborar fins a 17 vegades en els 

diferents fotografies que apareixen a la revista. Finalment, trobem a Alexandre Merletti 

amb 12 citacions, Adolf Mas amb 6 i els Napoleon amb una.  

	  
Gràfic	  5.	  Col·∙laboració	  fotògrafs	  1917.	  Font:	  pròpia	  
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Gràfic	  6.	  Evolució	  de	  la	  participació	  dels	  fotògrafs	  .	  Font:	  pròpia	  
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A continuació es facilitarà una petita biografia dels deu fotògrafs i els temes que més 

fotografiaven que s’acaba d’extraure de l’anàlisi i que representen les màximes figures 

que van il·lustrar Feminal durant els cinc anys analitzats i com a conseqüència, també 

els qui van ajudar a la construcció de l’estructura de la revista.  

4.1.1	  Pau	  Audouard	  

Pau Audouard es considerat “un dels exponents més importants de la producció 

fotogràfica realitzada el segle XIX” (Fernández, 2006 – 2008, p. 31) que va col·laborar a 

Feminal els primers anys de la publicació fins al 1909 amb el perfil de retratista 

(Fernández, 2006 – 2008, p. 34). Durant els dos anys analitzats, Audouard va signar fins 

a 15 vegades com a autor de les fotografies, la majoria de les quals es poden classificar 

dins la categoria de “fotografies estàtiques/retrats”. Aquest tipus de fotografia va 

predominar els primers anys de la revista ja que gran part dels fotògrafs eren retratistes 

que treballaven majoritàriament a l’estudi.  

La trajectòria professional d ‘Audouard ve marcada per la importància que va tenir en 

l’Exposició Universal de 1888 a Barcelona perquè va tenir l’exclusiva de les imatges 

gràfiques de l’esdeveniment. Però aquestes fotografies mostraven el detall, no eren 

imatges vives i amb moviment, sinó que eren estàtiques (Fabre, 1990, p. 20). 

D’aquestes característiques es deriva el tipus de fotografia que va aportar a la revista 

Feminal, una fotografia estàtica i dins l’estudi. Audouard va ser el primer al qui se li va 

atribuir l’autoria en portada dels retrats. Feminal va obrir el primer número amb Maria 

Josefa Massanès però sense esmentar-ne qui havia sigut l’autor. En el número 2 i 3, 

publicats el 26 de maig de 1907 i 30 de juny del 1907 respectivament, Pau Audouard 

n’és el fotògraf del retrat de la senyoreta Da. Agata Sanllehy y Girona (qui havia sigut la 

Reyna de la Festa dels Jochs Florals d’aquest any) i de la srta. Maria Josefa Samà, la 

guanyadora de la copa Codina en el concurs de tir el 20 de juny de 1907.  

Els concursos de bellesa infantil van predominar els primers anys de la revista i Pau 

Audouard també va fer aquest tipus de fotografia. Pot ser les pàgines més interessants 

per descriure sigui la 6 i 7 del número 4 publicat el 28 de juliol de 1907 on apareix fins a 

20 retrats de nenes i on Audouard n’és l’autor de de 6. Entre els fotògrafs d’aquest 

collage es troba Napoleon, Matarrodona i Mariné, entre d’altres.   

Audouard va morir poc després que Feminal desapareixes, l’any 1918, i va caure en 

l’oblit tal i com explica Núria Fernández Rius en la seva tesi Pau Audouard, fotògraf 

retratista de Barcelona, de la reputació a l’oblit (1856 – 1918). La principal hipòtesi és 

que Audouard va anar desapareixen de l’imaginari col·lectiu degut al “mític record” de la 

família Napoleon (Fernández, 2006 – 2008, p. 30). No només ell va experimentar una 
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creixent ignorància de la seva obra fotogràfica sinó que també els retratistes d’origen 

vuitcentista ja que els van anar desplaçant els nous “perfils de fotògrafs com el 

fotoperiodista o el fotògraf d’art” com és el cas de Rafel Areñas i Miquel Renom 

(Fernández, 2006 – 2008, p. 16).  

 
        Gràfic 7. Principals temes fotografiats per Pau Audouard . Font: pròpia 
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 4.1.2	  Napoleon	  	  

La Casa Napoleon es considera la primera casa important de fotografia professional de 

Barcelona que va estar activa des de mitjans del segle XIX fins al 1933. Els fundadors, 

Anne Tiffon Cassan junt amb el seu marit Antonio Fernández Soriano, van establir 

signar les fotografies amb Napoleon degut a la popularitat que el pare d’Anaïs, Alexis 

Tiffon havia deixat a aquest nom amb què havia obert una perruqueria i un centre de 

pedicura a Barcelona (García, Locus Amoenus, 8 2005, p. 310). Napoleon inspirava 

prestigi i recordava a tot allò francès que en aquella època era admirat a Catalunya, 

sobre tot en el camp de la fotografia (García, Locus Amoenus, 8 2005, p. 315). A més, 

servia de referència topogràfica (de “Casa Mr. Napoleon”) perquè aquest nom era 

popular en la ciutat i hi havia molta gent que sabia on vivia el propietari Alexis Tiffon 

(García, Locus Amoenus, 8 2005, p. 312).  

A banda de la seva gran col·laboració en nombroses publicacions i especialització en 

retrats, els Napoleon van ser els primers de Barcelona en realitzar una projecció 

cinematogràfica en el seu estudi i davant dels Lumière (Fernández, 2006 – 2008, p. 30). 

El primer anunci dels Napoleon el trobem el 31 de juliol de 1853 al Correo de Barcelona 

que començava així: “RETRATOS. ESTABLECIMIENTO DE DAGUERROTIPOS Y 

FOTOGRAFÍA” (García, Locus Amoenus, 8 2005, p. 312). El Taller de Fotografia de Mr. 

Fernando y Anaïs Napoleon tal i com s’ha trobat documentació, denota que el matrimoni 

va treballar conjuntament durant els primers anys de la companyia i signaven sota el 

nom comercial de “Mr. Fernando y Anaïs” (García, Locus Amoenus, 8 2005, p. 314). No 

obstant això, no seria fins l’any 1882 quan la família constituiria una societat col·lectiva 

amb domicili a la Rambla de Santa Mónica nº 19 al primer pis i un dels seus fills, Emilio 

Fernández formaria part de la societat (García, Locus Amoenus, 8 2005, p. 317). 

Es pot considerar a Anaïs Napoleon com una de les primeres fotògrafes de la ciutat de 

Barcelona que va exercir la professió activament ajudant a la millora de les tècniques 

fotogràfiques. La mostra de la seva influència dins d’aquesta professió és la igualtat de 

drets que tenia enfront el seu marit i fill en la societat fotogràfica constituïda l’any 1882 

(García, Locus Amoenus, 8 2005, p. 318). 

La Casa Napoleon va participar en diferents mitjans però sobre tot es va especialitzar en 

els retrats. Com demostra l’anàlisi de Feminal, els Napoleon apareixen fins en 15 

ocasions sota retrats de matrimonis i també fins en 7 ocasions realitzant fotografia 

estàtica i retrats que qualssevol tipus. Encara que en la classificació s’ha dividit en 

temes, la major part de les fotografies que la Casa Napoleon fa són retrats, fins i tot en 

la secció de “notes barcelonines” de la pàgina 18 del número 27 d’octubre de 1907, on 
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apareix fotografies d’actualitat de Frederic Ballell i Brangulí al carrer, Napoleon 

col·labora amb un retrat de la senyoreta Manuela del Corral de Sevilla.  

Destaca la seva col·laboració en Feminal per la gran participació en quant a la 

construcció del relat que la revista volia transmetre de les dones artistes i la Casa 

Napoleon apareix fins a 9 vegades com a autora d’aquest tipus de fotografies. L’estil 

dels Napoleon es pot reconèixer fàcilment degut a la sofisticació dels vestits dels 

fotografiats en els seus retrats i els complements que porten. A més, les fotografies 

estan fetes en un estudi fotogràfic cuidant els detalls. Així es pot comprovar en les 

col·laboracions a Feminal com per exemple el retrat de la Srta. Maria dels Angels 

Carulla i Carulla que va ser Reyna dels Jochs Florals de Barcelona el 1912 publicat el la 

pàgina 7 del número 62 del 26 de maig de 1912. I també el retrat publicat en portada del 

número 122 el 24 de juny de 1917 on apareix Donya Pilar Montaner de Sureda.  

Sota el nom de Napoleon van publicar molts familiars dels fundadors Anaïs i Antonio, 

encara que passats alguns anys del segle XX la principia activitat va recaure en el fill 

Emilio Fernández Tiffon, que amb la seva mort l’any 1933 la Casa Napoleon va 

desaparèixer (García, Locus Amoenus, 8 2005, p. 332). Anaïs Napoleon va morir l’any 

1912 als 82 anys (García, Locus Amoenus, 8 2005, p. 317), a la meitat de la publicació 

de la revista, i es poc probable que col·laborés els últimes anys degut a la seva edat 

avançada. I pel que fa a Antonio Fernández, va morir l’any 1916 als 90 anys, fet que fa 

improbable també que hi participés en Feminal, no de forma activa.  

	  
Gràfic	  8.	  Principals	  temes	  fotografiats	  per	  la	  Casa	  Napoleon	  .	  Font:	  pròpia	  
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Ignasi	  de	  Nadal	  y	  Dª	  Carme	  de	  Santurce	  	  
(pàg.16	  del	  núm.	  33	  del	  25/12/1909)	  

Fotògraf:	  Napoleon	  

Retrats	  (pàg.5	  del	  núm.	  9	  del	  
29/12/1907)	  Fotògraf:	  

Napoleon	  

Retrats	  (pàg.5	  del	  núm.	  9	  del	  
29/12/1907)	  Fotògraf:	  Napoleon	  

 
 4.1.3	  Frederic	  Ballell	  	  

Frederic Ballell, nascut a Puerto Rico l’any 1964, va ser un dels fotògrafs més actius de 

la primera i segona dècada del segle XX a Barcelona. La seva col·laboració en 

nombroses revistes l’ha convertit en un clàssic dels inicis del fotoperiodisme, de fet, 

Ballell va ser pioner en aplicar la tècnica fotogràfica al seguiment periodístic abans que 

existís el concepte de fotoperiodisme (González et al., 2015, p. 35). Quan a principis de 

segle abundaven els retratistes i la fotografia estàtica, a ell ja se li notava la “vena 

periodística” que denotava el seu interès pels esdeveniments (Torella, 2000, p. 13). 

Ballell va ser un ferm defensor de la fotografia i va arribar a ser un dels socis fundadors 

de l’Asociación de la Prensa Diaria de Barcelona (Torella, 2000, p. 14).  

La seva màxima col·laboració va a ser a la Ilustració Catalana, on va esdevenir el 

col·laborador més important pel que fa al volum d’imatges publicades al voltant de 2.599 

fotografies (Torella, 2000, p. 17). Alhora, també va ser qui més va col·laborar en la 

revista Feminal. Per fer-se a la idea, de les 14.200 fotografies publicades a la Ilustració 

Catalana, 2.086 van ser d’ell i a Feminal, de les 4.355, 513 fotografies (Torella, 2000, p. 

23). L’any 1911 el seu contingut gràfic a Feminal va arribar a ser d’un 21’9%, publicant 

fins a 106 fotografies en 12 números (Torella, 2000, p. 17).  

Frederic Ballell també va col·laborar en L’Esquella de la torratxa (1897-1910) o La 

Campana de Gracia (1897-1920), La Hormiga de Oro (1910), Barcelona Atracción 

(1911-1920) o d’Ací i d’Allà (1920), Catalunya Gràfica (1903-1917), Revista Catalana 

(1920-1923) o La Ilustración Artística (1903-1906) (Torella, 2000, p. 23).  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis	  
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En l’anàlisi sobre la part gràfica de Feminal, Ballell hi apareix fins a 76 vegades durant 

els cinc anys analitzats. És un dels pocs col·laboradors que fotografia molta diversitat de 

temes, és un dels fotògrafs més experimentats de la revista. A més, Ballell és l’únic 

fotògraf que hi col·labora durant els cinc anys i qui va augmentant la seva presència a 

Feminal.  

El que més ha fotografiat s’ha classificat en la categoria “’d’altres”: des de fotografies 

que mostren les activitats que es feien per a les dones burgeses, com per exemple, les 

fotografies publicades a la pàgina set del n.22 publicat el 31 de gener de 1909 que junt 

amb J. Balcells, van immortalitzar la quedada de dones benestants que passejaven els 

nadons a Plaça Catalunya i al Passeig de Gràcia. Fins a tómboles benèfiques per captar 

recursos per diferents causes, com la fotografia de la pàgina sis del nº 59 publicat el 25 

de febrer de 1912. Els dos temes següents que més n’ha fotografiat Frederic Ballell són 

“esports/activitats a l’aire lliure” on hi apareix com a autor fins a 10 vegades i després 

“fotografies estàtiques/ retrats” 9 vegades. 

	  
Gràfic	  9.	  Principals	  temes	  fotografiats	  per	  Frederic	  Ballell.	  Font:	  pròpia	  

Pel que fa als esdeveniments que van passar durant la Setmana Tràgica, Ballell hi 

col·labora fins a tres ocasions junt amb Pau Audouard i Adolf Mas. Algunes van sortir 

publicades a la pàgina 18 del nº 30 publicat el 26 de setembre de 1909. En aquesta 

pàgina Ballell fotografia a les famílies dels reservistes que estaven esperant l’ajuda 
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setmanal i al peu de la imatge s’hi afegeix “obra iniciada per la Marquesa de 

Castellflorite”. Feminal mostra a les dones i nens familiars dels reservistes en la secció 

de “notes d’actualitat” però no entre en debatre ni en informar sobre quins han estat els 

danys per la ciutat de les revoltes populars. Tret de la imatge que es va publicar en 

portada el número 29 el dia 29 d’agost de 1909, mostrant les destrosses l’interior de 

l’església de la Comunitat, fotografia fet per Adolf Mas.  

  

  
 

 4.1.4	  Adolf	  Mas	  i	  Ginestà	  

Adolf Mas i Ginestà va néixer a Solsona l’any 1860 i se’l considera un dels pioners en el 

fotoperiodisme barceloní. L’any 1907 La Ilustració Catalana li va enviar una carta 

sol·licitant-li algunes captures i aquell mateix any, li van publicar unes fotografies de les 

inundacions de Súria sota el nom de “el nostre corresponsal fotogràfic” (Giribet, 2014, p. 

25). Respecte a la seva formació professional, no se sap ben bé on va ser però 

existeixen unes retrats de Mas fetes per fotògrafs de renom de l’època com Napoleon i 

Pau Audouard que indiquen la seva possible formació en alguns dels grans estudis 

(Giribet, 2014, p. 22).   

La gran part de les seves fotografies tenia una “clara intenció periodística, mai 

deslligada de la intenció estètica i artística, i que servien per il·lustrar els articles de les 

revistes i els diaris dels quals Mas fou col·laborador” (Giribet, 2014, p. 19). De fet, a Mas 

se li atribueix les primeres fotografies de Barcelona que es podrien considerar 

“d’actualitat palpitant” quan el 3 de setembre de 1905 va explotar una bomba a la 

Rambla i poc d’una setmana després, la Ilustració va publicar un reportatge de 6 

fotografies de l’atemptat (González et al., 2015, p. 35). 

Mares	  esperant	  el	  dinar	  de	  la	  festa	  d’inauguració	  	  
(pàg.10	  del	  núm.	  58	  del	  28/01/1912)	  Fotògraf:	  

Frederic	  Ballell	  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis	  

	  

“Banyant	  el	  fillet”	  	  (portada	  del	  
núm.	  90	  del	  25/10/1914)	  Fotògraf:	  

Frederic	  Ballell	  
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El punt més àlgid de la seva professió va ser entre 1900 i 1917 dividint-se en dos 

etapes: la primera entre 1903 i 1910 va ser el període que més fotografies va fer i 

després del 1910 al 1917 va anar especialitzant-se en la fotografia d’art i de patrimoni. A 

més a més en aquest període va anant deixant la càmera per dedicar-se a la direcció de 

l’Arxiu Mas (Giribet, 2014, p. 19). Pel que fa a l’Arxiu, és un dels centres privats de 

patrimoni fotogràfic més gran de Catalunya junt amb l’Institut d’Estudis Fotogràfics de 

Catalunya o el Centre Excursionista de Catalunya (Giribet, 2014, p. 14). La recopilació 

de les seves fotografies va ser una recomanació de Lluís Domènech i Montaner i Josep 

Puig i Cadafalch a Mas (Giribet, 2014, p. 29) 

Adolf Mas va col·labrar en La Ilustración Artística, La Fotografía Práctica. Revista 

menusal ilustrada, Los Deportes, La Veu de Catalunya, La Ilustració Catalana, Feminal, 

La Senyera. Setmanai d’informació gràfica, El Gràfic, El Día Gráfico, La Jornada 

Deportiva… (Giribet, 2014, p. 25). Encara que la col·laboració més intensa la va fer a La 

Ilustració Catalana i a Feminal.  

A Feminal Mas publica fotografies de temàtiques variades que s’han classificat dins de 

l’apartat d’altres. Entre aquestes temàtiques des de fotografies de vanos de la col·lecció 

de Srta. Regordosa (publicats al n. 123 el 5 d’agost de 1917), un homenatge a Àngel 

Guimerà (al n. 26 publicat el 30 de maig de 1909) o un reportatge de “nens pobres” a 

l’hospital (publicades al n. 5 el 25 d’agost de 1907). Durant els cinc anys analitzats, 

Adolf Mas n’apareix en diverses ocasions com a autor de fotografies estàtiques i de 

retrats, pròpies sobre tot als primers anys de la revista.  

També trobem el seu nom en la secció “d’interiors barcelonins”, molt habitual al principi 

de la publicació però en la que no apareixia sovint els autors de les fotografies ja que 

era una secció de diferents establiments de Barcelona i qualsevol podia enviar les 

fotografies perquè es publiquessin a Feminal. Es destaca també la participació de Mas 

en fotografies de dones treballant o realitzant diferents activitats, com per exemple, la 

fotografia publicada a la pàgina 4 del número 28 del 25 de juliol de 1909. Mas visita la 

Casa Municipal de Misericòrdia de Barcelona i fotografia a les asilades jugant en el pati 

dels tarongers, una fotografia amb moviment i a l’exterior.  
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Gràfic 10. Principals temes fotografiats per Adolf Mas. Font: pròpia 

	  

Vano	  de	  la	  col·∙lecció	  de	  la	  Srta.	  Maria	  Regordosa	  	  
(pàg.16	  del	  núm.	  119	  del	  23/03/1917)	  Fotògraf:	  Mas	  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis	  

	  

	  

Dos	  retrats	  obra	  de	  la	  senyoreta	  Ubach	  	  (pàg.5	  del	  
núm.	  6	  del	  29/09/1917)	  Fotògraf:	  Mas	  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis	  

 
	   4.1.5	  Rafel	  Areñas	  Tona	  

El fotògraf Rafel Areñas junt amb Miquel Renom van ser dos dels deixeble de Pau 

Audouard, un dels retratistes més coneguts a Barcelona a principis de segle. La 

influència que va exercir sobre aquest dos fotògrafs va provocar que tant Areñas com 

Renom es caracteritzessin en la fotografia d’art o pictorista, sobre tot en la dècada del 

20 i 30 del segle XX fins a l’arribada de la Guerra Civil (Fernández, 2006 – 2008, p. 29).  

A partir d’aquesta característica, Areñas es considerat un fotògraf artista (Fernández, 

2006 – 2008, p. 30). L’estreta relació entre Pau Audouard i Rafel Areñas portà a aquest 

últim a escriure sobre el seu “professor” un article-homenatge a la revista Lux essent el 

primer publicar-ne sobre ell de manera pòstuma (Fernández, 2006 – 2008, p. 29).   
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A la revista Feminal Areñas destaca per la seva participació a l’any 1912 quan n’apareix 

fins a 17 vegades com a autor de les fotografies. Aquest any però, s’atribueixen la 

majoria de fotografies sota el nom de “Photo – Studio Areñas”, fet que indica que havia 

obert un estudi per tal de dedicar-se més al retrat que a la fotografia de carrer. Així es 

reflecteix en la col·laboració en la revista on s’especialitza pel retrat, sobre tot pels 

retrats matrimonials i les fotografies estàtiques d’estudi. En menys quantitat també 

aporta a Feminal fotografies de dones artistes .   

	  De les 12 publicacions del 1912, Rafel Areñas publica en portada fins en 3 ocasions 

essent el que més en publica aquest any. Ho fa al número 61 publicat el 28 d’abril, 62 

publicat el 25 de maig i al 67 publicat el 27 d’octubre i n’apareixen dues noies i una jove 

mezzo soprano catalana. La seva fotografia es caracteritza, sobre tot, pels retrats fets a 

l’estudi i jugant amb la llum.  

 	  
Gràfic	  11.	  Principals	  temes	  fotografiats	  Rafel	  Areñas.	  Font:	  pròpia	  

Font: Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis 

	  
Portada	  del	  nº	  61	  (28/04/1912)	  

	  
Portada	  del	  nº	  62	  (26/05/12)	  

	  
Portada	  del	  nº	  67	  (27/10/12)	  
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	   4.1.6	  Ignasi	  de	  Nadal	  

Ignasi de Nadal y Artós va ser un col·laborador habitual de la revista Feminal els primers 

anys de la publicació, encara que ha sigut impossible trobar-ne molta informació sobre 

ell. L’única descripció de Nadal que s’ha trobat per aquest treball ha estat dins la pròpia 

revista que va anunciar el seu casament amb Dª Carme de Santurce. Feminal va 

dedicar mitja pàgina per donar a conèixer l’enllaç matrimonial sota el títol de “Boda 

aristocràtica”, dues fotografies dels nuvis (fetes per Napoleon) i un text. En ell 

s’especifica que Nadal va posar a disposició de la revista “el seu talent de fotògraf 

amateur” i que això va significar una interessant col·laboració a Feminal. 

Se’l defineix com a “col·laboradors artístic” porto-riqueny compromès amb la societat 

barcelonina de l’època. La major participació d’Ignasi de Nadal va ser l’any 1909 quan 

va aparèixer com a autor de les fotografies fins a 11 vegades. Va participar de forma 

menys activa el primer any ja que només s’ha trobat 3 cops el seu nom i al 1912, una 

vegada.  

Nadal ha aportat fotografies de diverses temàtiques a la revista, no es va especialitzar 

en cap tipus de fotografia en concret, al menys no en les participacions a Feminal. Així 

va col·laborar amb fotografies estàtiques fetes a l’estudi, retrats i també fotografies de 

carrer, especialment captant festes a la ciutat.  

