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1.Introducció  

1.1. Justificació del treball  
 

Vivim en una societat globalitzada i interconnectada en la qual els mitjans de 

comunicació són molt importants, ja que tenen una gran influència sobre les actituds i 

comportaments de la societat, tant individuals com col·lectives. A més a més, tenen un 

paper molt important per la transmissió d’estereotips de gènere, un tema que cada 

vegada se li dóna més importància i és més estudiat. Segons Juana Gallego, experta 

en Gènere i comunicació, “els mitjans de comunicació a través de la publicitat i dels 

anuncis reforcen patrons, proposen identitats, elaboren imatges i representacions 

socials que seran incorporades a l’imaginari col·lectiu i assumides pels individus, que 

veuran les seves pràctiques i actituds condicionades segons els models proposats” 

(Gallego Alaya, Juana. Entrevista Personal).  

És per això que hi ha hagut la motivació per realitzar el Treball Final de Grau sobre els 

estereotips de la dona. Tot i això, no es volia estudiar els estereotips que es fomenten a 

la televisió ni a la ràdio, sinó a un altre tipus de mitjà de comunicació. 

Normalment, la societat quan pensa en mitjans de comunicació, només fa referència a 

la ràdio, la televisió i als diaris i, en canvi, no dóna importància a les revistes del cor ni a 

les femenines. Però la realitat és que aquest tipus de revistes són molt llegides, l’últim 

any mòbil de l’Estudi General de Medios, és a dir les últimes tres onades, exposa una 

baixada generalitzada de la premsa escrita, diaris i suplements, en canvi, les revistes 

del cor, tot i que perden 62.000 lectors, tenen 5.466.000 lectors. Pronto és la revista més 

llegida d’Espanya seguida per ¡Hola!.  

A més a més, un altre motiu per triar la premsa del cor, és que al llarg dels cursos 

acadèmics del grau de periodisme, el tema de les revistes femenines i les revistes del 

cor no s’ha aprofundit ni tractat gaire.  

També per l’interès en la història, especialment cap a l’època franquista s’ha escollit 

aquests anys, concretament el tardofranquisme, per tal d’elaborar el treball i així veure 

els estereotips de la dona durant el franquisme i com es reflectien a la premsa del cor, 

en concret a Pronto, ja que molts cops com vivien les dones en aquells anys és oblidat.  
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1.2. Objecte d’estudi  
 

Tal com s’ha dit, en aquest treball s’estudia com es reflectien els models de la dona a la 

premsa del cor, durant el franquisme. Per acotar el treball, no s’han estudiat totes les 

publicacions del cor, sinó que s’ha escollit la revista Pronto, ja que és la revista més 

llegida d’Espanya, segons l’últim any mòbil de l’Estudi General de Mitjans corresponent 

de l’abril de 2017 a març de 2018, realitzat per l’Asociación para la Investigación de 

Medios de Comunicació, amb un total de 2.536 lectors per setmana. A més a més, va 

ser l’última revista del cor en néixer i, ja des d’un principi va tenir molt èxit entre la 

població perquè tal com diu Juana Gallego, era una revista per tota la família i molt 

popular.  

S’ha analitzat des del seu naixement, el 1972 fins a la mort del dictador Francisco 

Franco, el 1975. És a dir, tres anys i set mesos, ja que s’ha considerat  un període de 

temps adequat per poder arribar a unes conclusions, ja que a més a més, durant aquesta 

època es van fomentar uns models de dona molt impactants.  

 

1.3. Objectius del treball  
 

Són diversos els objectius plantejats abans de començar l’elaboració del treball i que 

han anat sorgint a mesura d’escriure’l.  

En primer lloc, s’ha definit i diferenciat les revistes del cor, com són Lecturas, Diez 

Minutos, Semana, ¡Hola! o Pronto i les revistes femenines, com Telva, Dúnia, Mía o 

Marie Claire, ja que moltes vegades es pensa que són el mateix i no es coneixen les 

diferències, les característiques de cada una. D’aquesta manera també s’ha pogut 

profunditzar més sobre quins temes i aspectes tracten els dos tipus de premsa, les seves 

semblances i/o diferències. A més, tant la premsa del cor com la femenina són temes 

molt estudiats i han ajudat a complir aquest objectiu.  

Un dels altres objectius del treball és explicar com vivia la dona durant el franquisme, és 

a dir, el paper que tenia la dona, respecte a l’home, com era vista durant aquests anys. 

D’aquesta manera permetrà entendre com i perquè es van crear els models 

corresponents. A més a més, també s’ha fet menció sobre les dones que es dedicaven 

al periodisme en aquella època, per poder comprovar si les revistes femenines estaven 

escrites i dirigides per dones o per homes i si això influïa en el contingut.  

També s’ha volgut comprovar si Pronto, en ser una revista que va aparèixer més tard, 

quan el franquisme ja patia una decaiguda, va ajudar a trencar amb els estereotips de 
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les dones o, si pel contrari els creava o els reforçava. És a dir, quin era el model de dona 

que fomentava, si era més liberal o més conservador. Així doncs, també es voldrà 

conèixer els trets d’identitat de la revista, és a dir, saber perquè va tenir èxit, si va ser 

perquè tenia un preu més econòmic que les altres i per això era més assequible per les 

classes populars, si donava un contingut diferent que les altres i d’interès per tota la 

família o també si era perquè a diferència de les altres revistes del cor, Pronto sortia als 

dilluns.  

1.4. Hipòtesis del treball  
 

Durant el treball, es voldrà respondre a les següents preguntes:  

Hipòtesi 1: La revisa Pronto va ajudar a trencar amb els estereotips que hi havia de les 

dones durant la