 

 
Gràfic	  12.	  Principals	  temes	  fotografiats	  per	  Ignasi	  de	  Nadal.	  Font:	  pròpia	  
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Carnestoletes	  a	  Barcelona	  (portada	  del	  
núm.	  23	  del	  28/02/1909)	  Fotògraf:	  

Ignasi	  Nadal	  

 
Festes	  esportives	  a	  la	  Garriga	  (pàg.5	  del	  núm.	  30	  del	  

29/09/1909)	  Fotògraf:	  Frederic	  Ballell	  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis	  

 

 
 4.1.7	  Alessandro	  Merletti	  Quaglia	  	  

Alessandro Merletti va néixer a Torí i va arribar a Barcelona l’any 1889 on va començar 

la carrera fotogràfica com a retratista i a poc a poc, va anar atrevint-se a la fotografia de 

carrer. Les seves primeres publicacions es troben al setmanari catòlic La Hormiga de 

Oro, a finals del segle XIX.  Se’l considera un dels pioners en l’ofici de fotoperiodista i 

referent durant les tres primeres dècades del segle XX on va ser corresponsal de Nuevo 

Mundo, Mundo Gráfico, la Esfera i Crónica (González et al., 2015, p. 124).  

La seva habilitat per la fotografia el va portar a fabricar càmeres més petites i lleugeres i 

va ser un dels primers fotògrafs en desplaçar-se en motocicleta als llocs dels fets. 

Aquestes dues característiques el van convertir en un dels fotògrafs que més 

ràpidament entregava el material a les publicacions. També “va innovar pel que fa a la 

ubicació del fotògraf en acció, utilitzant una escala de níquel quan l’ocasió ho exigia” 

que permetia cobrir grans esdeveniments al carrer  (González et al., 2015, p.124). 

Durant 1910 i 1920 sobre tot va treballar pels diaris La Vanguardia, el Diario de 

Barcelona, El Diario Gráfico i L’Esquella de la Torratxa (González et al., 2015, p. 125).   

Merletti no només va destacar a Barcelona sinó que vas ser un fotògraf bastant 

internacional pel que fa les seves publicacions ja que va poder col·laborar en diferents 

setmanaris europeus gràcies a què sabia quadre idiomes. No obstant això, la fotografia 

que va suposar un punt d’inflexió en la seva carrera va ser la del judici de Francesc 

Ferrer i Guàrdia. No estava permès accedir al recinte amb una càmera però Merletti va 

fabricar-ne una microcàmera que es podia amagar sota l’abric. Gràcies a aquesta 
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fotografia on es veia a Ferrer i Guàrdia esperant la sentència de mort el va portar a ser 

un dels fotògrafs més coneguts de Barcelona (González et al., 2015, p. 125).  

Pel que fa la tasca a Feminal es limita a una col·laboració l’any 1909 i a 12 l’últim any de 

publicació al 1917. La primera fotografia publicada a la revista es troba a la pàgina 7 en 

el número 25 publicat el 25 d’abril de la Junta organitzadora del ball d’etiqueta en el 

Palau de Belles Arts la dit del 17 d’abril. La fotografia feta per Merletti és d’activitats al 

carrer o en recintes i es caracteritza pel poc temps que transcorre entre l’esdeveniment 

fotografiat i la publicació de les fotografies.  

Les col·laboracions més abundants són en l’àmbit de les escoles i les activitats infantils, 

totes són fotografies amb moviment. Trobem exemples d’aquestes fotografies a la 

pàgina 5 del número 125 publicat el 30 de setembre de 1917 on Merletti ha fotografiat 

als mestres, nens i nenes en una colònia estiuejadora.  

 

	  
Gràfic	  13.	  Principals	  temes	  fotografiats	  per	  Alessandro	  Merletti.	  Font:	  pròpia	  

 

 	  

Dones	  i	  nens	  dels	  empleats	  dels	  Tramvies	  Bcn	  	  
(pàg.11	  del	  núm.	  117	  del	  28/01/1917)	  Fotògraf:	  

Merletti	  

	  

Alumnes	  de	  les	  escoles	  premiades	  	  (pàg.19	  del	  núm.	  
123	  del	  05/08/1917)	  Fotògraf:	  Merletti	  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis	  
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 4.1.8	  Josep	  M.	  Sagarra	  i	  Plana	  

Josep Maria Sagarra i Plana va ser un dels principals col·laboradors en la revista 

Feminal durant l’últim any de publicació. Amb 27 vegades que n’apareix el seu nom com 

a autor de les fotografies que omplen les pàgines de la revista, Sagarra va anar 

augmentant la seva participació en Feminal passant de 3 cops que apareixia com a 

fotògraf l’any 1912 i a 13 l’any 1914. La seva col·laboració a la revista va anar in 

crescendo fins arribar al 1917 en què va ser el segon fotògraf que més fotografies havia 

aportat per darrere de Frederic Ballell.  

Josep Maria Sagarra va ser el tercer col·laborador més important de la Ilustració 

Catalana amb un total de 780 fotografies, després de Frederic Ballell i Adolf Mas 

(Torella, 2000, p. 17). Encara que no va estar present des de l’inici de Feminal, Sagarra 

tenia una extensa participació en gran part de les publicacions il·lustrades de Barcelona 

com Barcelona Acción, La Hormiga de Oro, La Actualidad, Barcelona Gráfica, Stadium. 

També va fotografiar esdeveniments clau per la ciutat com van ser la Setmana la 

Setmana Tràgica i la vaga de la Candenca (Fabre, 1990, p. 40). 

La seva col·laboració a Feminal es pot resumir en què va aportar fotografies fetes amb 

moviment i que responen a activitats a l’aire lliure. El 25 de gener de 1914 al número 82 

es va publicar en portada i a la pàgina 3 i 6 dues fotografies de nens practicant esport a 

la neu a Vallvidrera. A les pàgines 4 i 5 també es van publicar sis fotografies de Sagarra, 

sense text, de la nevada a Barcelona aquell hivern. 

 	  

Gràfic	  14.	  Principals	  temes	  fotografiats	  per	  Josep	  M.	  Sagarra.	  Font:	  pròpia	  
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Durant l’últim any de publicació, es va publicar en cinc portades fotografies de Josep M. 

Sagarra, totes elles de gran diversitat temàtica. Al número 120 va fotografiar la Diada de 

Sant Jordi, al número 123 a la senyoreta Gracia Mas de l’Escola de Manresa i al nº 124 

una colla de nens estiuejants de Barcelona.  

Josep M. Sagarra, després de Feminal, on la seva participació va anar essent cada 

vegada més important, es va convertir als anys 30 en un dels fotoperiodistes més 

populars publicant en La Vanguardia, Diario de Barcelona i La Humanitat (Fabre, 1990, 

p. 41) 

 
 

	   4.1.9	  Alejandro	  Antonietti	  	  

D’Alejandro Antonietti, nascut a Barcelona l’any 1887, començar la seva carrera com a 

professional com a ser repòrter gràfic a principis del segle XX i se’n destaca un seguit 

de fotografies que va realitzar durant la Setmana Tràgica. Antonietti va col·laborar a la 

revista La Hormiga de Oro, L’Esquella de la Torratxa, al suplement del diari El Diluvio, a 

La Tribuna, a la Ilustració Catalana i a Feminal (González et al., 2015, p. 153).  

La seva participació a Feminal es limitada encara que a l’anàlisi s’ha detectat el seu 

nom fins a 6 vegades tant l’ant 1912 com al 1914, encara que seguiria col·laborant-hi al 

suplement fins l’any 1915. Entre els temes que més ha fotografiat per Feminal es estaca 

les festes a la ciutat de Barcelona i en d’altres. Antonietti es va moure bastant pel 

territori i va poder treballar fins i tot per a la revista El Viajero, es traslladava en funció 

dels encàrrecs que tenia (González et al., 2015, p. 153). Una mostra de la seva 

polivalència és la promoció que es feia d’ella mateix a la targeta professional: “Alejandro 

Antonietti. Redactor – fotógrafo. Corresponsal artístico de revistes nacionales y 

extranjeras. Ilustración de catálogos. Edición de portafolios. Informaciones gráficas. 

Esports	  de	  neu	  a	  Vallvidrera	  	  (pàg.6	  del	  núm.	  82	  del	  
25/01/1914)	  Fotògraf:	  Sagarra	  

	  

Ball,	  Casa	  d’	  Amèrica	  a	  Barcelona	  	  (pàg.9	  del	  núm.	  88	  
del	  26/07/1914)	  Fotògraf:	  Sagarra	  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis	  
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Portada	  del	  nº	  83	  (22/02/1914)	  

	  

Fotografías Comerciales. Reproducciones y ampliaciones” (González et al., 2015, p. 

153). 

La fotografia que feia Antonietti era en moviment, al carrer fet que denotava la seva 

polivalència. Va arribar a publicar en portada a Feminal una fotografia d’aquest estil on 

apareix la “Senyora de Pompeya” anant a missa junta a dues noies al número 83 del 22 

de febrer de 1914. D’entre la fotografia de la revista se’n troben diversos temes com 

exploradors en els boscos de Vallvidrera (núm. 85 publicat el 26 d’abril de 1914), 

professors de l’escola d’estiu (núm. 88 publicat el 26 de juliol de 1914) o fotografies a 

diverses pintures (núm. 67 publicat el 27 d’octubre de 1912).  

 

	  
Gràfic	  15.	  Principals	  temes	  fotografiats	  per	  Alejandro	  Antonietti.	  Font:	  pròpia	  

 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Lliçó	  de	  patinatge	  al	  Turó	  Park	  	  (pàg.4	  del	  núm.	  64	  del	  
28/07/1912)	  Fotògraf:	  Antonietti	  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis	  
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4.1.10	  Francesc	  Casañas	  i	  Riera	  	  

Francesc Casañas es considerat el primer reporter gràfic de Sabadell (Comasòlivas i 

Argany, 2015, p. 236) que donà visibilitat a la ciutat i que va col·laborar activament en 

nombroses publicacions. La seva fama va esdevenir major gràcies a què treballava al 

laboratori fotogràfic que ell mateix havia creat i que va arribar a ser considerat el millor 

de Sabadell. Gràcies a la gran varietat de fotografies que feia van aparèixer en més 

d’una dotzena de diaris i revistes (Museu història Sabadell, 1989, p. 67). Se’n destaquen 

La Tribuna, El Día Gráfico, La Hormiga de Oro, el Diario de Barcelona, La Vanguardia, 

D’ací d’Allà i La Ilustración Catalana, Feminal de Barcelona i de Madrid, Mundo Gráfico, 

Blanco y negro, ABC. Casañas es va especialitzar més en “fotografia artística i 

patrimonial i fotografia documental ciutadana” (Comasòlivas i Argany, 2015, p. 236). 

La seva trajectòria professional va estar lligada als temes religiosos, tot i que a Feminal 

va treballar realitzant fotografies d’altres temes. Casañas va incorporar-se des de ben 

jove a l’Acadèmia Catòlica i també a l’Associació de Premsa de Sabadell, dues 

associacions que marcarien el seu rumb professional (Comasòlivas i Argany, 2015, p. 

239). 

La participació a Feminal va ser cap a finals de la publicació, ja que va incorporar-se a la 

revista l’any 1916 (Torella, 2000, p. 19). De l’anàlisi realitzat s’ha estret la xifra de què 

Francesc Casañas apareix fins a 17 vegades l’últim any de la revista com a autor de les 

fotografies. D’entre els temes més recurrents se’n destaquen la fotografia artística de 

dones mostren el seu talent o que realitzen qualsevol activitat cultural. També va 

col·laborar amb fotografies fetes al carrer de festes de diferents ciutats.  

	  

Gràfic	  16.	  Principals	  temes	  fotografiats	  per	  Francesc	  Casañas.	  Font:	  pròpia	  
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Mercè	  Costa	  i	  Manel	  Bofill,	  guanyadora	  del	  “rayli	  
paper”	  	  (pàg.8	  del	  núm.	  121	  del	  27/05/1917)	  

Fotògraf:	  Casañas	  

 
Gegants	  regalats	  a	  la	  ciutat	  per	  la	  comissió	  de	  
festes	  	  (pàg.5	  del	  núm.	  124	  del	  02/09/1917)	  

Fotògraf:	  Casañas	  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis	  

 

4.2	  	  Artistes	  col·∙laboradores	  	  

A banda la gran quantitat de fotografies que il·lustren Feminal, Carme Karr va voler 

donar visibilitat a les joves artistes dibuixants i pintores més properes a ella que estaven 

començant la seva carrera professional. En aquest aspecte la revista va ser el mitjà a 

través del qual algunes pintores van poder donar visibilitat a les seves obres. Com ja 

s’ha demostrat anteriorment amb l’anàlisi de les fotografies, l’absència de dona en la 

construcció de la part gràfica en quant a fotografies s’equilibra amb les artistes que 

dibuixen per il·lustrar els textos de la revista, sobre tot contes, poesies i històries.  

“En una revista on la imatge era tan important, l’espai reservat a les il·lustradores 

també ho era. Lluïsa Vidal, primera dona que es professionalitzà en l’àmbit de la 

pintura a Catalunya, va mantenir una col·laboració permanent amb Feminal i 

Lola Anglada, pràcticament s’hi estrenà amb la revista” (Segura, 2007, p. 43) 

Feminal va ser la primera revista que “oferia una petita galeria de retrats dels 

personatges femenins de l’època, absents en altres publicacions” (Nash, 2001, p. 79). 

A continuació es farà un anàlisi de les col·laboradores habituals dibuixants a la revista 

durant els anys 1907, 1909, 1912, 1914 i 1917.  
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 	   4.2.1	  Lluïsa	  Vidal	  

Lluïsa Vidal és la pintora més important del modernisme català (Oltra, 2013) i també va 

ser la màxima col·laboradora dibuixant de Feminal amb les 48 il·lustracions que va 

aportar a la revista (Oltra, 2013, p. 191). “La seva especialitat van ser els retrats, les 

escenes íntimes de gènere, els paisatges i les celebracions populars de tota mena 

pintades a l’aire lliure” (Rudo, 2001, p. 33) 

Encara que la major part de la seva carrera va centrar-se en treballar per a il·lustrar 

Feminal, l’altra col·laboració destacable la trobem l’any 1909 quan va començar a La 

Ilustración Artística.  

Gràcies a l’entorn familiar, la seva persistència en el camp artístic i l’ambient cultural del 

modernisme que l’envoltava van afavorir el seu ràpid creixement com a artista (Rudo, 

2001, p. 19) que només als 22 anys va estrenar-se professionalment participant en tres 

exposicions: “a Els Quatre Gats, a la IV Exposició de Belles arts de Barcelona i a la Sala 

Parés, la galeria d’art més prestigiosa de Barcelona” (Rudo, 2001, p. 23).  

Es té constància de què va viatjar a París on va quedar-se durant dos anys, entre 1900 i 

1902, on va aprendre d’Eugène Carrière i en aquest període va ser l’única pintora 

espanyola de l’època en estudiar a la capital francesa (Rudo, 2001, p. 25). Anys més 

tard i gràcies a les seves col·laboracions en diverses publicacions i la seva fama, l’any 

1908 va començar a impartir classes particulars de pintura. Tres anys més tard, gràcies 

a l’èxit de les classes, va poder obrir una acadèmia on impartia classes de “modelatge 

de guix, decoració, aquarel·la, dibuix i pintura amb models vius (Rudo, 2001, p. 29).  

Lluïsa Vida a part de sobresortir en el seu àmbit professional va participar fermament en 

el moviment feminista català participant en esdeveniments culturals per l’emancipació 

de la dona (Rudo, 2001, p. 31).  

Vidal va participar a Feminal és des del primer número i així ho faria durant els primers 

sis anys a publicant a cada número un conte o un relat. La seva tasca s’allara fins maig 

de l’any 1915 quan es publica el seu últim dibuix (Oltra, 2013, p. 157). 

L’activitat de Lluïsa Vidal en l’anàlisi s’ha reflectit en un gràfic decreixent, essent la seva 

participació fonamental els primers anys de publicació i a poc a poc la seva col·laboració 

va anar minvant. Un dels principals fets és l’anteriorment citat, que la revista va deixar 

de publicar contes i per tant, no hi havia cabuda de les il·lustracions sense text 

acompanyat. I alhora la delicada salut de Vidal que va experimentar els últims anys de 

la revista, i l’artista acabaria morint un any més tard de la cancel·lació de la publicació, 

al 1918. Al 1907 n’apareix el seu nom fins en 18 ocasions, la seva presència és molt 

gran aquest primer any. 
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 Després al 1909 va baixant però igualment és important la seva col·laboració. I així 

successivament va anar baixant la intensitat de dibuixos publicats a Feminal. Sobre tot, 

els primers anys va realitzar dibuixos pròpiament dit, uns amb força detalls i d’altres més 

senzills. Observem els últims anys analitzats, 1914 i 1917 no se’n publiquen dibuixos 

sinó pintures, obres més elaboradores i que probablement no les acabava de pintar 

Vidal, sinó que eren d’anys anteriors. Així Karr volia seguir donant visibilitat a l’artista 

cap a finals de la publicació.  

Els últims passo de Vidal a la revista els trobem al número 87 publicat el dia 28 de juny 

de 1914 se li dedica dues planes a l’exposició de Lluïsa Vidal a la Sala Parés i es 

publica retrats “a la sanguina” de Donya Agnès Armengol, Dolors Monserdà, Dª Carme 

de Castellví, Margarida Xirgu, un quadro a l’oli i un retrat a l’oli de Rosario Ferrer. A 

més, al 1917 es va publicar en una plana sencera el quadre de “mes de maig” de Vidal, 

que a baix es facilitat una fotografia.  

 

 
Gràfic	  17.	  Evolució	  de	  la	  participació	  artística	  de	  Lluïsa	  Vidal.	  Font:	  pròpia	  

1907: 18 1909:11 1912:7  1914: 3 1917: 1 
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Il·∙lustració	  de	  Lluïsa	  Vidal	  (pàg.11	  del	  núm.	  5	  del	  

25/08/1907)	  

	  
Il·∙lustració	  de	  Lluïsa	  Vidal	  (pàg.9	  del	  núm.	  33	  del	  

25/12/1909)	  

	  
Retrat	  a	  la	  sanguina,	  Dolors	  Monserdà	  de	  Macià	  

(pàg.10	  del	  núm.	  87	  del	  26/04/1914)	  

	  
MES	  DE	  MAIG,	  quadre	  de	  Lluïsa	  Vidal	  (pàg.11	  del	  núm.	  

119	  del	  25/03/1917)	  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis	  

 
  4.2.2 Pepita Texidor:  

Pepita Teixidor va començar la seva carrera professional a la revista Feminal (Segura, 

2007, p. 43) quan Carme Karr va decidir apostar per la jove artista. La seva 

col·laboració no va ser tan extensa ni constant com la de Lluïsa Vidal, però sí que va 

participar el primer any de la revista al 1907 en diverses ocasions. Se’n destaca de les 

seves obres la presència de les flors, que estan en la majoria dels quadres que se’n van 

publicar a Feminal.  
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Pais	  de	  vano,	  pintat	  per	  Texidor	  	  
(pàg.6	  del	  núm.	  1	  del	  28/04/1907)	  

	  

	  

	  

Roses	  d’abril	  de	  Texidor	  (pàg.7	  del	  núm.	  1	  del	  
28/04/1907)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Crisantemes,	  pintat	  per	  Teixidor	  
	  (pàg.13	  del	  núm.	  33	  del	  25/12/1909)	  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis	  
 

  4.2.3 Lola Anglada 

Lola Anglada va ser dibuixant, pintora al fresc i a l’oli, escriptora, il·lustradora de contes, 

autora teatral, ceramista, etc. (Granell, p. 17) i va saber rodejar-se de gent influent per 

formar-se. Va rebre classes d’Antonio Utrillo i de Joan Llaverias, del Cu-Cut! I el Patufet, 

que marcaria el seu futur professional ja que anys més tard col·laboraria en aquestes 

revistes (Granell, p. 5). Al núm. 59 de Feminal publicat el 25 de febrer de 1912, es 

descriu a Lola Anglada com “col·laboradora de Cu-cut i l’amiga d’en Patufet (Granell, p. 

6). Mentre anava fent col·laboracions a Feminal, Anglada treballava per a més revistes i 

l’any 1916 va fer la primera exposició individual a la Galeria del Faianç Català, un dels 

centres del Noucentisme català més importants (Granell, p. 48). 
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Aquesta artista apareix en cinc ocasions a la revista Feminal durant l’any 1912 als 

números 59, 61 i 63. Al núm. 59 publicat el 25 de febrer Karr publica 4 dibuixos fets per 

Lola Anglada sota el títol de “notes esportives per Lola A.” on il·lustrava esports 

marítims, terrestres, d’hivern i d’estiu. Dos exemplars després, al 62 es torna a publicar 

dos dibuixos d’Anglada que acompanyen un conte.  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Dibuixos	  de	  Lola	  Anglada	  
(pàg.16	  del	  núm.	  59	  del	  25/02/1912)	  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis 
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  4.2.4 Altres  

L’any 1907 és quan Feminal va publicar més dibuixos i pintures de dones artistes, a 

continuació es facilitarà els noms de les artistes que van col·laborar en aquest primer 

any junt amb la part gràfica publicada. Aquestes artistes no van tenir continuïtat a la 

revista sinó que van participar puntualment en alguna secció especial. Com va ser 

l’exemple de “La dona a la V. Exposició d’art” que Feminal va publicar en quatre pàgines 

al núm. 3 del dia 30 de juny de 1907 on va exposar 12 obres artístiques de diferents 

dones. Aquestes van ser Lluïsa Vidal, Juliette Wytsman, Marie Galland, Antonia 

Farreras, Emilia Santos Braga, Anna Hillermann, Pepita Teixidor, Ketty Gilsoul Hoppe, 

Emilia Coranty de Guasch, Pepita Teixidor, Ketty Gilsoul Hoppe, Emilia Coranty de 

Guasch, Isa Salvagini i Mej R. M. Van Dantzig.  

	  

	  
“Eupatories”	  de	  Juliette	  Wytsman	  (pàg.5	  del	  núm.	  

3	  del	  30/06/1907)	  

	  

	  
“Paysan	  de	  Valence”	  de	  Marie	  Galland	  (pàg.6	  

del	  núm.	  3	  del	  30/06/1907)	  

	  
“Flors”	  de	  Antonia	  Farreras	  (pàg.6	  del	  núm.	  3	  del	  

30/06/1907)	  

	  

	  
“Relato	  de	  Mlle.	  Alda	  Santos”	  de	  Emilia	  Santos	  

Braga	  (pàg.6	  del	  núm.	  3	  del	  30/06/1907)	  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis	  

 



Cristina Dumitrescu                                              Feminal: anàlisi gràfic d’un referent a la premsa femenina 

50	  
	  

 

	  

	  
“Studien”	  de	  Anna	  Hillermann	  (pàg.6	  del	  núm.	  3	  

del	  30/06/1907)	  

	  

	  

	  

	  
“Clavells”	  de	  Pepita	  Teixidor	  (pàg.7	  del	  núm.	  3	  del	  

30/06/1907)	  

	  
“La	  dentellière”	  de	  Ketty	  Gilsoul	  Hoppe	  (pàg.7	  

del	  núm.	  3	  del	  30/06/1907)	  

	  
“Musica	  in	  famiglia”	  de	  Ida	  Salvagini	  (pàg.8	  del	  

núm.	  3	  del	  30/06/1907)	  

	  
“Del	  meu	  jardí”	  de	  Emilia	  Coranty	  de	  Guasch	  

(pàg.7	  del	  núm.	  3	  del	  30/06/1907)	  

	  
“Meisje	  met	  kikvorsch”	  Mek	  R.	  M.	  Van	  Dantzig	  

(pàg.8	  del	  núm.	  3	  del	  30/06/1907)	  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis	  
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● Laura Albèniz: es van publicar dos dibuixos seus a la pàgina 7 del núm. 2 

publicat el 26 de maig de 1907. 	  

	  
Dibuix	  de	  Laura	  Albèniz,	  exposats	  al	  establiment	  de	  

mobles	  del	  Sr.	  Ribas	  (pàg.7	  del	  núm.	  2	  del	  
26/05/1907)	  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis	   	  
Dibuix	  de	  Laura	  Albèniz,	  exposats	  al	  

establiment	  de	  mobles	  del	  Sr.	  Ribas	  (pàg.7	  del	  
núm.	  2	  del	  26/05/1907)	  

 

● Aurora Gutiérrez Larraya: Carme Karr dona a conèixer a Autora Gutiérrez 

mostrant els treballs de bordat que realitza i els projectes de dibuix per als 

estampats. S’especifica a Feminal que queda prohibida la reproducció de les 

mateixes en la pàgina que hi ha un retrat de l’artista i un extens text on Karr 

explica la seva biografia i la descriu. Diu que es va aficionar des de ben petita al 

art pictòric i destaca la seva participació en l’Exposició Internacional de 

Barcelona.  Apareix un altre dibuix de decoració d’Aurora Gutiérrez al número 33 

publicat el 25 de desembre de 1909, concretament a la pàgina 13.  	  

	  
Mocador	  bordat	  per	  Autora	  Gutiérrez	  	  
(pàg.6	  del	  núm.	  7	  del	  27/10/1907)	  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  
Municipis	   	  

Projecte	  de	  dibuix	  per	  a	  estampats	  (pàg.7	  del	  
núm.	  7	  del	  27/10/1907)	  
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● Víctor Català: al número 2 publicat el 25 de maig de 1907, a la pàgina 14 es 

presenta un text descrivint a Caterina Albert i Paradís escrit per Lluís Via junt 

amb un dibuix original de l’escriptora. 	  

 
“Carnestoltes”	  dibuix	  de	  Víctor	  Català	  (pàg.14	  del	  núm.	  2	  del	  26/05/1907)	  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis	  

● Pilar Muntaner de Sureda: apareixen tres pintures d’aquesta artista en les 

pàgines 12 i 13 del número 33 publicat el 25 de desembre de 1909. 	  

	  
Contes	  de	  la	  Illa	  Daurada	  (pàg.12	  del	  núm.	  33	  del	  

25/12/1909)	  

	  
Retrat	  per	  Pilar	  Muntaner	  de	  Sureda	  (pàg.13	  del	  

núm.	  33	  del	  25/12/1909)	  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis	  

● Miss Valentine Lecomte: al número 29 publicat el 29 d’agost de 1909, a la 

pàgina 18 es publiquen quatre il·lustracions de Miss Valentine Lecomte que 

acompanyen les tradicions catalanes de Mistress Eena Park en la revista 

anglesa “The Idler”. 	  
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“La	  presó	  de	  Lleyda”	  (pàg.18	  del	  núm.	  29	  del	  

29/08/1909)	  

	  
“Fra	  Gari”	  (pàg.18	  del	  núm.	  29	  del	  29/08/1909)	  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis	  

● Francisca Rius: aquesta dibuixant va ser presentada a la revista al número 91 

publicat el 25 d’octubre de 1914a les pàgines 4, 5 i 6. Joana Romeu, Carme 

Karr, va escriure aquestes primeres línies al text descriptiu de l’artista “fa pocs 

anys, ens fou presentada una simpàtica joveneta desitjosa de treballar per la 

nostra revista”. Als annexos s’adjunta dues pàgines plenes de dibuixos fets per 

Francisca Rius i que Feminal va voler donar a conèixer8. 	  

 
Dibuix	  al	  llapis	  de	  Francisca	  Rius	  (pàg.4	  del	  núm.	  91	  del	  25/10/1914)	  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis	  

• Pilar Montaner de Sureda: aquesta artista va sortir en portada fotografiada 

per Napoleon al número 122 publicat el 24 de juny de 1917 junt amb un text 

escrit per Carme Karr. En el text la felicita per la seva carrera professional i 

per haver sigut capaç de “guanyar-se l’entusiasme dels barcelonins”. A la 

següent pàgina, publica tres quadres exposats a la Sala Parés.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Dibuixos	  de	  Francisca	  Rius	  publicats	  al	  núm.	  91	  el	  25/20/1914	  



Cristina Dumitrescu                                              Feminal: anàlisi gràfic d’un referent a la premsa femenina 

54	  
	  

	  

“Espigues	  i	  molins”	  quadre	  de	  Pilar	  Montaner	  (pàg.	  4	  
del	  núm.	  122	  del	  24/06/1917)	  

 

	  
“La	  modela”	  quadre	  de	  Pilar	  Montaner	  (pàg.	  

9	  del	  núm.	  124	  del	  	  02/09/1917)	  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis 
 

• Srta. Carme Balmas,  Lluïsa Altisent i Lluïsa Botet: són pintores que van 

aparèixer a Feminal al 1917 amb un text biogràfic on s’esposava les seves 

obres, junt amb un retrat de les artistes. Aquest tipus de secció tenia com a 

objectiu donar a conèixer les artistes, no pas il·lustrar contingut de la revista.  

 

	  
Quadro	  al	  pastel	  per	  Srta.	  

Carme	  Balmas	  (pàg.	  7	  del	  núm.	  
120	  del	  29/04/1917)	  

 

	  
	  

	  
Retrat	  a	  l’oli	  per	  Lluïsa	  Altisent	  (pàg.	  7	  

del	  núm.	  120	  del	  29/04/1917)	  

 

	  
“A	  la	  balustrada”	  per	  Lluïsa	  
Botet	  	  (pàg.	  10	  del	  núm.	  121	  

del	  27/05/1917)	  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis	  
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4.3  Evolució contingut Feminal 

A través del buidatge del contingut gràfic dels anys 1907, 1909, 1912, 1914 i 1917 s’ha 

pogut determinar els fotògrafs que més han col·laborat en la revista, alhora que es 

determina quin tipus de fotografia en feia cadascun. Feminal va anar canviant els temes 

més freqüents, evolucionant al llarg dels anys introduint-hi de nous i deixant de banda 

d’altres. És important tenir en compte que el següent anàlisi està basat en els fotògrafs 

que més han col·laborat, els que a dalt s’han descrit: Frederic Ballell, Adolf Mas, la Casa 

Napoleon, Alessandro Merletti, Josep M. Sagarra, Pau Audouard, I. de Nadal, Alejandro 

Antonietti, Rafel Areñas i Francesc Casañas.  

El primer any de la publicació està caracteritzat per la forta presència de les fotografies 

estàtiques, és a dir, fotografies sense moviment que preferiblement s’han fet en un 

estudi i responen a retrats. Durant els primers anys del segle eren habituals aquest tipus 

de fotografia ja que la majora dels fotògrafs eren retratistes que s’iniciaven en aquesta 

tasca i perquè les càmeres no eren prou sofisticades com perquè les fotografies al 

carrer abundessin en les planes de les revistes, al menys al suplement Feminal. 

Observem com al 1909 aquest tema segueix creixent essent també el que més apareix 

a la revista durant aquest any analitzat. Aquesta alça del tema es degut a què Pau 

Audouard, els de la Casa Napoleon i Frederic Ballell, i en menys quantitat Ignasi de 

Nadal són els qui més col·laboren amb Feminal durant aquests anys. Les fotografies 

estàtiques aniran decreixent al llarg dels anys encara que els retrats seguiran essent 

presents. L’any 1917 torna a apujar aquest tipus de fotografies però cal matisar que 

aquest any és l’any que més se’n especifica l’autoria de les fotografies, per tant, s’ha 

pogut classificar més imatges a l’anàlisi.  

Seguint a l’any 1907, les fotografies dels Jocs Florals són el segon tema que més 

apareix fotografiat. Encara que Carme Karr participaria en els Jocs Florals dels anys 

següents i fins i tot obriria els Jocs amb un discurs, la presència de fotografies d’aquest 

certamen aniria decreixent i ja no seria un dels temes més recurrents de la revista.  

Feminal organitza un concurs de bellesa infantil per trobar a les noies més maques 

d’arreu de Catalunya. Així ho anuncia ja des del primer número de la revista i duraran 

els concursos tres anys fins al 1909. Sembla contradictori que una revista amb uns 

objectius tan trencadors per l’època i de amb clars objectius d’enaltir la cultura de la 

dona organitzés concursos d’aquest tipus i publiqués les fotografies de les noies a les 

seves planes. El concurs estava obert a tothom i només calia enviar les fotografies a 

l’adreça que Feminal indicava, al número 4 publicat el 28 de juliol de 1907, a les pàgines 

6 i 7 es presenten les fotografies guanyadores. De les tres guanyadores del certamen 
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de bellesa, una fotografia està feta per Napoleon i les altres dues per Pau Audouard. 

Així doncs, es pot deduir l’oligopoli fotogràfic a Catalunya, sobretot els retratistes de 

principis de segle.  

L’any 1909 predominen, com ja s’ha comentat abans, les fotografies estàtiques i creix 

amb força els retrats dels nous matrimonis de la ciutat. Tot ells, burgesos que 

s’anuncien a Feminal com a nova parella casada i segueix aquesta pràctica fins l’any 

1912, quan és el tema que més és fotografiat pels col·laboradors habituals.  

Durant la classificació de les fotografies, algunes s’han empaquetat en la secció 

“d’altres” ja que no suposaven una línia sòlida a seguir durant els cinc anys analitzats. 

No obstant això, durant l’anàlisi van anar apareixent cada vegada temes nous que 

Feminal els tractava esporàdicament, arribant a què l’últim any de la publicació l’apartat 

”altres” suposa el tema més fotografiat pels col·laboradors gràfics. Per fer-se a la idea, 

s’ha englobat en aquest apartat fotografies tan diverses com: la sessió d’obertura del 

primer Congrés Català del Treball a Domicili al Museu Social feta per Ballell (núm. 121 

del 27/05/1917) o els cotxes florits fotografiats per Ballell, Sagarra y Claret passejant pel 

Passeig de Gràcia publicades a les pàgines 6 i 7 del número 122 del 24 de juny de 

1917. Amb això, es pot veure l’evolució de la revista, com passa de publicar-ne els 

primers anys fotografies dins els estudis i de temes que no eren d’actualitat a com va 

introduint fotografia en moviment, al carrer i d’última hora. Podria dir-se que Feminal 

acaba convertint-se en una revista que mostra els esdeveniments més importants de la 

ciutat, referent a la dona però també actes d’inauguració i d’interès.   

Aquest mateix any va ser la Setmana Tràgica, la majoria de les fotografies van estar 

enfocades a mostrar eren l’ajuda que rebien els reservistes o com la comunitat de 

monges que havien quedat sense sostre. Al número 29 publicat el 29 d’agost de 1909, 

se’n mostren les úniques fotografies d’un convent que havia quedat destorçat amb 

aquest peu de fotografia “Comunitat de Sirventes de María, que ha quedat sense casa 

després de la setmana vergonyosa”.    

A l’any 1912, com ja s’ha comentat abans, els retrats matrimonials abunden a la revista i 

les fotografies diferent índole van augmentant. Durant aquest any però, disminueixen les 

fotografies pròpiament estàtiques i en les següents publicacions seran cada vegades 

més poques les que apareguin. El tema que ha anat en alça durant els anys analitzats 

ha sigut les activitats a l’aire lliure, fet esport o qualsevol altre activitat física. Passa de 

l’any 1907 a no tenir-ne cap publicació, fotografiada pels deu col·laboradors abans 

citats, a anar introduint cada vegada més aquest tipus de fotografia (l’últim any es 

publicaria en 12 ocasions fotografies que es poden classificar dins d’aquest tema) fins 

arribar a l’any 1912 quan és el tercer tema més fotografiat junt amb “fotografies 
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estàtiques” i “dones artistes”. Precisament aquesta última classificació prendrà 

importància l’últim any de Feminal ja que serà un dels temes més recurrents. La revista 

pren un rumb cap a l’exposició del les obres d’art femenines o qualsevol altres 

manualitats per donar visibilitat al treball cultural de la dona. 

El següent any analitzat es caracteritza per la gran absència de citació d’autoria de les 

fotografies. Com es pot observar en el gràfic disminueix considerablement la participació 

dels fotògrafs analitzats degut a la no atribució de l’autoria de les imatges. Tot i així, els 

temes que més predominen l’any 1914 es podrien classificar en un calaix de sastre ja 

que són diversos, entre ells, la nevada que hi va haver a Barcelona a principis d’any i 

que Josep M. Sagarra es va encarregar de cobrir. La nevada apareix al número 82 

publicat el 25 de gener de 1914, Sagarra publica en portada, a la pàgina 3, 4,5 i 6 

captures de la neu i esports a Vallvidrera.  

Dos anys més tard al 1917, Feminal havia reduït la mida de la revista i la qualitat del 

paper degut a la situació econòmica provocada per la Primera Guerra Mundial. Sí bé es 

cert que passats els primers anys de la Gran Guerra s’ha notat una major publicació de 

les fotografies a tota pàgina, disminuint la quantitat de text. No obstant les adversitats, 

que cada vegada tenia més la revista, en el sentit de col·laboracions dels fotògrafs no 

es va notar. De fet aquest any és quan més se citen els autors de les fotografies i 

s’augmenten els temes abans citats, els de carrer i d’última hora. Deixant de banda les 

publicacions que no sumen com per agrupar-les en un tema, els temes que més 

n’apareixen durant els últims 12 números de la revista són: fotografies de festes que se 

celebren a Barcelona o arreu de Catalunya (com per exemple la rua artística de 

Sabadell publicada a la pàgina 4 del núm. 124 del 2 de setembre de 1917 o les festes 

de Garriga publicades a la pàgina 21 del núm. 125 el 20 de setembre), dones artistes 

(Donya Pilar Montaner de Sureda al núm. 122 del 24 de juny) i grups d’escolars que 

realitzen diferents activitats.  

D’entre els temes que menys han sortir a la revista cal destacar la importància que la 

secció “interiors barcelonins” va tenir a Feminal els primers anys de publicació. La 

majoria de fotografies no especificaven qui havien estat els autors però és una secció 

habitual. En l’anàlisi només s’ha pogut determinar una fotografia d’aquest estil a l’any 

1909 feta per Adolf Mas que apareix en la pàgina 8 del núm. 31 publicat el 31 d’octubre 

però se li atribueix una fotografia dels Marquesos de la Casa – Brusi i els seus fills tots 

asseguts al pati de la casa. Aadalt de la foto de Mas n’apareix la façana principal de la 

casa dels Marquesos de la Casa – Brusi.	  	   	  
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Gràfic	  18.	  Evolució	  dels	  temes	  a	  Feminal.	  Font:	  pròpia	  
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4.4	  	  Exemples	  fotografies	  dels	  temes	  més	  recurrents	  	  	  

Fotografies estàtiques 

	  
Dolors	  de	  Macià	  (pàg.	  3	  del	  núm.	  3	  del	  

30/06/1907)	  Fotògraf:	  Napoleon	  

	  
Senyoreta	  Ferrer,	  notable	  actriu	  catalana	  del	  Teatre	  
Romea	  (pàg.7	  del	  núm.	  25	  del	  25/04/1909)	  Fotògraf:	  

Areñas	  

	  
Retrats matrimonis 

	  

D.	  Manuel	  Delgado	  i	  Dª	  Mercè	  Llorach	  (pàg.18	  del	  
núm.	  7	  del	  27/10/1907)	  Fotògraf:	  Napoleon	  

	  
La	  Srta.	  Pertis	  Mencheat	  i	  el	  Sr.	  Ezquerdo	  (pàg.15	  del	  

núm.	  27	  del	  27/06/1909)	  Fotògraf:	  Napoleon	  

	  
                                                         Jocs Florals 

	  
Caterina	  Albert	  (presidenta	  Jocs	  Florals)	  i	  

Margarida	  Doria	  (reyna	  de	  la	  festa)	  	  (portada	  del	  
núm.	  121	  del	  27/05/1917)	  Fotògraf:	  Sagarra	  

	  
Reina	  dels	  Jocs	  Florals	  de	  Sant	  Cugat	  	  (Portada	  del	  
núm.	  6	  del	  29/09/1907)	  Fotògraf:	  Frederic	  Ballell	  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis	  
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Dones treballant / activitats 
 

	  
Dones	  ocupades	  en	  la	  conservació	  i	  neteja	  de	  
màquines	  	  (pàg.9	  del	  núm.	  122	  del	  24/06/1917)	  

Fotògraf:	  Frederic	  Ballell	  
	  

	  
Execució	  deixeble	  senyoreta	  Gutiérrez	  (pàg.	  4	  del	  
núm.	  23	  del	  28/02/1909)	  Fotògraf:	  Adolf	  Mas	  

	  

	  
Festes ciutats 

 

	  
Festa	  de	  la	  Garriga	  (pàg.	  20	  del	  núm.	  125	  del	  

30/09/1917)	  Fotògraf:	  Frederic	  Ballell	  

	  
Festa	  al	  Turó	  Park	  (pàg.	  5	  del	  núm.	  64	  del	  28/07/1912)	  

Fotògrafs:	  Ballell	  i	  Antonietti	  
	  

 
Internacional / Espanya 

 

	  
Jurat	  de	  les	  regates	  del	  campionat	  d’Espanya	  	  (pàg.17	  del	  núm.	  122	  del	  24/06/1917)	  Fotògraf:	  Merletti	  

	  
Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis	  
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Concurs bellesa infantil 

	  
Victoria	  Monteys	  y	  Prats	  (pàg.6	  del	  núm.	  4	  del	  

28/07/1907)	  Fotògraf:	  Audouard	  

	  
Guanyadora	  del	  primer	  concurs	  de	  bellesa	  (portada	  
del	  núm.	  5	  del	  25/08/1907)	  Fotògraf:	  Napoleon	  

	  
Dones artistes 

	  
La	  senyoreta	  Carme	  Elias,	  pintant	  al	  bosc	  amb	  
una	  excursionista	  (pàg.10	  del	  núm.	  125	  del	  

30/09/1917)	  Fotògraf:	  Casañas	  

	  
Quadro	  a	  l’oli	  de	  la	  Srta.	  Malagarriga	  	  (pàg.7	  del	  núm.	  

58	  del	  28/01/1912)	  Fotògraf:	  Adolf	  Mas	  

	  
Interiors barcelonins 

	  
Torre	  dels	  Marquesos	  de	  Casa	  -‐	  Brusi	  (pàg.	  8	  del	  
núm.	  31	  del	  31/10/1909)	  Fotògraf:	  desconegut	  

	  
Interiors	  barcelonins:	  Rosita	  Roig,	  esposa	  de	  D.	  Narcís	  

(pàg.8	  del	  núm.	  2	  del	  26/05/1907)	  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis	  
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Esports / activitats a l’aire lliure 

	  
Rosita	  Coll,	  guanyadora	  de	  la	  Copa	  	  (pàg.4	  del	  

núm.	  64	  del	  28/07/1912)	  Fotògraf:	  Frederic	  Ballell	  

	  
Dones	  a	  les	  carreres	  de	  cavalls	  	  (Portada	  del	  núm.	  
121	  del	  27/05/1917)	  Fotògraf:	  Frederic	  Ballell	  

	  
Temes religiosos	  

	  
Sortint	  dels	  exercicis	  en	  la	  capella	  particular	  del	  
Sagrat	  Cor	  (pàg.7	  del	  núm.	  24	  del	  28/03/1909)	  

Fotògraf:	  I.	  de	  Nadal	  

	  
Treballs	  i	  ornaments	  religiosos	  en	  l’Exposició	  (pàg.5	  

del	  núm.	  69	  del	  29/12/1912)	  Fotògraf:	  Ballell	  

	  
	  

Setmana Tràgica 

	  
Convent	  de	  Franciscanes	  de	  Poble	  Nou	  	  (pàg.3	  del	  

núm.	  29	  del	  29/08/1909)	  Fotògraf:	  Frederic	  
Ballell	  

	  
Preparant	  paquets	  per	  enviar-‐los	  a	  Melilla	  	  (pàg.5	  del	  
núm.	  33	  del	  25/12/1909)	  Fotògraf:	  Pau	  Audouard	  

	  
Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis 
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Escoles / activitats infantils 

	  

	  

	  

Alumnes	  de	  les	  Escoles	  Nacionals	  de	  Sabadell	  	  
(pàg.17	  del	  núm.	  119	  del	  25/03/1917)	  Fotògraf:	  

Casañas	  

	  
Platges de Barcelona 

	  
Les	  dones	  a	  les	  platges	  barcelonines	  	  (pàg.10	  del	  
núm.	  90	  del	  27/09/1914)	  Fotògraf:	  Frederic	  

Ballell	  

	  
“La	  mere	  que	  du’l	  fill	  als	  banys”	  (pàg.21	  del	  núm.	  123	  

del	  05/08/1917)	  Fotògraf:	  Merletti	  
	  

	  
Altres 

	  
Excursionistes	  barcelonins	  a	  Vallvidrera	  	  (pàg.3	  del	  

núm.	  82	  del	  25/01/1914)	  Fotògraf:	  Sagarra	  
	  

Enterro	  de	  la	  senyoreta	  Samà	  	  (pàg.3	  del	  núm.	  6	  
del	  29/09/1907)	  Fotògraf:	  Adolf	  Mas	  

Font:	  Diputació	  de	  Barcelona,	  Xarxa	  de	  Municipis	  
	    

La	  ventafochs	  casada	  amb	  lo	  Príncep	  	  (pàg.6	  del	  
núm.	  118	  del	  25/02/1917)	  Fotògraf:	  Merletti	  
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5.	  Conclusions	  	  

La investigació que s’ha dut a terme ha servit per identificar i quantificar qui ha 

col·laborat de forma habitual en quant a material gràfic a la revista Feminal durant els 

anys 1907, 1909, 1912, 1914 i 1917. Uns dels objectius principals va ser intentar trobar-

ne dones fotògrafes que haguessin aportat fotografies, encara que se sap que en 

aquella època aquest ofici l’acaparava quasi totalment els homes. Com ja s’ha 

demostrat abans, no s’ha identificar cap dona fotògrafa, al menys no de forma explícita i 

s’ha de deixar la porta oberta a possibles investigacions de les fotografies que no 

s’especifica l’autor. En el cas del pseudònim Napoleon existeix la possibilitat de què 

col·laboressin dones properes a aquesta família encara que és poc probable que Anaïs 

Napoleon hagi sigut l’autora d’algunes de les fotografies de Feminal degut a la seva 

avançada edat quan es publicava la revista.  

Les dones no van participar en la construcció de la revista des del punt de vista de la 

fotografia però sí que ho van fer des dels dibuixos i pintures. Una de les principals 

aportacions de la investigació ha estat quantificar les dones artistes que van il·lustrar 

Feminal durant els cinc anys analitzats i descobrir-ne l’evolució. Lluïsa Vidal va ser la 

col·laboradora més habitual i constant però n’hi van haver d’altres que s’especifiquen en 

l’apartat d’investigació de camp. Es poden distingir entre dos tipus de col·laboradores 

artistes: aquelles que participaven de forma habitual que il·lustraven relats i les artistes 

que es donaven a conèixer. En aquest aspecte, Carme Karr, ja des del principi de la 

publicació, tenia clar que aquest suplement havia de servir per exposar els treballs de 

les dones i encoratjar al públic femení a entrar en contacte amb la cultura. Per aquesta 

raó, moltes de les artistes apareixen una o dues vegades a Feminal junt amb una petita 

biografia, fotografia i unes obres d’art.  

Com la totalitat de les fotografies estan signades pels homes, s’ha cregut convenient fer 

un anàlisi més detallat de quins van ser els fotògrafs més habituals. No era el principal 

objectiu però s’ha acabat convertint en una part important del treball degut a què 

aquests fotògrafs van determinar la part gràfica de la revista. Junt amb aquest anàlisi i 

l’evolució dels col·laboradors s’ha sumat la descripció de les seves carreres en els inicis 

de la fotografia o en el fotoperiodisme l’objectiu d’entendre les peculiaritats de la 

fotografia aportada a Feminal.  

S’ha trobat relació entre la col·laboració dels fotògrafs més habituals de la revista amb 

l’evolució del contingut de la mateix a mesura que passaven els anys. Una de les 

hipòtesis era que els fotògrafs marcaven el contingut de la revista a través del tipus 

d’imatge que feien. Per exemple, si com els Napoleon que es dedicaven sobre tot a fer 



Cristina Dumitrescu                                              Feminal: anàlisi gràfic d’un referent a la premsa femenina 

65	  
	  

retrats, marcarien les pautes del contingut de Feminal. Gràcies a l’anàlisi s’ha pogut 

determinar que hi ha relació, però amb alguns matisos. 

A través del buidatge dels deu fotògrafs (Pau Audouard, Napoleon, Frederic Ballell, 

Adolf Mas, Rafel Areñas, Ignasi de Nadal, Alessandro Merletti, Josep M. Sagarra, 

Alejandro Antonietti i Francesc Casañas) s’ha determinat l’evolució del contingut més 

important de Feminal durant els anys analitzats. Als números de 1907 i 1909 hi 

predominen les fotografies estàtiques com els retrats o fotografies fetes a l’interior d’un 

estudi, a mesura que van passant els anys deixen de tenir un pes tan important en la 

revista. Aquest fet coincideix amb l’evolució que tenen els fotògrafs al llarg dels anys ja 

que al començament de la publicació qui més col·laboraven eren la Casa Napoleon, 

Pau Audouard i Adolf Mas, els retratistes més importants de Barcelona a principis del 

segle XX. Existeix una relació directa entre el tipus de fotografia a què es dedicava cada 

fotògraf amb l’evolució del contingut gràfic. No obstant això, aquest fet també pot haver 

vingut determinat per la constant millora de les tècniques fotogràfiques de l’època. 

Recordem que els primers anys de segle hi havien pocs professionals que es 

dediquessin només a la fotografia i els qui es dedicaven eren especialment retratistes. 

La falta d’avenços en el camp de la fotografia feia una tasca difícil realitzar reportatges 

fotogràfics a l’exterior i que es poguessin publicar ràpidament. A més, Feminal era el 

suplement de la Ilustració Catalana que es publicava mensualment i no contava amb 

tants recursos.  

A mesura que la revista es consolida també s’incorporaven nous col·laboradors 

fotògrafs que publicaven material gràfic. Al mateix temps, el contingut de Feminal anava 

fluctuant i cobraven importància temes que al principi ni apareixien. Com van ser els 

temes relacionats amb les escoles i les excursions, que implicaven ja un canvi en la 

fotografia que es publicava a la Feminal. Es va anar deixant de banda els retrats, encara 

que van seguir presents durant tota la revista, comparant amb la importància que van 

tenir els primers anys, sobre tot els retrats matrimonials burgesos.  

Les festes de diferents ciutats també van créixer exponencialment l’últim any de 

publicació i les activitats infantils/excursions. En definitiva, les fotografies realitzades 

l’exterior. Aquest fet, a part de la incorporació de fotògrafs especialitzats en la fotografia 

de carrer com Alessandro Merletti, Frederic Ballell o Rafel Casañas cal destacar els 

avenços que la fotografia estava experimentant en aquella època, que feia possible que 

Feminal porgués convertir-se en una revista d’actualitat. Perquè, i aquest és una altre 

punt a destacar de la investigació, Feminal va començar essent una revista pròpiament 

descriptiva, on s’exposaven treballs femenins i on la figura de la dona era el centre. A 

poc a poc, no se sap si pels fotògrafs o les circumstàncies socials, la revista va 
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convertir-se com en un diari mensual on s’informava de les fortes nevades, de les noves 

exposicions o de les inauguracions culturals que es feien a Barcelona.  Això sí, sempre 

relacionat amb la figura femenina o amb, com ha quedat plasmat a l’anàlisi, la creixent 

sobre escolars i les seves excursions.  

Per últim, la fotografia publicada a Feminal es de caire burgesa sobre tot els retrats de 

les artistes i els matrimonials. Ja era el que es pretenia perquè anava dirigit a un públic 

burgès. Pot ser a mesura que anaven passant els anys es va deixar de banda aquests 

estàndards quan es publicava les fotografies a l’exterior. Aquest fet és degut a què a 

primera vista, les fotografies al carrer de diferents actes no denotaven aquesta 

característica burgesa. Es podria concloure, com s’ha esmentat abans, un canvi en 

l’objectiu de la revista a finals de la publicació, un canvi cap a l’actualitat més immediata.  

Com a futures línies d’investigació seria interessant estudiar-ne com era la relació que 

mantenia Feminal amb la Ilustració Catalana, és a dir el seu director Francesc Matheu 

amb Carme Karr, per establir més coincidències entre les dues publicacions. La gran 

majoria dels fotògrafs analitzats en aquest treball eren col·laboradors habituals de la 

lustració on van fer una millor aportació fotogràfica. Un estudi comparat entre les dues 

publicacions podria donar més informació de com s’articulava la revista Feminal.  	   	  
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7.	  Annexos	  	  

7.1	  Entrevista	  Marta	  Selva	  i	  Masoliver	  

Marta Selva és historiadora, professora d’universitat i escriptora. Va ser presidenta del 

Institut Català de les Dones des del 2003 fins al 2011 i el seu perfil va ser adequat per 

l’entrevista ja que junt amb Isabel Segura, van fer la seva tesi sobre els inicis de la 

premsa femenina a Catalunya. Posteriorment es va editar en un llibre l’any 1984 

anomenat Revistes de Dones (1846 - 1935) per l’editorial Endhasa on es descrivia la 

importància de Feminal dins la premsa femenina catalana.  

 - Per què es diu que Feminal ha estat una de les primeres revistes en 

reivindicar el paper de la dona en la societat? Si ja existien revistes des de finals 

del segle XIX. Què té d’especial la revista?  

Feminal es posiciona en defensa d’un model de feminitat i de dona que deixava enrere 

mirades paternalistes, compassives, d’atenció social. Feminal en llenguatge actual 

diríem que és la primera publicació que agrupa una sèrie d’intel·lectuals i artistes 

creadores catalanes que reclamen una mirada apodera de les dones, ja no és aquell 

sector social a protegir, sinó a RECONÈIXER, aquest és el gran canvi. Mirar a les dones 

des d’un reconeixement d’autoritat i plantejar les polítiques que defensen des d’aquest 

reconeixement. Consideracions sobre les capacitats de les dones, falten instruments 

perquè aquest talent es desplegui, aquest talents passen pels drets econòmics i socials, 

debat ampli sobre el reconeixement autoritat femenina.  

 - Per què es diu que la revista Feminal i Carme Karr són clàssiques del 

pensament feminista català?  

Són dos clàssics perquè han esdevingut pioneres d’una mirada que encara avui es 

vàlida, pervivència en el temps del posicionament el fa esdevenir clàssica, la seva utilitat 

perviu en el temps. 

Feminal para atenció en un tema q ara posa a estar de “moda”, treball productiu 

remunerat, el treball de les dones fora de les indústries en la pròpia llar. 

Segons Marta Selva en la introducció: “La fotografia, més que no pas el text, va ser 

utilitzada per donar visibilitat a les dones en àmbits professionals poc feminitzats, 

valoritzar les seves creacions, amb la voluntat d’elaborar discurs i incidir en un canvi de 

mentalitats” 

   - Es la fotografia més important que el text en Feminal? No, hi ha una 

magnífica coordinació i col·laboració entre text i imatges, hi han textos a  declaracions a 

favor de promoure un moviment pacifista durant II G.M. són textos programàtics, 

fonamental es que acompanya de una il·lustració. Hi ha un punt fonamental, i aquí és on 
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es parla de la modernitat de Feminal perquè té la voluntat de certificació, ja que en les 

fotos veiem a dones realitzant diferents activitats. La fotografia permet més que un 

treball artístic, juga un paper de certificació de què s’està parlant, documentació. 

Trobem retrats, fotografia documental, gràcies a la foto tenim una imatge de qui és qui i 

veiem a les primeres metgesses, l’imaginari està documentat, feminal contribueix a 

documentar l’imaginari fotogràfic d’una experiència femenina rellevant i amb ganes 

d’incidir en la política, societat etc. la seva relació amb la modernitat li permet, a través 

de les noves tècniques d’impressió permet construir nous imaginaris d’una feminitat 

invisibilitat fins llavors. 

   - La fotografia donava visibilitat de les dones en àmbits professionals poc 

feminitzats, tenia un altra intenció a part de la d’informar?  Crec que tenia una 

voluntat documental, grup de dones, esport, fàbriques, retrats molts pictòriques en un 

moment en que la fotografia és molt recent, el fet de poder-la utilitzar ja era una 

revolució.  

   - Elaboren un discurs les fotografies, si és així, perquè no s’ha donat tanta 

importància en l’anàlisi de la part gràfica de la revista? La investigació estava tant 

centrada en els textos, el contingut discursiu, lo altre ha estat poc treballat. S’obra un 

altre via d’anàlisi i de relectura de les imatges, un tipus d’imatge de certificació 

documental no percebo una voluntat artística.  

- La fotografia té la voluntat d’incidir en un canvi de mentalitats, però es 

podria aconseguir només mostrant imatges construïdes a partir de la realitat 

burgesa? Voluntat de transformar, feminal és una revista que es revela contra una 

situació que té conseqüències diferents tant per les dones burgeses, a feminal es 

reivindica temes com l’equiparació salarial, coses que estaven en el discurs de les 

sufragets, corresponsals a Europa i allà s’estava discutint no només el dret a vot 

universal, i després s’està pressionant en el tema de l’educació, un espai d’emancipació. 

És una publicació realitzada per dones  d’un estatus econòmic però té la voluntat 

d’incidir en el canvi de situació pel que fa els drets de les dones i en l’àmbit de les dones 

treballadores. Feminal posa sobre la taula “la doble discriminació: de classe i de gènere” 

i amb un canvi substantiu, no estan pel proteccionisme ni paternalisme estan per produir 

canvis des de l’educació que facilitin la lluita per l’emancipació econòmica, social, 

cultura… vinculades a la transformació.   
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7.2	  Entrevista	  Isabel	  Segura	  Soriano	  

Isabel Segura és també historiadora i escriptora, la seva importància rau en què va ser 

una de les primeres investigadores en parlar-ne sobre Feminal junt amb Marta Selva. 

Posteriorment, va publicar més articles i llibres parlant sobre els inics de la premsa 

femenina a Catalunya i també va fer una guia de dones de Barcelona. 

   - Per què es diu que amb Feminal “va aparèixer una nova estètica i una nova 

ètica en les revistes de dones? Estètica és evident perquè hi apareix fotografia, en les 

altres revistes a Barcelona no hi havia una utilització intensiva de la imatge fotogràfica, i 

nova ètica perquè està formulant i llançant el plantejament de què és el feminisme. Això 

no vol dir que sigui la més progressista, està reformulant, elaborant una nova imatge per 

exemple de dones que estan fent contribucions en l’art o la literatura. 

   - Què va suposar l’aparició de Feminal? Va suposar l’aparició d’un mitjà 

d’àmplia divulgació de classes de molts econòmics, en el marc de la Ilustració Catalana.  

   - Què vol dir que Carme Karr “per formular la seva ètica ho va fer a través 

d’una estètica, la de la modernitat”? Karr fa una aposta molt gràfica de la revista, de 

les més innovadores, estava molt cuidada la part d’imatge, el disseny, la tipografia… es 

pot entendre ja que al darrera tenia una gran empresa amb capital que li permeti fer-ho. 

Centrant-nos en els dos objectius principals de Feminal: defensa dels drets de les dones 

a l’educació i a la professionalització, quines creus que serien les principals parts de la 

revista que més ho certifiquen? Donar visibilitat de les dones des de diverses sectors, 

modistes, dissenyadores, metgesses, font documental per conèixer dones que no s’han 

reconegut en la història, il·lustradores, pintores. 

   - Hi va haver un canvi substancial en la tornada de la publicació l’any 1925? 

Estèticament va ser molt diferent ja que va tornar com a òrgan d’una associació i ja no hi 

havia recursos econòmics, es notava en el tipus de paper perquè era diferent, també la 

part gràfica, es van publicar pocs números.  

Va tenir Feminal dones fotògrafes? En aquella època era una pràctica habitual que 

moltes fotografies es publiquessin sense signar, en quant a les dones sempre s’ha de 

deixar la porta oberta a pensar que algunes fotografies que no estan signades podrien 

ser de fotògrafes, podria ser que alguna dona hi col·laborés, és possible.  

 - Per què es diu que Feminal és un clàssic del feminisme català?  És clàssica 

la revista perquè te la tornes a rellegir des d’una perspectiva contemporània (s’ha de 

rellegir, no vol dir que estiguis d’acord), per saber els grans debats de l’època, detectar 

altres feminismes presents, és diu que és una clàssica perquè va fer aportacions que 
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avui en dia segueixen vigents. Etiquetes no burgesa, valorar obres encara que fos 

burgesa, catòlica… participant debat construcció feminitat principis XX, estan fent 

rèpliques model feminitat, treuen dones professions, contravenint el discurs…  

Hi havia La Muger, “la mujer defenderá los derechos de la mujer” que eren coetànies al 

1909 i defensaven l’avortament La Muger i La Higiene. La producció i participació eren 

importants, volien crear opinió diverses… fins l’any 1936 hi va haver fins a un centenar 

de revistes que participaven del debat, l’accés a la formació per desenvolupar vides 

autònomes.  

- Què passava en la societat? Ella penalitzava la maternitat, elles plantegen un 

tema que encara avui en dia és present, de com és l’activitat de la dona en la societat, 

dona vida i ha de cuidar-la. Com es fa? És un tema polític, planegen temes que avui en 

dia el tenim sobre la taula: es planteja el dret a ser lliures però no rebutgen la maternitat, 

cosa que un certs sectors del feminisme el rebutja. 
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7.5 Dibuixos Francisca Rius  

Dues pàgines que mostren els dibuixos de Francisca Rius al número 91 publicat el 25 
d’octubre de 1914. 

 
 

-131 X-1-    %r Ni 

1 

Un vano — Lstilisacions 

9 19197-51  
-- * 4**,-  . ozá . #Wj Xi^  pil. PR.- 



Cristina Dumitrescu                                              Feminal: anàlisi gràfic d’un referent a la premsa femenina 

78	  
	  

 

 
 

 
 

:Iá 

_.ffi3ú Sei...k+"^>  a  ,yyy^{„y;^..^,A,  v, .3P`  • ^.E^,zvrx  - 

Dzbuxos del rtatitral y estilisacions 



Cristina Dumitrescu                                              Feminal: anàlisi gràfic d’un referent a la premsa femenina 

79	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5 Buidatge Feminal 1907, 1909, 1912, 1914 i 1917  



Portada Fotògrafes Pàg.	  2 Fotògrafes Pàg.	  3 Fotògrafs Pàg.	  4
Núm.	  1 28/4/07 Maria	  Josefa	  Massanès primers	  daguerrotips	  Bcn 0 x no	  foto.	  Poema	  Massanès x Senyora	  Massanès
Núm.	  2	   26/5/07 La	  senyoreta	  Da.	  Agata	  Sanllehy	  y	  Girona	   Audouard 0 x Reynes	  dels	  Jocs	  Florals,	  entre	  ells,	  Srta.	  Agata	  Sanllehy	   x S.M.	  La	  Senyora	  Maria	  Amelia,	  Reyna	  de	  Portugal	  +	  dibuixos
Núm.	  3 30/6/07 Srta.	  Maria	  Josefa	  Samà Fot.	  Audouard	  i	  P.	  Romeu	   Conferencia	  Ateneu	   x 3:	  Blanca	  de	  los	  Rios,	  Montserdà	  i	  Carme	  Castellvi	   Franzen,	  Napoleon,	  Puig 3	  dones	  i	  un	  collage	  de	  la	  festa	  als	  jardins	  
Núm.	  4 28/7/07 Les	  barcelonines	  al	  Hipich	   x Mercè	  Padrós	  y	  Busquets	   x 3:	  jocs	  florals,	  regates	  i	  Maria	  Cristina	  de	  Möy Ballell,	  Pomés,	  I.	  de	  Nadal	   Cegues	  fent	  rexeta
Núm.	  5	   25/8/07 Primer	  concurs	  Bellesa	  Infantil	   Napoleon	   0 x Collage	  fotos	  platges	  catalanes	   x Reportatge	  fotos:	  hospital	  nens	  pobres
Núm.	  6 29/9/07 Reyna	  Jochs	  Florals	  Sant	  Cugat	  Vallès Ballell 0 x Josefa	  Samà,	  Cambrils	   Ballell,	  A.	  Mas Dª	  Rosa	  Bardella	  i	  grupo	  d'assilades
Núm.	  7 27/10/07 Concurs	  Bellesa:	  Miss	  Margaret	  Frey x Mossen	  Vicens	  Bosch	   x 0 x 3	  fotos	  al	  Marroch
Núm.	  8 24/11/07 Un	  cap	  de	  noya	  catalana	   Studio	   Agna	  Canalías	  Mestres x 5	  Retrats	  "actualitats"	   x Narcisa	  Freixas	  de	  Petit
Núm.	  9 29/12/07 Dues	  llegidores	  de	  Feminal	  a	  Girona Dibuix	  Prudenci	  Bertrana 0 x Dolors	  Millet	  y	  Villà Mariné 	  retrats	  2	  matrimonis



Fotògrafes Pàg.	  5 Fotògrafes Pàg.	  6 Fotògrafes Pàg.	  7
x Asilades	  de	  Gràcia A.	  Mar	   Pepita	  Teixidor	  +	  pais	  de	  vano	  pintat Pintura:	  Pepita	  Teixidor	   Roses	  d'Abril

x.	  Sala	  de	  Portugal Comtesa	  de	  Flandes x Laura	  Albèniz	  i	  el	  seu	  pare	  +	  dibuix Napoleon Dibuixos	  	  
Napoleon,	  I.	  Busquets,	  Pisaca,	  A.	  Mas	   2	  dibuixos	   Lluisa	  Vidal	  i	  Juliette	  Wytsman 4	  dibuixos	   Marie	  Galland,	  Emilia	  Santos	  Braga,	  Ana	  Hillermann,	  Antonia	  Farreras 3	  dibuixos	  

A.	  Mas	   2	  fotos	  cegues	   A.	  Mas	   3	  fotos	  concurs	  Bellesa	  Femenina	  infantil Napoleon,	  Audouard 17	  fotos	  bellesa	  femenina	  infantil	  
A.	  Mas	   Reportatge	  fotos:	  hospital	   A.	  Mas	   Madame	  Juliette	  Wystman	   x 3	  fotos	  paisatges	  
Napoleon Srta.	  Ubach	  retrats A.	  Mas	   Feminal	  al	  Marroch	   E.	  De	  Lasarte 3	  fotos	  dones	  cardant,	  teixint,	  cuinant	  	  

no	  apareix	  nom	  però	  E.	  De	  Lastre 4	  fotos	  al	  Maroch E.	  De	  Lastre?	   Aurora	  Gutiérrez	  Larrayya	  i	  foto	  mocador Mariné	   Projecte	  de	  dibuixos	  per	  estampats	  
x Manuela	  Piña	  y	  Rubies+	  dibuixos	   x 3	  fotos	  "interiorse	  barcelonins"	   x Gimnasia	  rítimica	  a	  "Tarrassa"	  2	  fotos

Audouard retrats	  2	  matrimonis Napoleon Senyoreta	  Maria	  Baldó Suñé "el	  pessebre"	  en	  el	  Palau	  Fortuny



Fotògrafes Pàg.	  8 Fotògrafes Pàg.	  9	   Fotògrafes Pàg.	  10 Fotògrafes
Quadre	  de	  Teixidor	   Interiors	  Barcelonins	   x Música	  de	  Narcisa	  Freixas	   0	  fotos	   1	  il·∙lustració	   Lluisa	  Vidal	  

Laura	  Albèniz Fotos	  interiors	   Casademunt	   Música	  de	  Joan	  B.	  Espadaler 0	  fotos 0 Sanefa	  Casademunt	  
Pepita	  Teixidor,	  Ketty	  Gilsoul	  Hoppe,	  Emilia	  Coranty	  de	  Guasch	   dibuix	  i	  foto	   Ida	  Salvagini	  ,	  R.M	  van	  Dantzig Música	  de	  Isabel	  Güell 0	  fotos 1	  il·∙lustració	   Lluisa	  Vidal	  

Audouard,	  Napoleon,	  Matorrodona,	  R.	  Martínez	  Carpio,	  I.	  Sànchez,	  Marsal	  (Tarragona),	  E.	  Ruig	  (Reus),	  Mariné	  	   4	  fotos	  interiors	  bcn x Música	  de	  Carme	  Karr 0	  fotos 0 x
x Jochs	  Florals	  de	  Valencia	   Lloveras,	  I.	  De	  Nadal	   Música	  de	  Juli	  Garreta Foto	  surt	  Juli	  Garreta 0 x

x?	  E.	  De	  Lasarte?	   Poesies:	  Comtessa	  de	  Castellà	  i	  Montserdà	   0	  fotografies Música	  de	  Carmina	  Duran	  y	  Badía x 0 x
Aurora	  Gutiérrez	  Larraya Poesies 0	  fotografies Fulls	  esqueixats	  del	  llibre	  d'una	  vida	   0	  fotos 0 x

x Poesia	  +	  foto	  de	  Adela	  de	  Cots	  Verdaguer x Música	  de	  Joseph	  Serra	   0	  fotos	   1	  il·∙lustració	   Modest	  Urgell	  
x Costum	  catalana	  de	  Nadal	  "raja	  tió" x 0 x poemes	   x



Pàg.	  11 Fotògrafes Pàg.	  12 Fotògrafes Pàg.	  13	   Fotògrafes Pàg.	  14 Fotògrafes Pàg.	  15 Fotògrafes
1	  il·∙lustració	   Lluisa	  Vidal	   1	  il·∙lustració	   Lluisa	  Vidal	   3	  fotos	  matrimonis	   x 3	  fotos	  cantants	   x 2	  fotos	  cantans	   x

1	  Il·∙lustració	   Lluisa	  Vidal	   0 x 3	  fotos	  matrimonis	   x Dibuix Victor	  Català	   Tina	  di	  Lorenzo Emili	  Tintorer
1	  il·∙lustració	   Lluisa	  Vidal	   1	  il·∙lustració	   Lluisa	  Vidal	   Madame	  Gabriel	  Mourey x Carmen	  de	  Burgos	  Cor.	  A	  Madrid x 2	  fotografies	  dones x
1	  il·∙lustració	   Lluisa	  Vidal	   1	  il·∙lustració	   Lluisa	  Vidal	   Poesia,	  NO	  fotos x Studley	  Castle	  i	  fundadora	  Escola	  Agricultura	   x 5	  fotos	  dones	  diferentes	  activitats	   x
1	  il·∙lustració	   Lluisa	  Vidal	   1	  il·∙lustració	   Lluisa	  Vidal	   Lo	  que's	  diu	  a	  Fransa	  de	  Bouyer-‐Karr x 1	  foto:	  Lyceum	  Club	  de	  Londres x 2	  foto:	  Lyceum	  Club	  de	  Londres x
1	  il·∙lustració	   Lluisa	  Vidal	   1	  il·∙lustració	   Lluisa	  Vidal	   3	  fotos	  "Estiu	  a	  Puigcerdà"	   Camil	  Valls,	  Barraquer	   2	  fotos	  "Colonies	  Escolars"	   x Pintures	  "Industries	  Domèstiques" Pintura	  de	  E.	  Fló	  
1	  il·∙lustració	   Lluisa	  Vidal	   0 x 1	  il·∙lustració	   Lluisa	  Vidal	   Correspondencia	  Anglesa:	  Balneari	  de	  Mondariz x 2	  fotos:	  Park	  Mondariz x
1	  il·∙lustració	   Modest	  Urgell	   0 x Mr.	  Aicart	  "Lo	  que's	  diu	  a	  Fransa"	  de	  Bouyer-‐karr x Escola	  agricultura	  de	  Miss	  Crooke:	  2	  fotos	   x Escola	  agricultura	  de	  Miss	  Crooke:	  3	  fotos	   x
Música	  de	  Lluïsa	  Casagemas x Música	  de	  Carme	  Karr x Música	  de	  Carme	  Karr x Música	  original	  de	  Narcisa	  Freixas	   x 2	  escenes	  "almerianes" x



Pàg.	  16 Fotògrafes Pàg.	  17 Fotògrafes Pàg.	  18 Fotògrafes Pàg.	  19 Fotògrafes Pàg.	  20
Foto:	  Bouyer-‐Karr	  +	  article	   x foto	  cotxera	  París	  i	  2	  fotos	  Londres	   x 4	  fotos	  Lawn	  Tennis	  y	  la	  Dona x La	  Mare	  de	  Deu	  de	  Montserrat	   x Publicitat
Corr.	  anglesa	  i	  presidenta	  Club	  de	  Londres x Novelistes	  francesa x Senyoretes	  fent	  esport Pere	  Romeu Foto	  Recliminatori x Publicitat
4	  fotos	  festes	  de	  juny Mas	  i	  Ballell	   Collage	  fotos	   I.	  de	  Nadal	   Italia	  Vitaliani	  i	  María	  Guerrero	   x Foto	  Matrimoni	   I.	  Nadal Publicitat
1	  foto	  Duquesa.	  Titol	  "lo	  que	  es	  diu	  a	  Fransa"	   x Maria	  del	  Pilar	  Contreras	   x 4	  fotos:	  "Els	  sports	  i	  la	  dona" x 5	  retrats	  "dones	  diputades	  a	  Finlandia" x Publicitat
Les	  esparteres	  Andaluses	   Carmen	  de	  Burgos	   Jochs	  florals	  a	  Catalunya	   P.	  Sayol Colonia	  de	  nenes	  a	  Ayguafreda F.	  Capdevila 0 x Publicitat
Lo	  que's	  diu	  a	  Fransa	  de	  Bouyer-‐Karr x 5	  fotos	  de	  "Les	  nostres	  actrius" Areñas Jochs	  Florals	  en	  Sant	  Cugat	   Ballell	   0 x Publicitat
Lo	  que's	  diu	  a	  Fransa	  de	  Bouyer-‐Karr:	  foto	  Yvette	  Prost x 6	  fotos	  de	  "Les	  nostres	  actrius" Areñas Actualitats:	  5	  fotos Napoleon	  i	  Mariné no	  foto.	  II	  concurs	  de	  Feminal x Publicitat
Carmen	  Blanco	  Trigueros x 5	  fotos:	  festes	  Jochs	  Florals Vilatobà,	  Mariné,	  Napoleon	  y	  Garcia Collage	  srta.	  Bartroli	  i	  Miss	  Parons	   Raomeu	  y	  Balsells Publicitat x Publicitat
Conte	  de	  Nadal	   dibuix	  Lluïsa	  Vidal autora:	  Bouyer	  Karr dibuix	  Lluïsa	  Vidal L'arbre	  de	  Noël	  a	  Anglaterra x Jocs	  Florals	   Audouard	  /	  Amer	   Foto	  Lluisa	  Casagemas



Publicitat
La	  Fabricanta	  (Montserdà)
La	  Fabricanta	  (Montserdà)
Poesies	  de	  Mossen	  Cinto	  Verdaguer
La	  Quinteria	  (Montserdà)	  i	  El	  Cel	  (Verdaguer)	  
La	  Quinteria	  (Montserdà)	  i	  El	  Cel	  (Verdaguer)	  
La	  Quinteria	  (Montserdà)	  i	  Els	  Habitans	  de	  la	  Lluna	  2	  (Joseph	  Morato)
Obesitat,	  piano,	  canes,	  farina,	  llaneria,	  tapiceria…	  
La	  Ratxada	  novela	  de	  Miquel	  Roger	  
x



Portada	   Autores Pàg.2 Autores Pàg.	  3 Autores
Núm.	  22 31/1/09 Elena	  de	  Saboya,	  Reyna	  d'Italia	   x Fills	  de	  la	  Reyna	  d'Italia	   x Reyna	  Italia	  automòbil	  i	  familia	  reial	   x
Núm.	  23	   28/2/09 Carnestoltes	  a	  Barcelona I.	  Nadal 0 x Asil	  del	  Tibidabo	  +	  junta	   Ballell
Núm.	  24 28/3/09 Senyoreta	  Palmira	  Ventós	  y	  Cullell Cunill 0 x Fotos	  del	  drama	  "Isolats"	  (autora	  Palmira)	   x
Núm.	  25 25/4/09 Dolors	  Montserdà	  de	  Macià	   Quadre	  de	  Fèlix	  Mestres	   0 x Elvira	  Fremont	  Verdier Audouard
Núm.	  26	   30/5/09 Donya	  Angela	  Calvet:	  reyna	  Jochs	  Florals	   Napoleon Foto	  i	  quadres	  L.	  Vidal	   Lluïsa	  Vidal	   Retrats	  de	  Lluïsa	  Vidal	  +	  auto	  retrat	   x
Núm.	  27 27/6/09 Mlle.	  Violette	  Bouyer-‐Karr Bacard Casa	  on	  va	  néixer	  Bouyer x Bouyer	  amb	  els	  seus	  pares	  i	  jardins	   x
Núm.	  28 25/7/09 Concursh	  Hípich Branguli 0 x notes	  barcelonines:	  concert	  Cecilia	  Goberna	  +	  tropes	  marxant	  àfrica	   Banús	  /	  Ballell	  
Núm.	  29	   29/8/09 Foto	  Mare	  Ludiviana	  +	  Iglesia	  de	  la	  Comunitat	  incendis	   Mas	  f. 0 x 2	  fotos	  setmana	  tràgica	   Ballell	  
Núm.	  30 26/9/09 Professora	  Signorino	  Maria	  Hankel	  (V	  Congrés	  Esperanto)	   x 0 x Festes	  Esportives	  a	  la	  Garriga	   Masó	  f.
Núm.	  31	   31/10/09 Actriu	  Margarida	  Xirgu Cunill 0 x Mª	  Lluisa	  Guardiola,	  presidenta	  junta	  senyoretes	  bcn	  per	  El	  Nadal	  del	  soldat	  català Audouard
Núm.	  32 28/11/09 Retrat	  sota	  el	  nom	  ESTUDI Mas	  f. 0 x Junta	  de	  El	  Nadal	  del	  soldat	  català,	  15	  retrats	  dones	  pertanyents	   Audouard
Núm.	  33 25/12/09 junta	  de	  El	  Nadal	  del	  soldat	  català,	  port	  "rabal" x 	  El	  Nadal	  del	  soldat	  català:	  recomptant	  les	  cajetilles Adouard	  f.	   junta	  senyoretes	  preparant	  paquets	  el	  soldat	  català Audouard



Pàg.	  4 Autores Pàg.	  5	   Autores Pàg.	  6 Autores
Srta.	  Assumpció	  Pons.	  1ª	  "chauffeuse"	  catalana Branguli 1	  foto	  +	  	  retrat	  María	  Muntadas	  y	  Pujol	   x Matea	  Jensen	  y	  Francesch	  Rahola	  +	  Sra.	  Coll	  de	  Samà Areñas	  /	  Napoleon
2	  fotos	  de	  treballs	  artístics	  de	  la	  dona	   Mas 2	  fotos	  Paulina	  Polo	  fent	  una	  autopsia	  +	  2	  fotos	  dones	  Passeig	  Gràcia	   I.	  Nadal	  Passeig	  Gràcia Carnestoltes	  Passeig	  Gràcia	   Nadal	  
Srta.	  Cazoria	  i	  Srta.	  Ferrer	  +	  lo	  que's	  diu	  a	  f. Areñas 5	  retrats	  "Ateneu	  Barceloní" Audouard,	  Banús,	  Mariné	  i	  Napoleon	   Retrats	  Matrimonis	   Napoleon
Interiors	  Barcelonins	  propietat	  hereu	  Nadal x Interiors	  Barcelonins	   x Reyna	  Carnaval	  y	  les	  seves	  dames	   Carrera	  
Primer	  dispensari	  Antituberculós:	  2	  senyores	  dretes	  +	  4	  retrats	  homes	   Napoleon	  (senyores) Edifici	  Patronat	  i	  sales	  d'espera	   x Noces	   Nadal	  /	  Napoleon	  
Associació	  Befèfica	  Barcelona	  i	  les	  seuves	  fundadores	   Balcells	   processió	  i	  comunió	  patis	  de	  Loreto Balcells	   Primer	  club	  femení	  aeri:	  sortida	  globos	   Branger
asilades	  en	  la	  Casa	  Municipal	  de	  la	  Misericordia	  Bcn	   A.	  Mas 4	  fotos	  interior	  casa	  municipal x collage	  a	  tota	  pàgina	  fotos	  i	  dibuixos	  de	  Barcelona	  al	  Hipich fto.	  Branguli	  -‐	  Decoració	  Corominas	  prats	  
miss	  rachel	  challice	   x club	  de	  natació	  5	  fotos	   ballell	  /	  F.	  Llorens	   nova	  moda	  de	  vanos:	  	  2	  fotos	   x
5	  fotos	  Festes	  Esportives	  a	  la	  Garriga Gallardo	  f.	  /	  Masó	  f. 5	  fotos	  Festes	  Esportives	  a	  la	  Garriga	   Masó	  f.	  /	  Nadal	  f.	   5	  fotos	  Finca	  dels	  Senyors	  Suñol	  a	  la	  Garriga	   Nadal	  f.	  
3	  fotos	  de	  less	  platges	  llevantines x 2	  fotos	  platges x 3	  fotos	  pintes	  de	  l'antigor x
notes	  barcelonines:	  casaments	  aristocràtichs Napoleon	  f. notes	  barcelonines:	  casaments	  aristocràtichs Napoleon	  f. collage	  a	  tota	  pagina	  de	  professora	  d'arpa	  i	  deixebles	  +	  dibuix dibuix	  Casademunt	  
Junta	  de	  Mataró	  i	  de	  Grandollers	  per	  el	  "Nadal	  del	  soldat	  Català" x junta	  de	  terrwassa,	  arribada	  Alfons	  XII	  port	  Bcn	  i	  paquets	  envio	  Melilla	   Audouard	   arribada	  Alfons	  XII	  moll	  de	  balears	  i	  coronel	  Alfons	  de	  Medina	   x



Pàg.	  7 Autores Pàg.	  8 Autores Pàg.	  9 Autores Pàg.	  10
4	  fotos	  en	  la	  "Plassa	  de	  Catalunya" Ballell	  /	  Balcells	   0 x 1	  il·∙lustració Lluïsa	  Vidal 0
Donya	  Rosa	  Amar	  de	  Alier Napoleon Cavalcada	  a	  l'Habana	   Camino	  Germans	   Foto	  esposa	  president	  Cuba	  +	  Lo	  que's	  diu	  a	  Fransa x Música	  de	  Lluisa	  Casagemes
9	  fotos	  	  Sagrat	  cor	  i	  parroquia	  de	  la	  Concepció I.	  Nadal "la	  dona	  castellana" x Universitat	  Salamanca	  +	  Segadors	  camps	  de	  castella x Música	  de	  Carme	  Karr
Ball	  donat	  a	  Belles	  Arts	   Merletti,	  Areñas,	  I.	  de	  Nadal	   Notes	  africanes	   x Carrers	  d'Alger	  i	  tradicions	  africanes	   x Música	  Ave	  María
Noces	   Napoleon Camps	  de	  els	  Carreres	  a	  Sitges	   Mas,	  Nadal	  i	  Gallardo Retrat	  pares	  del	  poeta	  Angel	  Guimera	  +	  dones	  cantant	  missa	  	   Dones:	  Balcells	   Homentage	  Àngels	  Guimerà	  
"Les	  nostres	  artistes"	  4	  fotos	   Napoleon	  /	  Mariné	  /	  Garcia	   0	  /	  poemes	   x Lo	  que's	  diu	  a	  Fransa:	  quadre	  les	  communiantes	   Mr.	  Bail	   moda	  higiènica:	  cotxes	  bebé
notes	  estrangeres:	  reyna	  italia	  +	  crítica	  moda	  de	  França	  (fotos)	   x interiors	  bacelonins	   x interiors	  barcelonins	   A.	  Mar fotos	  centre	  estrencer	  especial	  nens	  
3	  fotos	  vanos	   x Música	  de	  Onia	  Farga	   x L'Orfeo	  Canigó	  -‐	  Secció	  de	  senyores	   Banús	  f.	   treballs	  artístics	  fets	  en	  la	  casa	  de	  misericordia
4	  fotos	  Pintes,	  peinetas	  y	  peinetones	   x 4	  fotos	  Pintes,	  peinetas…	  de	  diferents	  anys	   x 2	  fotos	  pintes	  +	  gravat	  de	  1834	  fet	  a	  Barcelona	   x artista	  Yankee	  a	  Catalunya:	  mistress	  Lilla	  Wiles

0 x interiors	  bacelonins	   A.	  Mas	   4	  fotos	  interiors	  barcelonins	   x Música	  de	  Carme	  Karr
regates	  en	  el	  port	  de	  barcelona,	  a	  benefici	  de	  les	  v’ctimes	  del	  RIFF	   x Música	  de	  Pilar	  Azopardo Lletra	  M.	  Joseph	  Espel	   Música	  de	  Pilar	  Azopardo Lletra	  M.	  Joseph	  Espel	   treballs	  de	  jardineria	  i	  tallers	  de	  tall	  i	  confecció	  
junta	  esperant	  pas	  deles	  tropes,	  tropes	  entrant…	  	  	   x 2	  dibuixos	   Aide	  Riguer	  -‐08-‐ 1	  il·∙lustració Lluïsa	  Vidal La	  dona	  Lapona	  



Autores Pàg.	  11 Autores Pàg.	  12 Autores Pàg.	  13 Autores
x 1	  dibuix	   Lluïsa	  Vidal Música	  de	  Gloria	  Bulbena	   x Música	  de	  Gloria	  Bulbena	   x
x Música	  de	  Lluisa	  Casagemes x 0 x 1	  il·∙lustració Lluïsa	  Vidal
Poesia	  Vergaduer	   Música	  de	  Carme	  Karr x 0 x 1	  il·∙lustració Lluïsa	  Vidal
x Música	  Ave	  María	   x 0 x 1	  il·∙lustració Lluïsa	  Vidal
A.	  Mas Homentage	  Àngels	  Guimerà	   A.	  Mas	   Homentage	  Àngels	  Guimerà	   A.	  Mas	   Sports	  Marítims	  y	  terrestres	   x
x 1	  il·∙lustració Lluïsa	  Vidal treballs	  artistichs	  d'	  Aurora	  Gutierrez	   x 3	  fotos	  treballs	  artístics	   x
x 5	  fotos	  més	  del	  centre	   x 	  dibuix	  abelles	   PRATS? retrat	  Margarida	  Casagemas	   x
x 2	  fotos	  treballs	  diversos	  d'Irlanda	   x batuda	  de	  la	  Illa	  Daurada	   x corredor	  Cartoxa	  de	  Valldemosa	  +	  portal	  St.	  Mª	  Coratxa Durán	  f.	  
x junta	  dames	  Mallorca	  en	  contra	  guerra	   x 0 x 1	  il·∙lustració Lluïsa	  Vidal
Poesia	  Vergaduer	   Música	  de	  Carme	  Karr Poesia	  Vergaduer	   0 x 1	  il·∙lustració+	  dibuix Lluïsa	  Vidal
sociòleg	  francès	  Mr.	  Theodore	  Grand?	   Taller	  de	  planxat	  i	  treballs	  de	  la	  cuyna sociòleg	  francès	  Mr.	  Theodore	  Grand?	   6	  fotos:	  el	  dia	  d’una	  Japonesa	   x 5	  fotos	  el	  dia	  d’una	  Japonesa	   x
x La	  dona	  lapona	   x quadre	  de	  	  les	  costes	  de	  la	  Illa	  Daurada	  (Mallorca) Pilar	  Muntaner	  de	  Sureda	   Retrats,	  Crisantemes	  i	  dibuix	  decoració	   Pilar	  Muntaner,	  	  Pepita	  Teixidor	  i	  Aurora	  Guitierrez	  
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dibuix	  +	  poesia	   x Princesa	  Maria	  de	  Rumania	   x 4	  fotos	  sufragistes	  angleses	   x

0 x Joana	  Tressols Audouard Donya	  Ll.	  De	  C.	  Reputada	  com	  tipo	  de	  bellesa	  venezolana	   x
1	  dibuix Lluïsa	  Vidal 3	  retrats	  Associació	  Musical	  Bcn	   Cunill	  /	  Bert	  /	  Esplugas Paquita	  Andreu,	  nova	  poetissa	   x

0 x 0 x Museu	  Pedagogich	  Experimental:	  obra	  fundada	  y	  dirigida	  per	  una	  dona	   Notó	  
Música	  de	  Carme	  Karr	   Poesia	  de	  Geroni	  Zanne	   Música	  de	  Carme	  Karr	   Poesia	  de	  Geroni	  Zanne	   Valencia:	  Concurs	  de	  Bellesa	  :	  6	  senyoretes	  premiades	   V.	  Barberà	  Massip	  
bodes	  de	  primavera:5	  matrimonis	   x matrimonis	   Napoleon	   matrimonis	   Napoleon	  fotos	  i	  instantanies	  Nadal	  
dibuix	  Loïe	  Fuller	   ?? foto	  corresponsal	  a	  Mallorca	   Napoleon Valldemosa:	  Sra.	  Roselló	  i	  la	  seva	  família	   Durán
assamblea	  de	  congressistes	  d'Esperanto	  a	  "Kembridge" x familia	  Zamenhof	  a	  Kembridge x diverses	  fotos	  congressites	  d'Esperanto	  +	  Lo	  que's	  diu	  a	  Fransa x

0 x 0 x Marusa	  Valero	  Kotowitch	  retrat	  +	  3	  quadres Marusa	  Valero
treballs	  artistichs	  fets	  en	  la	  casa	  de	  la	  misericordia	   x Reyna	  Jochs	  Florals	  Arenys	  de	  Mar	  i	  Badalona	   x de	  la	  illa	  daurada:	  mocadors	  de	  batista	  de	  Bonet	  de	  Palma	   x
4	  fotos	  el	  dia	  d’una	  Japonesa	   x nova	  artista	  catalana:	  Pilar	  Santaularia	  y	  Clemente	   Areñas	  f.	   Los	  derrers	  Jochs	  Florals	   Garcia	  f.	  Girona	  
10	  retrats	  Congres	  Pedagogich x notes	  barcelonines:	  noces	   Napoleon	  f.	   Boda	  Aristocratica	  +	  nova	  artista:	  Carmen	  Cortis	  (concertista	  de	  piano) Napoleon	  f.	  
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Actriu	  Marthe	  Régnier,	  article	  per	  Bouyer x Dolors	  Gonzalo	  Moron x 0 x Publicitat	  
3	  fotos	  de	  Caracas	   x Mossen	  +	  Junta	  Lliga	  Reg.	  Sabadell	  i	  	  intérpretes	  de	  poesia	  Mossen	  Garriga	   Vilatobà 0 x Publicitat	  
1	  dibuix I.	  Palau 3	  retrats	  d'artistes	  joves	  de	  Barcelona	   Audouard 0	  +	  2ª	  ed.	  La	  Frabicanta	  i	  Cuentos	  de	  Colombine	  de	  Burgos	  Seguí x Publicitat	  
Sales	  del	  Museu x 5	  actrius	  en	  1	  foto	  del	  Teatre	  Principal	  en	  "Els	  Mentiders"	   Massó	  (hípica	  a	  Montserrat)	   Lo	  que's	  dius	  a	  Fransa:	  	  retrat	  del	  poeta	  Jean	  Aicard	  i	  la	  seva	  vila	   x Publicitat	  
Batalla	  de	  Flors	  a	  Valencia	   Gómez	  Durán	   Josefina	  Santolaria	   x Vesconmte	  René	  de	  Montozon-‐Brachet	   x Publicitat	  
Maria	  A.	  Tubau	  de	  Palencia	   Mas	   notes	  barcelonines:	  activitats	  aire	  lliure	   Napoleon	  /	  Ballell	  /	  Branguli	   Valencianes	  Aristocràtiques	  premiades	  en	  el	  concurs	  de	  bellesa	   Napoleon Publicitat	  
Sra.	  De	  Sureda	  +	  quadre	  pintat	  per	  Sureda	   Napoleon	   Actualitats:	  noces	   Nadal	  /	  Napoleon	   Academia	  Música	  Manresa	   x Publicitat
Mistres	  Elena	  Park	  de	  Kendall	   Vela	  f.	   3	  il·∙lustracions	   Miss	  Valentine	  Lecomte Turistes	  lyoneses	  a	  Tibidabo	   Branguli	  f.	   Publicitat	  
Lo	  que's	  diu	  a	  França	  foto	  pintora	  Mlle.	  Dufau x foto	  famílies	  dels	  reservistes	  +	  agulles	  de	  sombreros Ballell	  f.	   jochs	  florals	  Olot	  i	  concurs	  fotografich	  Sabadell.	  Publicitat:	  POESIES	  de	  Victoria	  Penya	  d'Amer	   x Publicitat	  
2	  objectes	  de	  la	  casa	  Bonet	  de	  Palma	   x 0 x dos	  carruatges	  dels	  "Coso	  Blanco	  y	  Oro"	  de	  Valencia	   x Publicitat	  
Teodor	  Llorente	  el	  poetab	  +	  les	  seves	  filles,	  esposa	  i	  llauraores	   x Lo	  que's	  diu	  a	  Fransa:	  foto	  de	  Ecole	  ménagèr	  de	  Lyon x notes	  diverses:	  no	  fotos	   x Publicitat	  
0	  fotos.	  Llista	  de	  donatius	   x 0	  fotos.	  Llista	  de	  donatius	   x 0.	  Publicitat:	  dones	  joves,	  tonificar	  la	  pell	   x Publicitat	  



Publicitat	  
Poesies	  de	  Josepha	  Massanes	   Talismás	  de	  Felicidad	  
aliments	  per	  a	  les	  "criatures" Talismás	  de	  Felicidad	  
Visions	  de	  la	  Palestina	  per	  Miquel	  Costa	  y	  Llobera Talismás	  de	  Felicidad	  
Visions	  de	  la	  Palestina	  per	  Miquel	  Costa	  y	  Llobera Sabó	  "el	  que	  gasten	  avuy	  totes	  les	  elegants"
x Voyages	  en	  Suisse
Visions	  de	  la	  Palestina	  per	  Miquel	  Costa	  y	  Llobera Llibre:	  el	  país	  del	  pler	  de	  Joaquim	  Ruyra	  
Estudi	  Feminista	  de	  Dolors	  Monserdà	  
x enquadernacions	  artístiques	  
Visions	  de	  la	  Palestina	  per	  Miquel	  Costa	  y	  Llobera
El	  país	  del	  pler,	  cinch	  cants	  de	  Joaquim	  Ruyra	  y	  Oms	   Lluïsa	  Vidal:	  curs	  de	  dibuix	  i	  pintura	  
Visions	  de	  la	  Palestina	  per	  Miquel	  Costa	  y	  Llobera Lluïsa	  Vidal:	  curs	  de	  dibuix	  i	  pintura	  
El	  país	  del	  pler,	  cinch	  cants	  de	  Joaquim	  Ruyra	  y	  Oms	   La	  Atlantida	  poema	  de	  Jacinto	  Verdaguer Poesies	  de	  Josepha	  Massanès
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Núm.	  58 28/1/12 Pastora	  de	  les	  Montayes	  Llemosines	   Quadro	  de	  S.	  Leloir	   0 x la	  nena	  de	  Dóriga	   pintor	  català	  Béjar	   0 x
Núm.	  59 25/2/12 Sporta	  d'hivern,	  en	  el	  pirineu	  Català Mas	  f. 0 x barcelonines Amer	  f. institut	  de	  cultura	  y	  biblioteca	  per	  a	  la	  dona	   x
Núm.	  60 31/3/12 La	  nena	  Paquita	  Madriguera	  y	  Rodó	   Matorredona	   0 x canço	  de	  Paquita	  Madriguera x enriqueta	  Goretti Torres	  
Núm.	  61 28/4/12 Conxita	  Supervia:	  jove	  mezzo	  soprano	  catalana	   Photo-‐Studio	  Areñas 0 x comité	  obreres	  oatronat	  Mataró	  +	  taller	  Lluïsa	  Vidal	   Taller	  de	  Ballell artista	  lirica	  polaca	  Ladislava	  +	  La	  baronesa	  de	  Wilson x
Núm.	  62 26/5/12 Cap	  d'estudi Photo-‐Studio	  Areñas 0 x Casaments	  barcelonins Areñas	  fs. 4	  casaments	   Areñas	  /	  Napoleon
Núm.	  63	   23/6/12 Senyoreta	  Mayner	  y	  Boule:	  Reyna	  Jochs	  Florals	  Reus	   Sr.	  Matorrodona 0 x matrimonis Areñas artistes	  polacas	  en	  Barcelona	   x
Núm.	  64	   28/7/12 Les	  barcelonines	  al	  polo Nadal 0 x senyoretes	  concursantes	  al	  tir.	  La	  junta	   Ballell 3	  fotos	  dones	  esport:	  els	  sports	  de	  les	  barcelonines Ballell	  /	  Antonietti
Núm.	  65 25/8/12 En	  la	  Platja	  de	  Zoroya,	  Barcelona Aranda 0 x Escola	  Casolana	  d'Artés:	  maestra	  y	  dexebles Torruellla homenatge	  al	  doctor	  Carulla	  a	  Viladrau x
Núm.	  66 29/9/12 Un	  castanyer	  centenari	  a	  Viladrau x 0 x Retrat	  de	  Gracieta	  Bassa	  de	  Llorens	  +	  casaments x les	  senyoretes	  Marnet:	  campiones	  de	  Tennis,	  junt	  amb	  els	  premis	   Napoleón
Núm.	  67	   27/10/12 Lo	  derrer	  Gotim R.	  Areñas	   0 x Casaments	  barcelonins Photo-‐Studio	  Areñas manualitats	  en	  els	  tallers	  de	  l'Institut	  de	  cultura	  y	  Biblioteca	  poplar	  pera	  la	  Dona	   Sagarra
Núm.	  68 24/11/12 En	  lo	  Jardí Ballell	   0 x foto	  brodats	  i	  roba	  blanca:	  tallers	  de	  la	  beneficiencia	  escolar x 2	  fotos	  taller	  beneficiencia	  escolar	   x
Núm.	  69	   29/12/12 La	  carta	  de	  cap	  d'any	   x 0 x foto	  dones	  "també	  hi	  hà	  qui's	  recorda	  dels	  pobres	  assilats	   x treballs	  artístics	  de	  la	  Tómobla	  /	  acuarela	  de	  flors	  de	  Pepita	  Teixidor x



Pàg.	  5 Autores	   Pàg.	  6 Autores	   Pàg.	  7 Autores	  
noves	  sales	  de	  les	  senyoretes	  filles	  de	  C.	  Malató	   x actriu	  francesa,	  actriu	  Villar	  i	  Amparo	  Alabau	   x Elvira	  Malagarriga	  +	  quadres	  al	  oli	  de	  Mas	  f. Areñas	  f.	  /Mas	  f.

institut	  de	  cultura	  y	  biblioteca	  per	  a	  la	  dona	   Boguñà	  y	  Cornet	  f.	   institut	  de	  cultura	  y	  biblioteca	  per	  a	  la	  dona	   Boguñà	  y	  Cornet	  f.	  /	  Ballell intelectualitats	  femenines:	  Donya	  Blanca	  de	  los	  Rios	   x
les	  germanes	  Palau	  i	  i	  Carmen	  Planchon	   Banús Patronat	  Social	  Escolar	  d'obrers	  de	  Mataró	   x Patronat	  Social	  Escolar	  d'obrers	  de	  Mataró	   x
4	  casaments	   I.	  Sanchez	  /	  Areñas 0 x la	  professora	  Dony	  Sensat	  de	  Ferrer	   x
Jochs	  Florals	  de	  Lleyda	  +	  dinar	  aniversi	  Mundial	  Palace	   Gausi	  fot. 4	  fotos	  Festa	  del	  Magi	  al	  Colegi	  Internacional x a	  tota	  pàgina:	  reyna	  jochs	  florals	  1912	   Napoleon
la	  Santa	  Famila	  /	  retrat	   Quadro	  de	  Mela	  Mutermilk	  /	  retrat	  Stanislawa	  Centnerszwer bocet	  imatge	  Santa	  Isabel	  i	  infancia	  St.	  Isabel	  d'Hungria x fases	  de	  la	  vida	  de	  Sta.	  Isabel	  reyna	  d'Hungria	  del	  llibre	  Dr.	  Cubí	   eminents	  artistes	  
Festa	  al	  Turó	  Park:	  concurs	  de	  gossos	  (3	  fotos	  a	  tota	  pg) Ballell	  /Antonietti Infanta	  Isabel	  a	  Barcelona	   Napoleon	  /	  Ballell Infanta	  Isabel	  a	  Girona Ballell	  /	  Marsell
Colonies	  escolars	  catalanes	  a	  Blances	  +	  Bcn Pons	  /Esquirol "Casaments	  barcelonins	  y	  sabadellenchs" Vilatobà	  /	  Photo-‐Studio	  Areñas Vora'l	  Bressol-‐	  Fantasia	  artistica	  Photo-‐Studio	  Areñas Photo-‐Studio	  Areñas
S.	  A.	  Real	  la	  infanta	  Maria	  Teresa	   x retrat	  Rafaela	  Abadia	   x una	  artista	  catalana:	  Marta	  Grau x

0 x 1	  il·∙lustració Lluïsa	  Vidal 0 x
3	  fotos	  notes	  barcelonines	  casaments	   Areñas	   2	  casaments	   Renom	  /	  Napoleon 4	  concertistes	   Areñas	  /	  Napoleon	  
treballs	  religiosos	  de	  l'exposició	  /	  junta	  organissadora	   Ballell exposició	  tómola	  y	  arbre	  Nadal	  /	  Venta	  y	  tómobola	  Asil	  Sant	  Antoni	   Ballell	  /	  Sagarra	   4	  retrats	  nens	  i	  nenes	  "poncelles" Photo-‐Studio	  Areñas



Pàg.	  8 Autores	   Pàg.	  9 Autores	   Pàg.	  10 Autores	  
Pilar	  Pratdesaba	  +	  darrer	  retrat	  de	  Joan	  Maragall	   J.	  Moner	  f. 3	  fotos	  mare	  de	  la	  reyna	  d'Espanya	  a	  Bcn	   x 3	  fotos	  restaurant	  	  de	  Maternitat	   Ballell	  f.

0 x mocador	  de	  malla	   bordat	  per	  Carme	  Biló	  y	  Juvé 1	  il·∙lustració Lluïsa	  Vidal	  
Patronat	  Social	  Escolar	  d'obrers	  de	  Mataró	   x exposició	  de	  l'escola	  casolana	  +	  les	  oficines	   x 1	  il·∙lustració Lluïsa	  Vidal	  
l'obra	  de	  la	  dona	  en	  l'exposició	  de	  treballs	  escolars x sobre	  l'ensenyament	  escola	  femenina:	  professora	  Maria	  Baldó	   x institucions	  d'ensenyansa	  congregacions Ballell	  f.
casa	  Matriu	  de	  les	  Germanes,	  quadre	  pintat	  per	  una	  religiosa	  dominicana,	  brodat	  artistich	  	   religioses	  dominicanes	   sales	  exposició	  de	  Labors	  +	  edredó	  artistich	   religioses	  dominicanes 0 x
3	  artistes	  musicals	   Napoleon foto	  de	  tapet	  per	  a	  piano	  amb	  lletra	  verdaguer	  i	  música	  Karr Francisca	  Net	  y	  Carreras	   0	  fotos.	  Les	  fades	  del	  Blat	  de	  Carme	  Karr il·∙lustracions	  de	  Lola	  Anglada	  
1	  il·∙lustració Lluïsa	  Vidal Pilar	  Manich	  Llubera	   Napoleon notes	  femenines	  del	  Vichy	  Elegant dibuixos	  d'Olaguer	  Junyent
Música	  Casadevall,	  lletra	  de	  Joseph	  Mª	  Matas	   x Música	  Casadevall,	  lletra	  de	  Joseph	  Mª	  Matas	   x patronat	  social	  escolar	  d'obreres	  de	  Mataró	   x
en	  les	  platges	  tarragonines:	  a	  doble	  pàgina	  fotos	   x 24	  fotografies	  petites	  og:	  8-‐9 x Música	  Coll	  Agulló x
nou	  local	  pera	  les	  escoles	  pera	  la	  preservació	  de	  la	  fè x 0 x Música	  de	  Coll	  Agulló,	  lletra	  de	  Llanas	  Rabassa x
taller	  de	  brodats	   Ballell	   0 x 0 x
Música	  de	  Mercè	  Vila	  Raventós x Música	  de	  Mercè	  Vila	  Raventós x institució	  fem.	  Yankee,	  fotos:	  Parch	  de	  Sta.	  Mary's	  Collège	   x



Pàg.	  11 Autores	   Pàg.	  12 Autores	   Pàg.	  13 Autores	  
coxí	  bordat	  i	  dibuix	  de	  Carme	  Gotarde Ballell	  f. 0 x 4	  retrats	  nens	   Amadeu	  /	  Areñas

0 x 2	  fotos	  Montserrat	   Sarthou	  f. 4	  fotos	  Montserrat	   Sarthou	  f.
0 x professora	  Rafaela	  Sànchez	  +	  parch	  colegi	  Vilavorde Napoleon Gimnàs	  Vilavorde x

institucions	  d'ensenyansa	  congregacions Ballell	  f. dibuixos	   Lola	  Anglada dibuix Lola	  Anglada	  
1	  il·∙lustració Lluïsa	  Vidal	   senyoretes	  del	  Colegi	  de	  Catalunya	  +	  academia	  de	  cant	  Mlle.	  Alice	  Chessselet	   x Emilia	  Serrano,	  Baronesa	  de	  Wilson	   x
2	  il·∙lustracions Lola	  Anglada	   les	  barcelonines	  al	  festival	  del	  tibidabo	   x grups	  d'elegants	  barcelonies	  +	  terrassa	  Tibidabo	   x
notes	  femenines	  del	  Vichy	  Elegant dibuixos	  d'Olaguer	  Junyent fotos	  excursió	  a	  Sant	  Benet	  de	  Bages	   x monestir	  de	  Sant	  Benet	  de	  Bages	  i	  Claustre Parés	  y	  Roig
dibuixos	  abelles	   PRATS? rondalla	  autora	  Donya	  Antonia	  Bardolet	  (foto) x 0 x
labors	  artístiques	  propietat	  de	  banquer	   x colonies	  escolars	  de	  nenes	  en	  l'obra	  de	  la	  preservació	  de	  la	  fe	   x nenes	  en	  els	  castanyers	   x
Música	  de	  Coll	  Agulló,	  lletra	  de	  Llanas	  Rabassa x el	  nou	  colegi	  Mont-‐D'Or x el	  nou	  colegi	  Mont-‐D'Or x
1	  il·∙lustració Lluïsa	  Vidal	   0 x Jochs	  Florals	  a	  Catalunya:	  Girona	  y	  Ateneu	  del	  Clot J.	  Llinds	  /	  S.	  Gambús
a	  tota	  pàg:	  vistes	  generals	  de	  la	  Institució x fotos	  de	  la	  capella	  de	  la	  Institució	   x grup	  dexebles	  /	  exercicis	  de	  cultura	  física	  en	  la	  Institució	   x



Pàg.	  14 Autores	   Pàg.	  15 Autores	  
dones	  barcelonines	  en	  l'art	  y	  les	  lletres	   Ballell	  /	  Banús	   casaments	   Areñas	  /	  Ballell	  /	  Napoleon	  
école	  Menagères	  de	  Suissa:	  dexebles	   x Dolors	  Anglada	  retrat	  +	  tallers	  amb	  el	  seu	  mestre	   Renom	  /	  Balcells	  
Doctores	  y	  professores	  Universitat	  Brusseles	  +	  	  2	  postals postals	  de	  Mme.	  Ridels	   0 x
la	  dona	  benéfica	  a	  Reus	   Toppetti xal	  de	  la	  princesa	  Clementina	  de	  bélgica,	  foto	  a	  tota	  pàgina	   dibuixat	  y	  executat	  per	  la	  societat	  de	  arts	  de	  la	  femina	  de	  Bruseles	  
Escola	  d'arts	  y	  oficis	  per	  a	  la	  dona	  en	  la	  beneficiencia	  escolar	   x Escola	  d'arts	  y	  oficis	  per	  a	  la	  dona	  en	  la	  beneficiencia	  escolar	   Rosa	  Bardella	  per	  Nysen	  f.

0 x l'obra	  del	  asil	  ampar	  de	  Santa	  Llucia	  Pera	  Cegos	   Sagarra
Concha	  Espina	  de	  la	  Serna	  i	  Pilar	  Zubiaurre Matorrodona foto	  Mlle.	  Bouyer-‐Karr x
Mª	  Lluïsa	  Ponsa,	  autora	  rondalla	  "historia	  d'un	  vestit	  contada	  per	  ell	  mateix" x 0 x
Senyoreta	  Carme	  Castillo	  +	  les	  catalanes	  a	  America:	  Josephina	   x Clementina	  Arderiu	  +	  Lluisa	  Pujol	  Busca	  (teyna	  de	  la	  festa)	   Banús	  
el	  nou	  colegi	  Mont-‐D'Or:	  foto	  de	  la	  classe	  i	  lliçons	   x les	  dexebles	  del	  Colegi	  Mont-‐D'Or Antonietti
La	  obra	  benefica	  Femenina	  a	  Barcelona:	  exposició	  y	  venda	  Patronat	   Ballell La	  Dona	  y'l	  Sport:	  tennistes	  germanes	  Marnet	  	  /	  1r	  club	  natació	  femení	  Espanya	   J.	  Balcells	  
laboratoris,	  escola	  domèstica,	  aules,	  gabinets	  de	  física	   x festes	  campionat	  d'hivern	  de	  natació,	  barcelona	  /	  artistes	  americanes	  a	  Catalunya	   x



Pàg.	  16 Autores	   Pàg.	  17 Autores	   Pàg.	  18
0 x 1	  il·∙lustració Lluïsa	  Vidal	   0

notes	  sportives	  per	  Lola	  A.	   Lola	  Anglada	   Dibuix	  Anglada	  i	  fotografies	  families	  Ferrer	  y	  Casanovas	   Parés	  f.	   6	  fotos	  barcelonines	  al	  Skating	  del	  Turó	  
Monserdà,	  Maria	  Domenech	  i	  Trinitat	  Sais	   x Josefa	  Casagemas	  +	  Comité	  de	  dames	  Primer	  Congrés	  diHigiene	  a	  Bcn	   Photo	  Studio	  Areñas de	  la	  illa	  daurada:	  senyoreta	  Pura	  Lago	  
Dª	  Rosa	  de	  la	  Figuera	  +	  exposició	  de	  treballs	  escolars	  dirigida	  per	  Sanchez	  Arcoa,	  colaboradora	  Feminal	  	  	   x Miss	  Frances	  E.	  Williard	   x dues	  concertistes:	  Carme	  Cortès	  i	  Pilar	  Castillo	  
exposició	  de	  labors	  femenines	  de	  Reus	   x exposició	  de	  labors	  femenines	  de	  Reus	   x exposició	  de	  labors	  femenines	  de	  Reus	  
l'obra	  de	  la	  Convalescencia	  de	  Sant	  Ignasi	  a	  Sarrià	   x junta	  voltant	  la	  Reverenda	  Superiora	   x el	  berenar	  de	  festa	  de	  la	  Junta	  +	  Labora	  artísitica	  de	  Francisca	  Net	  y	  Carreras	  
taula	  de	  traball	  de	  Bouyer-‐Karr	  en	  Provensa	  +	  l'estany	  de	  Frotignan x canal	  del	  Pont	  del	  Gard	  +	  Canal	  del	  Mitxdia	   x matrimoni	  d'Antoni	  Romaní	  i	  Maercè	  de	  Vía	  y	  Parera
dibuix	   PRATS? senyoretes	  del	  concurs	  de	  natació	  +	  infants	  fents	  gimnasia	  rítima	   Ballell jochs	  florals	  de	  Badalona	  -‐	  actuació	  femenina	  
vista	  general	  de	  "sa	  vila	  veya"	  en	  Tossa	   x carrer	  y	  escolador	  de	  "sa	  vila	  veya" x altar	  dedicat	  a	  la	  Verge	  de	  Montserrat	  
Dos	  joves	  artistes:	  Maria	  y	  Carlota	  Azeué	   x tapis	  pintat	  per	  Maria	  Azeué	  /	  Jesús	  a	  casa	  de	  Llàtzer Antonietti una	  jove	  pedagoga:	  Carme	  Muntaner	  Loscos	  
retrat	  Maria	  Pi	  y	  Suñer	   x enterro	  colaboradora	  Maria	  Pi	  y	  Suñer	  /	  retrat	  professora	  Assumta	  Mascaró	   x 0
artistes	  barcelonies:	  Maria	  Barrientos	  de	  Keen Olga	  f.	  Budapesth retrat	  violinsita	  Elsa	  Oriol Renom talles	  de	  beneficiencia	  Escolar:	  bluses	  y	  bordats	  confeccionats	  tallers	  



Autores	   Pàg.	  19 Autores	   Pàg.	  20 Autores	  
x 0 x Publicitat Cultura	  Femenina	  conferencia	  de	  Carme	  Karr
Juandó	  /	  Ballell	   retrat	  Violette	  Bouyer-‐Karr x Publicitat Flors	  y	  Plors	  poesias	  de	  Isidro	  Reventós Poesies	  de	  Victoria	  Penya	  
Gòmez	   no	  foto,	  fragment	  conferencia	  Monserdà x Publicitat Cultura	  Femenina	  conferencia	  de	  Carme	  Karr Vida	  Triomfant	  de	  Miquel	  Roger	  y	  Crosa	  
Napoleon 0 x Publicitat Cultura	  Femenina	  conferencia	  de	  Carme	  Karr Avisa	  suscriptors:	  amb	  aquest	  número	  repartim	  coberta	  del	  volum	  de	  poesies	  de	  Montserdà	  
x instalació	  tallers	  de	  la	  casa	  Navas	   x Publicitat Poesies	  de	  Montserdà	   El	  pais	  del	  pler	  de	  Joaquim	  Ruyra	  y	  Oms
Antonietti restauració	  de	  sant	  joan	  de	  les	  abadeses	   x Publicitat Poesies	  de	  Montserdà:	  s'està	  esgotant	  1ª	  edició	  	   Vida	  Triomfant	  de	  Miquel	  Roger	  y	  Crosa	  
Areñas	  /	  Antonietti tapis artista	  Donya	  Francisca	  Ponce	  de	  León	   Publicitat Poesies	  de	  Montserdà	   Poesies	  de	  Victoria	  Penya	  +	  Llibre	  Blanch	  poesies	  de	  Victor	  Català
x reyna	  J.	  Florals	  de	  Fracia	  senyora	  de	  Ribera	  y	  la	  seva	  Cort	  d'Amora Ballell	   Publicitat Poesies	  de	  Montserdà	   Cultura	  Femenina	  de	  Carme	  Karr
x 0	  fotos	  /	  poesies	  de	  Manel	  Milà	  y	  Fontanals	   x Publicitat colegi	  internacional	  pera	  senyoretes	  a	  Sarrià	   Obres	  noves:	  Cansons	  perdudes	  i	  L'anima	  en	  camí	  
x Publicitat Poesies	  de	  Manel	  Milà	  y	  Fontanals	  +	  4	  llibres	   Publicitat a	  tota	  pàgina:	  Les	  novedades.	  Magatzems	  de	  Roba	  
x Publicitat Poesies	  Massanés	  i	  Monserdà Publicitat a	  tota	  pàgina:	  Les	  novedades.	  Magatzems	  de	  Roba	  
x Publicitat poesies	   Publicitat a	  tota	  pàgina:	  Les	  novedades.	  Magatzems	  de	  Roba	  



Poesies	  de	  Jossepha	  Massanés	  

Horaciones	  de	  Miquel	  Costa	  y	  Llobera	  

cultura	  femenina	  de	  Carme	  Karr

Poesies	  de	  Victor	  Penya	  i	  de	  Dolors	  Monserdà



Portada Autores	   Pàg.	  2 Autores	   Pàg.	  3 Autores	   Pàg.	  4 Autores	  
Núm.	  82 25/1/14 Sports	  de	  Neu	  a	  Vallvidrera Sagarra	   0 x Excursions	  barcelonines	  a	  Vallvidrera Sagarra	   3	  fotos	  de	  la	  nevada	  al	  port,	  pl.	  cat.	  i	  porta	  Pau Sagarra
Núm.	  83	   22/2/14 Cap	  a	  miss	  a	  nostra	  senyora	  de	  Pompeya	   Antonietti 0 x Pepita	  Teixidor x cobretaula	  de	  punta	  catalana	  fet	  per	  Dª	  S.	  G.	  De	  M.	   x
Núm.	  84 29/3/14 Primer	  somni	   Photo-‐Studio	  Areñas 0 x puntayres	  rurals x jochs	  de	  llit	  en	  punta	  catalana	  executat	  per	  Dª	  S.G.	  De	  M. x
Núm.	  85 26/4/14 La	  campiona	  de	  Tennis	  Srta.	  Marnet	   x 0 x mestres	  de	  piano	  y	  de	  violí	  Ferran	  Aranda	  i	  filla	  Germaine Napoleon	   concertista	  y	  compositora	  Paquita	  Madriguera,	  pianista	  Ventura	  i	  cantatriu	  Freund	   Orrit	  foto	  de	  Madriguera
Núm.	  86 31/5/14 Maig	  (noia	  fent	  la	  comunió?) Renom	   0 x artistes	  catalanes:	  violinista,	  compositora.. Napoleon dues	  dexebles	  del	  Mestre	  Vidella	  /	  park	  güell	  /	  tàrrega	  senyores	  presenciant	  benedicció	   Baró	  y	  Renom	  /	  Sagarra
Núm.	  87 28/6/14 La	  Lliçó	  d'equitació	   L.	  Marnet	   0 x 0 x art	  y	  la	  dona:	  Sala	  Parès,	  exposició	  Pepita	  Teixidor	   x
Núm.	  88 26/7/14 Una	  bellesa	  Inglesa	   pintat	  per	  Pau	  de	  Béjar 0 x doctora	  Maria	  Montessori	  /	  Montessori	  i	  dexebles	  en	  una	  lliçó x dexebles	  Montessori	  a	  l'esbarjo	  i	  realitzant	  diferents	  activitats	   x
Núm.	  89 30/8/14 Contemplant	  lo	  fill	  (mare	  i	  fill) Vives 0 x escola	  d'estiu	   x escola	  d'estiu x
Núm.	  90 27/9/14 Banyant	  el	  ifllet	  (mare	  i	  fill	  al	  mar) Ballell 0 x casa	  de	  maternitat	  de	  Barcelona	   x casa	  de	  maternitat	  de	  Barcelona	   x
Núm.	  91 25/10/14 La	  Srta.	  Marlet	  saltant	  de	  la	  palanca	   x 0 x Donya	  Josepha	  Panadés x dibuixanta	  Francisca	  Rius	  y	  Sanuy	  /	  dibuix	   dibuix	  de	  Francisca	  Rius
Núm.	  92 29/11/14 Una	  parella	  d'amichs	  (nena	  i	  gos) x 0 x mestra	  superior	  Maria	  Villauendas	   x 0 x
Núm.	  93 27/12/14 Naxement	   escultura	  de	  Venanci	  Vallmitjana 0 x a	  tota	  pàg.	  Nadal,	  fragment	  d'un	  quadro	  de	  Murillo Murillo 0 x



Pàg.	  5 Autores	   Pàg.	  6 Autores	   Pàg.	  7 Autores	  
3	  fotos	  nevada:	  passeig	  gràcia,	  carrer	  Aragó	  i	  Parch Sagarra Sporta	  de	  Neu	  Vallvidrera Sagarra	   foto	  Maria	  Barrientos	   x

0 x notes	  barcelonines:	  bateig	   Ballell Fundació	  femenina	  contra	  la	  tuberculosis	   x
Ernestina	  Corme:	  actriu	  de	  l'Auditorium Amadeu	   retrat	  pintora	  catalana	  Dolors	  Prats	  de	  Presas	  /	  quadre	  a	  l'oli x exposició	  de	  pintura	  de	  donya	  Dolors	  Prats	   x
orfeó	  Manresà	  /	  la	  pasqua	  dels	  malalts	   x centre	  autonomista	  de	  dependents	  del	  comerç	  y	  de	  la	  industria x exploradores	  en	  els	  boscos	  de	  Vallvidrera	  /	  excursionistes	  italianes Antonietti	  /	  Sagarra

0 x propagandista	  catòlich	  P.	  Gérard	   x medalla	  mural	  d'or	  donat	  a	  l'Escola	  Casola	  Agrícola	   x
obreres	  femenines	  de	  Catalunya:	  escola	  Olot	  i	  Sagrada	  Família	  de	  Sabadell	  	   Obradors Dª	  Leonor	  Ferrer	  /	  Leonor	  Ferrer	  i	  ajudants	  en	  el	  taller	  dibuix	   x l'excursionisme	  a	  Catalunya:	  junta	  directiva	  /	  grup	  de	  Comité	   x
pàg.	  Horitzontal:	  curs	  internacional	  Montessori	  a	  Roma	   x dexebles	  Montessori	  a	  l'esbarjo	  i	  realitzant	  diferents	  activitats	   x les	  mestres	  pensionades	  a	  Roma:	  3	  retrats	   x
pàg.	  Horitzontal:	  concurrrents	  a	  l'Escola	  d'Estiu	   x Classe	  del	  professor	  Sr.	  Puig	  i	  Sr.	  Nebot	  a	  l'Escola	  d'Estiu	   x L'escola	  Estiu	  en	  l'Obervatori	  Fabra	  /	  professors	  de	  l'Escola	  D'estiu	   Antonietti

0 x Jochs	  Florals	  d'Igualada:	  Reynes	  y	  la	  Cort	  D'Amor	   Esquirol a	  tota	  pàg.	  Reynes	  de	  la	  festa	  y	  les	  Corts	  d'Amor x
3	  dibuixos	  Francisca	  Rius	   Francisca	  Rius	   6	  dibuixos	  Francisca	  Rius	   Francisca	  Rius	   joyes	  del	  Museu	  de	  Barcelona	  a	  tota	  pàg.	   x
mor	  la	  professora	  Maria	  Cabassu	  d'Albí x a	  tota	  pàg.	  Fragment	  estovelles	  altar	   x notes	  de	  cultura:	  grup	  de	  mestres	  i	  algumes	  Treball	  Manual	   Antonietti
1	  il·∙lustració Easté 0 x mosaych	  de	  d'iglesia	  de	  Santa	  Maria	  de	  Trastevere	   de	  la	  colecció	  Apeles	  Mestres	  



Pàg.	  8 Autores	   Pàg.	  9 Autores	   Pàg.	  10 Autores	  
0 x 1	  il·∙lustració Lluïsa	  Vidal Música	  Anhel,	  cançó	  popular,	  lletra	  de	  X x

festival	  a	  benefici	  de	  l'obra	  de	  l'infancia	  de	  l'obrer	   Ballell Escola	  d'arts	  i	  oficis	  /	  lliçó	  de	  cuyna	   Ballell Sport	  Educatiu	  a	  Tarragona	  /	  Casaments	   Valvé	  /	  Areñas	  
escriptora	  i	  crítica	  d'art	  anglesa:	  Beatrice	  Stemart	   Soler 0 x 4	  foto	  a	  tota	  pàg.	  Sobre	  la	  pagesia	  catalana	  	   Bosch	  -‐	  Roig	  
casaments	  barcelonins	  a	  tota	  pàg. Areñas	  /	  Napoleon	   0 x Música	  de	  Ilbintza x
doble	  pàg.	  La	  festa	  de	  la	  Flor,	  organisada	  per	  federació	  contra	  tuberculosis	   x doble	  pàg.	  La	  festa	  de	  la	  Flor,	  organisada	  per	  federació	  contra	  tuberculosis	   x doble	  pàg.	  El	  coso	  blanch	  a	  Tarragona	   x
obra	  benèfica	  de	  la	  dona	  -‐	  Rober	  del	  Rosari:	  tómbola	   x obra	  benèfica	  de	  la	  dona	  -‐	  Rober	  del	  Rosari:	  grup	  de	  petits	  actors	   x pintora	  Lluïsa	  Vidal	  /	  dos	  retrats	  de	  Vidal retrats	  de	  Lluïsa	  Vidal	  
les	  mestres	  pensionades	  a	  Roma:	  3	  retrats	   	   barcelonines:	  cantatriu	  Rosa	  Joachim	  amb	  els	  fills	  i	  artistes	  /	  ball	  Casa	  d'Amèrica	  de	  Bcn	   foto	  ball	  de	  Sagarra Música	  de	  María	  Carratalà x
poetissa	  catalana	  Clementina	  Arderiu	   x treballs	  femenins:	  bordats	   x doble	  pàg.	  les	  dones	  a	  les	  platges	  barcelonines	   Ballell
femina	  natació	  club	  -‐	  segon	  campionat	   x Mercè	  Ribalta,	  vencedora	  probes	  /	  copes	  guanyades x nota	  tota	  pàg.	  es	  de	  les	  platges	  barcelonines	   Ballell
Adela	  de	  Cots	  y	  Verdaguer	  (el	  seu	  poema)	   x 0 x 0 x
notes	  de	  caritat	  femenina:	  infermeta	  i	  soldat	  francès	  /	  castell x 0 x 1	  il·∙lustració	   x

0 x a	  tota	  pàg.	  Quadre	  "l'adoració"	  de	  l'església	  del	  Pi	  de	  Barcelona Viladomat	   a	  doble	  pàg.	  Quadre	  "Adoració	  dels	  Reys" Vivarini	  (	  de	  la	  col.	  Apeles	  Mestres)



Pàg.	  11 Autores	   Pàg.	  12 Autores	   Pàg.	  13 Autores	   Pàg.	  14 Autores	  
Música	  Anhel,	  cançó	  popular,	  lletra	  de	  X x 0 x bells	  indrets	  Catalunya,	  terra	  Lleydatana x Gerri	  de	  la	  Sal x
a	  tota	  pàg.	  Casament	   Areñas escola	  catalana	  d'art	  dramatich x escola	  catalana	  d'art	  dramatich:	  actrius Amadeu escola	  catalana	  d'art	  dramatich:	  actrius x
3	  fotos	  sobre	  la	  pagesia	  catalana	   Bosch	  -‐	  Roig	   homenatge	  a	  Enrich	  Borras	  a	  Badalona	   Ballell Maria	  Domenech	  de	  Canyelles	   x retrat	  pianista	  Dolors	  Roig	   Mariné
Música	  de	  Ilbintza x fotos	  costa	  blava	   x Agna	  Monner:	  actriu	  catalana	  morta	   x dibuix:	  Èros	  vençut R.A	  ?	  
doble	  pàg.	  El	  coso	  blanch	  a	  Tarragona	   x 0 x barcelonines,	  casaments	   x patronat	  d'obreres	  de	  Sarrià x
4	  quadres	  pintats	  per	  Lluïsa	  Vidal Lluïsa	  Vidal les	  barcelonines	  en	  les	  festes	  de	  caritat	   x horitzonat:	  festes	  caritat,	  organitzades	  per	  les	  dames	  barcelonines	   x dona	  en	  lOrfeo	  Català:	  Donya	  Emerenciana	  Wehrle x
Música	  de	  María	  Carratalà x les	  festes	  de	  Palamós	  /	  concurs	  exposició x exposició:	  vano	  de	  dalt	  autora	  Carme	  Figa,	  de	  Palamós x nenes	  puntayres	  en	  el	  concurs	   x
doble	  pàg.	  les	  dones	  a	  les	  platges	  barcelonines	   Ballell 1	  il·∙lustració Lluïsa	  Vidal notes	  barcelonines:	  carreres	  sidecars	  Vallvidrera	  /	  concurs	  femení	  de	  tir	   x metgessa	  catalana	  Encarnació	  Tuca	  /	  pintes	  antigues	  de	  carey Areñas	  foto	  metgessa

0 x tota	  pàg:	  escola	  de	  la	  dona	  en	  "La	  Llar"	   x tota	  pàg:	  escola	  de	  la	  dona	  en	  "La	  Llar"	   x Carreres	  a	  Vilafranca	  del	  Penedès x
1	  il·∙lustració	   Easté 0 x Donya	  Rosa	  Reig	  de	  Olano,	  mort	   x treball	  de	  la	  dona	  catalana	   Sagarra
1	  il·∙lustració	   x 1	  il·∙lustració x mor	  escriptora	  i	  professora	  catalana	  Joaquima	  Rosal x interiors	  barcelonins	   x
a	  doble	  pàg.	  Quadre	  "Adoració	  dels	  Reys" Vivarini	  (	  de	  la	  col.	  Apeles	  Mestres) Música	  de	  N.L.A.	  Cançó	  de	  Breçol x Música	  de	  N.L.A.	  Cançó	  de	  Breçol x dibuixos	  flors	   x



Pàg.	  15 Autores	   Pàg.	  16 Autores	   Pàg.	  17 Autores	   Pàg.	  18
0 x Retrat	  Maria	  Josepha	  Massanès x Casaments	   x 0

metgessa	  catalana:	  Trinitat	  Sais Baró 0 x indrets	  Catalunya:	  l'Empordà x 0
teatre	  d'infants	  a	  Belles	  Arts	   Ballell 0 x 0 x 0

0 x dibuix	  d'una	  dona	   R.A? tennis	  senyoreta	  Marnet	  /	  camps	  tennis	   Sagarra 0
patronat	  d'obreres	  de	  Sarrià x patronat	  d'obreres	  de	  Sarrià x treball	  de	  l'Escola	  de	  Puntayres	  /	  Indrets	  Catalunya:	  Sant	  Feliu	  Guixols	   x 2	  fotos	  Sant	  Feliu	  de	  Guixols	  
a	  tota	  pàg.	  "Lliri	  entre	  lliris"	  (dona	  entre	  lliris) Photo-‐Studio	  Areñas el	  sport	  y	  la	  dona:	  carreres	  automòbils	  /	  senyoretes	  foot-‐ballistes	   x 0 x publicitat	  gran:	  Heno	  de	  Pravia	  
grup	  de	  senyoretes	  palamosines	  en	  la	  Festa	  de	  la	  Flor	  /	  nena	  Maria	  Vila	   Antonietti Senyoreta	  Amelia	  Fusté	  /	  presidencia	  del	  acte	  de	  premis	   x a	  tota	  pàg.	  Pintes,	  colleció	  de	  March	  Jesús	  Bertran x publicitat	  gran:	  Heno	  de	  Pravia	  
Montserrat	  Borràs	  y	  Vilaplana	   x indrets	  Catalunya:	  excursió	  cap	  als	  vols	  de	  Moncada	   Sagarra Jochs	  Florals	  Badalona	  /	  reina	  Jochs	  Florals	  de	  Gracia	  y	  acompanyants	   Sagarra 0
Festes	  a	  Olot	   Ballell a	  tota	  pàg.	  Escola	  de	  Bosch	  Montjuich	   x Excursió	  a	  la	  Vall	  de	  Bianya	   Berenat	   excursió
turisme	  femení	  a	  Igualada	   x dona	  i	  ciència	  penitenciaria	   x quadre	  de	  Sant	  Antoni	   llapiç	  de	  la	  senyoreta	  Altisent publicitat	  gran:	  Heno	  de	  Pravia	  
filles	  Rusiñol	  i	  professors	  a	  l'aire	  lliure	   x menjador	  i	  parchs Antonietti foto	  Mossen	  Jacinto	  Verdaguer:	  publicitat	  dels	  27	  volums	  publicats	   x publicitat	  gran:	  Petróleo	  Gal
quadre	  "lo	  naixement"	   Ugo	  Van	  der	  Goes	   0 x cròquis	  Leonardo	  da	  Vinci	  (colecció	  Apeles	  Mestres) Leonardo	  da	  Vinci publicitat	  gran:	  Heno	  de	  Pravia	  



Autores Pàg.	  19 Autores Pàg.	  20 Autores
x Publicitat	   Lectura	  Popular,	  biblioteca	  d'autors	  catalana	   Publicitat	   productes	  bellesa	  
x Publicitat	   poesies	  de	  Josepha	  Massanès	   Publicitat	   Ilustració	  Catalana	  /	  Obres	  de	  Jacinto	  Verdaguer	  
x Publicitat posies	  d'Agnés	  Armengol	  y	  de	  Massanès Publicitat	   poesies	  Monserdà	  /	  Obres	  Jacinto	  Verdaguer	  
x Publicitat productes	  de	  bellesa Publicitat	   poesies	  massanès
x Publicitat poesies	  Massanès	  i	  Victoria	  Penya,	  Canigó	  de	  Verdaguer	   Publicitat	   6	  llibres	  (homes	  i	  dones)	  
x 0 x Publicitat	   llibres	  i	  poesies	  
x foto	  arc	  de	  Triumf,	  cartells	  Jacinto	  Verdaguer	   x Publicitat	   poesies	  Monserdà	  i	  Victoria	  Penya	  
x Publicitat redempció,	  poema	  de	  Agnés	  Armengol	   Publicitat	   cultura	  femenina	  de	  Karr,	  poesies	  Victoria	  Penya	  i	  Volum	  Verdaguer	  
Sagarra foto	  arc	  de	  Triumf,	  cartells	  Jacinto	  Verdaguer	   x Publicitat	   lectura	  popular:	  Biblioteca	  d'Autors	  Catalans	  
x cultura	  femenina	  de	  Karr	  i	  Lectura	  Popular x Publicitat	   foto	  arc	  de	  Triumf,	  cartells	  Jacinto	  Verdaguer	  
x 0 x Publicitat	   cultura	  femenina	  i	  poesies	  de	  Maria	  Massanès	  
x publicitat:	  Lectures	  populars	  10	  cèntims	   x Publicitat	   cultura	  femenina	  i	  poesies	  Monserdà



Portada	   Autores	   Pàg.	  2 Autores	   Portada	   Autores	   Pàg.	  4 Autores	  
Núm.	  117 28/1/17 Judwiga	  Lahovska:	  cantatriu	  polaca	   x 0 x Maria	  Frederich:	  viuda	  poeta	  de	  Provença	   x Margarida	  Priolo:	  reyna	  Jochs	  Florals	  Provença	   x
Núm.	  118 25/2/17 Rosa	  Avall:	  esports	  de	  neu	  a	  Ribes	   Claret	   0 x príncep	  als	  peus	  de	  la	  Ventafochs	  (rep.	  Infantil) x protagonistes,	  director	  escènic	  i	  músic	  /	  Ventafochs	  i	  germanes	   x
Núm.	  119 25/3/17 Lo	  raily	  paper	  del	  Besòs	   Có,	   0 x festa	  de	  la	  música	  celebrada	  per	  l'Orfeó	  Català Ballell doble	  pàg.	  Guanyadores	  dels	  sports	  de	  neu	  a	  Ribes	  y	  Camprodon x
Núm.	  120 29/4/17 Sant	  Jordi:	  pati	  Generalitat	   Sagarra 0 x Isabel	  Llorach:	  reyna	  festa	  de	  la	  Música	  Catalana Casas	  Abarca 0 x
Núm.	  121 27/5/17 A	  les	  carreres	  de	  Cavalls Ballell 0 x Victor	  Català	  i	  Margarida	  Doria	  en	  la	  inauguració	  Jochs	  Florals	   Sagarra 0 x
Núm.	  122 24/6/17 La	  festa	  d'infants	  y	  flors	  al	  Park	  Güell	   Ballell 0 x Donya	  Pilar	  Montaner	  de	  Sureda Napoleon quadres	  ametllers	  de	  Bellver	  /	  Espigues	  y	  molins	   Pilar	  Montaner
Núm.	  123	   5/8/17 Festa	  del	  ritme	  y	  de	  la	  dança:	  Senyoreta	  Gracia	  Mas	   Sagarra 0 x de	  la	  festa	  del	  ritme	  y	  de	  la	  dança:	  senyores	  i	  infants	   Sagarra exposició	  escolar	  a	  la	  universitat	  industrial	  a	  Mataró	   Sagarra	  
Núm.	  124 2/9/17 petits	  estiuejants	  de	  Barcelona	   Sagarra 0 x exposició	  escolar	  a	  la	  uni	  industrial:	  consellers	  Mancomunitat	   Ballell rua	  artística	  de	  Sabadell:	  Festa	  /	  auto	  decorat	   Casañas	  
Núm.	  125 30/9/17 La	  professió	  del	  aplech	  de	  la	  verge	  del	  camí	  a	  la	  Garriga	   Ballell 0 x Actriu	  Maria	  Vila	  en	  "Mireya" Amadeu 0 x
Núm.	  126 28/10/17 Retrat	  Pepita	  Teixidor	   x 0 x Monument	  a	  Pepita	  Teixidor:	  Monserdà	  llegint	  discurs	   Merletti 0 x
Núm.	  127 25/11/17 La	  Castanyera	   Ballell 0 x pianista	  Adela	  de	  Carega	   Garcia	  y	  Bastard 0 x
Núm.	  128 30/12/17 Pessebre	  fragment	  del	  que	  ha	  fet	  aqust	  any	  a	  Sabadell	  Antoní	  Oliver	   Casañas 0 x corona	  ferro	  monument	  poetissa	  Rosalia	  Castro,	  projecte	  Ruig	  y	  Cadafalch x Cultura	  del	  Safra:	  cullidores	  /	  Fent	  tria	  dels	  fils	   x



Pàg.	  5 Autores	   Pàg.	  6 Autores	   Pàg.	  7 Autores	  
Maria	  Oller	  en	  el	  taller	  de	  pintura	   Darder	   interior	  taller	  Oller	  /	  retrat	  de	  nen	   Ballell quadre	  a	  l'oli	  "humitats" Darder	  
festa	  dels	  actes	  "La	  Ventafochs" x Ventafochs	  casada	  amb	  príncep	  /	  nens	  i	  nenes	  de	  la	  representació	   Merletti	  /	  Ballell	   0 x
doble	  pàg.	  Guanyadores	  dels	  sports	  de	  neu	  a	  Ribes	  y	  Camprodon x Les	  pintores	  Germanes	  Tomás x Quadre	  d'un	  jardí Consol	  Tomás
Excursió	  a	  Nuria	  en	  ple	  Hivern	   x 0 x dues	  pintores:	  quadre	  Carme	  Blamas	  i	  Lluisa	  Altisent	  /	  fotos	  ells	  dues	   Carme	  Blamas	  i	  Lluisa	  Altisent.	  Foto:	  Sagarra
dones	  barcelonines	  a	  les	  carreres	  de	  cavalls	   x 0 x senyores	  i	  senyoretes	  carreres	  de	  cavalls	   Ballell
quadres	  exposats	  a	  la	  Sala	  Parés	  de	  Pilar	  Montaner Fotos:	  Serra	   doble	  pàg.	  Cotxes	  florits	  a	  Passeig	  de	  Gracia Ballell,	  Sagarra	  y	  Claret doble	  pàg.	  Cotxes	  florits	  a	  Passeig	  de	  Gracia Ballell,	  Sagarra	  y	  Claret
exposició	  escolar:	  instalació	  Centre	  Obrer	  Sag.	  Família	  i	  Escola	  de	  Tall Sagarra senyoretes	  llegint	  /	  dinar	  dels	  Regidos	  de	  Barcelona	  amb	  senyoretes	   Ballell	  /	  Sagarra del	  concurs	  hípich:	  senyoretes	  durant	  les	  carreres	   Sagarra
carrossa	  /	  gegants	  /	  carros	   Casañas	   una	  institució	  moderna:	  sales	   x una	  institució	  moderna:	  manjadors	  i	  rentadors	   x
La	  escola	  caritat	  serinyana,	  de	  Cadaqués:	  edifici	  /	  dexebles	   x foto	  a	  tota	  pàg.	  Lidia	  Manich	  y	  Rabassa	  (alumna	  Conservatori	  Liceu) Moderne-‐Styl Calderets-‐	  dues	  fotografies	  de	  la	  colonia	  estiuejadora	   Merletti
Monument	  a	  Pepita	  Teixidor	  al	  Parch	  de	  Barcelona	   Merletti Exposició	  Lluisa	  Botet	  a	  l'Academia	  Belles	  Arts	  de	  Sabadell:	  quadres	   Casañas Quadres	  Lluisa	  Botet	   Casañas
pintura	  de	  Maria	  Lluïsa	  Güell	  /	  penjolls	  executats	  per	  Jaume	  Mercader Serra	  /	  Mas Carreres	  i	  elegants	  barcelonines	  al	  Hipòdrom x elegants	  barcelonines	  al	  Hipòdrom Sagarra
Cultura	  del	  safra:	  netejant	  /	  torrefacció	   x Música	  de	  A.	  Català x Música	  de	  A.	  Català x



Pàg.	  8 Autores	   Pàg.	  9 Autores	   Pàg.	  10 Autores	  
relleu	  "fragment	  d'un	  triptich" Ballell pessebre	  artístic	  a	  Sabadell Casañas 0 x
sporta	  de	  neu	   Có collage	  sports	  de	  neu	  a	  Ribes Parés 0 x
Quadre	  d'un	  pati	   Consol	  Tomás quadros	  de	  Mercè	  Tomàs Serra 0 x
Onía	  Farga	  /	  Escola	  Normal	  de	  Mestres	  Balears	   Balllell quadre	  oli	  de	  Maria	  Oller	  /	  foto	  treball	  de	  la	  dona	  de	  Marina Sagarra 0 x
Rayli	  paper	  verificat	  a	  Sardanyola	   Casañas l'Orfeó	  del	  Centre	  Social	  de	  Betlem Ernest Lluisa	  Botet	  pintant	  /	  quadre	  Botet	   Lluisa	  Botet
festa	  infants	  y	  flors	  Park	  Güell Sagarra treball	  de	  la	  dona:	  neteja	  màquines	  /	  treballant	  manobre Ballell una	  obra	  femenina:	  patronat	  del	  Poblet,	  Bcn	   x
grup	  senyores	  y	  senyoretes	  durant	  les	  carreres	   Ballell concurs	  hípic:	  senyoretes	  saltant	   Sagarra nen/es	  Escoles	  Italianes	  de	  Bcn	  /	  festa	  esperantista	   Merletti	  /	  Casañas
Teatre	  Principal	  de	  Valencia	  durant	  jochs	  Florals	   Duran quadre	  a	  tot	  pàg.	  "La	  modela"	  pintat	  per	  Montaner	  de	  Sureda Pilar	  Montaner	  de	  Sureda 0 x
Maria	  Teresa	  González	  (reyna	  Jochs	  Florals	  Sans)	  /	  Jochs	  Florals	  de	  Gracia Gausi	  /	  Sagarra Festes	  populars	  catalanes:	  ball	  a	  la	  Plaça	  del	  Sol	  /	  Festes	  Ermita	  Salut	  de	  Tarragona	   Sagarra	  /	  Vallvé Carme	  Elias	  pintant	  amb	  excursionistes	  /	  quare	  pintat	  per	  Carme	  Elias	   Casañas	  

0 x 0 x Obra	  benèfica	  a	  Vissar	  de	  Mar Briansó
elegants	  barcelonines	  al	  Hipòdrom Sagarra Reyna	  Jochs	  Florals	  Girona	  Merce	  Ferré	  i	  la	  seva	  cort	  d'amor x sala	  de	  reunió	  durant	  el	  mitin	  social	  per	  les	  obreres	  de	  l'agulla Ballell
Cullidores	  olives	  camp	  de	  Tarragona	  /	  noyes	  de	  la	  Casa	  de	  Caritat	   Gasa	  /	  Serra Les	  retaules	  de	  Sant	  Just:	  naxement	  /	  anunciació	   Mas 0 x



Pàg.	  11 Autores	   Pàg.	  12 Autores	   Pàg.	  13 Autores	   Pàg.	  14 Autores	  
dones	  i	  nens	  dels	  emleats	  Tramvies	  Bcn Merletti Música	  de	  Karr.	  Lletra	  Apeles	  Mestres x Música	  de	  Karr.	  Lletra	  Apeles	  Mestres x exposició	  treballs	  alumnes	  /Quadro	  de	  Silvia	  Sampere Casañas
Aurelia	  Sancristófol	  /	  alumnes	  escola	  "Feminal" Erné Música	  de	  Lluisa	  Ponsa.	  Lletra	  Verdaguer x Música	  de	  Lluisa	  Ponsa.	  Lletra	  Verdaguer x exposició	  Laporta	  a	  la	  Sala	  Parés	  /	  retrats	  dones Serra
mes	  de	  maig:	  quadre	  de	  Lluïsa	  Vidal Lluïsa	  Vidal Música	  de	  María	  Vila	  Reventós x Música	  de	  María	  Vila	  Reventós x María	  de	  Bell-‐Lloch x

0 x Música	  d'Isabel	  Güell	  y	  Lòpez x Música	  d'Isabel	  Güell	  y	  Lòpez x escultura	  romana	  del	  Museu	  de	  Tarragona	  "Pomona" x
quadre	  a	  tota	  pàg.	  De	  Lluisa	  Botet Foto:	  Gómez	  Duràn horitzonatal:	  exposició	  art	  francès x horit.:	  coronació	  Lluís	  XIV Serra 0 x
diverses	  seccions	  del	  patronat	   x horitzonatal:	  casament	  Lluis	  XIV x horit:	  Lluís	  XIV	  renova	  aliança Serra lo	  somentent	  d'anglesola	  -‐	  acte	  laudable	   Sagarra
festa	  esplay	  nens	  y	  nenes	  /	  infants	  assistens	  a	  Catecisme	   P.	  0,,	  /	  Argilaga vanos	  de	  la	  colecció	  de	  Srta.	  Regordosa Mas	   vanos	  de	  la	  colecció	  de	  Srta.	  Regordosa Mas	   Festa	  de	  la	  Flor	  a	  Terrassa/	  Festa	  Escolar	  a	  Terrassa Argilaga

0 x Música	  de	  Carme	  Karr x Música	  de	  Carme	  Karr x confecció	  de	  punta	  al	  coxí	   x
2	  quadres	  pintats	  per	  Carme	  Elias Casañas Música	  de	  Margarida	  Orfila	   x Música	  de	  Margarida	  Orfila	   x Música	  de	  Margarida	  Orfila	   x
Ermites	  de	  Cardó:	  dibuixos	   x 4	  dibuixos	  d'ermites	   x 5	  dibuixos	  d'ermites	   x 2	  dibuixos	  d'ermites	   x
Julia	  Comerleran:	  presidenta	  Sindicat	  Barcelonès	  d'obreres	  de	  l'Agulla	   x Música	  de	  Dolors	  Massons	  Rabaseda x Música	  de	  Dolors	  Massons	  Rabaseda x 0 x
Institució	  d'ensenyança	  ben	  Catalana:	  alumnes	  estudiant	  peça	  música x Institució	  d'ensenyança:	  classe	  brodant	  i	  planxant	   x classe	  ensenyament	  tall/	  pintura	   x 0 x



Pàg.	  15 Autores	   Pàg.	  16 Autores	   Pàg.	  17 Autores	   Pàg.	  18 Autores	  
Quadro	  Pepita	  Bertran	  /	  Quadro	  Silvia	  Sampere Casañas Josefa	  Massanès x 0 x Isabel	  de	  la	  Calle	  /	  Conservatori	   Ballell
Victoria	  Penya	  d'Amer 0 x x Carnaval	  a	  Barcelona	   Ballell fotos	  carnaval	   Sagarra

0 x Coleccions	  particulars:	  dos	  vanos	   Mas festa	  a	  Valencia	  /alumnes	  escoles	  Sabadell Gómez	  Duran	  /	  Casañas 0 x
Monserdà	  de	  Macià x 0 x Carme	  Bayer	  y	  Valls	  /	  Consell	  directiu	  de	  l'Agrupació	  "Feminal" Amer Irene	  y	  Vicenta	  Marsal	  Roig	  (poetissa	  y	  pianista) Sarthou

0 x alumnes	  de	  Rubí	  /	  classes	  a	  Mallorca Casañas	  /	  Juncosa	  y	  Duran Sala	  de	  dibuix	  de	  la	  federació	  sindical	  d'obreres	   x classes	  de	  tall	  y	  confecció	  /	  classes	  de	  puntes x
Agnès	  Armengol	  de	  Badía x 0 x regatges	  al	  port	  de	  Barcelona	   Merletti 0 x

0 x 0 x Festes	  náutiques	  a	  Tarragona	   Vallvè Senyoreta	  Pilar	  Roca Mariné
Escriptores	  catalanes:	  Maria	  Antonia	  Salva	   x 0 x exposició	  escoless	  gratuites	  Ribas,	  de	  Rubí	   Casañas Batalla	  de	  Flors	  a	  Valencia:	  carrossa	  guanyadora Duran	  

0 x 0 x Primers	  Jochs	  Florals	  de	  la	  Seu	  d'Urgell Amigó	   Colonies	  esolars	  de	  Girona 0
0 x 0 x Orfebrería	  d'art	  de	  Carles	  Ridaure	  (Galeríes	  Layetanes):	  anells	  i	  penjolls x penjants	  de	  Galeríes	  Layetanes x
0 x 0 x l'horata	  valenciana	   Gómez	  Duran Eularia	  Berga,	  reyna	  de	  la	  Festa Gambús	  Mispoulet

pagesa	  malloraquina	  quadro	  J.	  Fuster	  exposat	  Sala	  Parés Mas Dibuix	  de	  J.	  Berga	  Boada	  "l'Avia" x tapís	  gòtich	  sobre	  seda	  de	  la	  colecció	  Dupont Serra 0 x



Pàg.	  19 Autores	   Pàg.	  20 Autores	   Pàg.	  21 Autores	   Pàg.	  22 Autores	  
0 x 0 x harpista	  Virginia	  Goletti	  /	  Lluisa	  Ponsa	  amb	  dexebles	   Vadalak	  /	  Ballell repartiment	  premis	  Sala	  de	  Cent Sagarra

fotos	  carnaval Ballell 0 x 0 x inauguració	  Associació	  Escolar	  Femenina	   Sagarra
0 x Maria	  Lluisa	  Ponsa	  /	  Ponsa	  i	  dexebles	   Ballell la	  "copa	  femenina":	  senyoretes	  participants	  /	  guanyadora	   Merletti 0 x
0 x exposició	  d'art	  francès	  a	  Barcelona Sagarra artista	  francesa	  a	  barcelona:	  Louise	  Sermaise	  /	  quadre	  paysatge Louise	  Sermaise	   0 x

classes	  de	  lletres	  /	  classes	  de	  Taquigrafia	   Ballell	   1r	  congrés	  català	  del	  treball	  a	  domicili Ballell quadre	  representant	  una	  obrera	  que	  treballen	  "per	  fora	  de	  casa" Ballell exposició	  del	  Patronat	  de	  l'obrera	  de	  l'agulla Sagarra
0 x Federació	  sindical	  d'obreres	  /	  Jochs	  Florals	  de	  Lleyda	   Ballell	  /	  Gausi Jochs	  Florals:	  senyoretes	  i	  departament	  del	  comerç	  i	  de	  la	  indústria x Josefina	  Serra	  (pianista)	  /	  Mercè	  Tobella x

Festa	  escolar	  a	  Poble	  Nou:	  repartiment	  premis	   Merletti Inauguració	  nou	  local	  Rambla	  d'Estudis	   Ballell notes	  dels	  banys	  de	  mar:	  fotos	  a	  la	  platja	   Merletti exposició	  joguines	  pels	  nens	  premiats	   Sagarra
altres	  cotxes	  premiats Duran 0 x 0 x Colonies	  Escolars	  /	  L'Orfeó	  Artesà	  de	  Gracia Merletti	  /	  Ballell	  
Festa	  de	  la	  música	  y	  poesía	  en	  l'Orfeó	  Graciench Sagarra Festes	  de	  la	  Garriga	   Ballell Festes	  de	  la	  Garriga	   Ballell Jacinto	  Verdaguer	  retrat	   x
Festa	  hípica	  de	  Sedanyola	   Casanyes Reyna	  Jochs	  Florals	  Barceloneta	  y	  sa	  cort	  /	  J.	  F.	  Barceloneta	   Merletti Jochs	  Florals	  a	  Palma	  de	  Mallorca:	  teatre	  principal	  /	  Emilia	  Ramis	  reyna	   Agencia,	  Ekos	   Joseph	  Saderra x
retrat	  Víctor	  Català	   x 0 x safreig	  de	  casa	  de	  Víctor	  Català Esquirol retrat	  Mossèn	  Joseph	  Gudiol x
retrat	  Carme	  Karr	   x 0 x Reclinatori	  propietat	  de	  D.	  Ignasi	  Girona Serra 17	  retrats	  d'autors	  de	  Lectura	  Popular	   x



Pàg.	  23 Autores	   Pàg.	  24
padrines	  de	  balandros	  batejats	  /	  Mossèn	  Antoni	  Alcover	   Ballell Publicitat Cuentos	  que	  no	  ho	  son	  de	  Lluis	  Mariano	  Vidal	  
ceguets	  de	  Barcelona	  /	  Joseph	  Granger Ballell Publicitat Cuentos	  que	  no	  ho	  son	  de	  Lluis	  Mariano	  Vidal	  
repartiment	  premis	  Casal	  de	  la	  Obrera	  /	  Joseph	  Alemany Ballell Publicitat Cuentos	  que	  no	  ho	  son	  de	  Lluis	  Mariano	  Vidal	  
Lluis	  M.	  Vidal	  (quadern	  de	  Lectura	  Popular) x Publicitat Cuentos	  que	  no	  ho	  son	  de	  Lluis	  Mariano	  Vidal	  
Joseph	  Cortils	  y	  Vieta	   x Publicitat Cuentos	  que	  no	  ho	  son	  de	  Lluis	  Mariano	  Vidal	  
festival	  de	  cultura	  física	  escoles	  Sabadell	  /	  Joan	  Santamaria Casañas Publicitat Cuentos	  que	  no	  ho	  son	  de	  Lluis	  Mariano	  Vidal	  
Ignasi	  Ribera	  /	  Joseph	  Roig	   x Publicitat Academia	  de	  la	  llengua	  catalana:	  regles	  ortogràfiques	  
Celestí	  Barallat	  y	  Falguera	  /	  Isabel	  Serra	  +	  Publicitat	   x Publicitat Cuentos	  que	  no	  ho	  son	  de	  Lluis	  Mariano	  Vidal	  
Lectura	  popular:	  biblioteca	  d'autors	  catalans	  del	  modern	  Renaixement x Publicitat Cuentos	  que	  no	  ho	  son	  de	  Lluis	  Mariano	  Vidal	  
Lectura	  popular:	  biblioteca	  d'autors	  catalans	  del	  modern	  Renaixement x Publicitat Cuentos	  que	  no	  ho	  son	  de	  Lluis	  Mariano	  Vidal	  
foto	  arc	  de	  triomf:	  27	  volums	  obres	  completes	  Verdaguer x Publicitat Cuentos	  que	  no	  ho	  son	  de	  Lluis	  Mariano	  Vidal	  

0 x Publicitat Indíbil	  y	  Mandoni,	  drames	  en	  tres	  actes	  y	  en	  vers	  de	  Angel	  Guimerà
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	Resum català: 
Feminal, suplement de la Ilustració Catalana, va ser una revista pionera en reivindicar el paper de la dona en la societat catalana a principis del segle XX. Feminal va ser una finestra on mostrar el treball cultural de les dones com obres diverses, pintures, poesies i d’altres creacions femenines. Aquest treball recull la participació de dones col·laboradores en la part gràfica i també quantifica els fotògrafs que més publiquen a la revista. Alhora, aquest fotògrafs conformen l’evolució de l’estructura de la revista a través dels temes més fotografiats.   
	REsum castellà: 
Feminal, suplemento de la Ilustració Catalana, fue una de las primeras revistas en reivindicar el papel de la mujer en la sociedad catalana de principios del siglo XX. Feminal fue un soporte donde mostrar el trabajo cultural de las mujeres como obras diversas, pinturas, poesías y otras creaciones femeninas. Este trabajo recoge la participación de mujeres colaboradores en la parte gráfica y también cuantifica los fotógrafos que más publicaron en la revista. Estos fotógrafos, a su vez, conforman la evolución de la estructura de la revista a través de los temas más fotografiados. 
	REsum anglès: 
Feminal, supplement of Ilustració Catalana, has been one of the first magazines that claim women’s rights in the Catalan society in the beginnings of the XX century. Feminal was a magazine that showed women’s cultural work like various pieces of art, paintings, poems and other female creations. This dissertation is about the participation of women in the graphic section of the magazine and it specifies who were the photographers that have participated the most. These photographers, in turn, shape the magazine built through the most photographed subjects.


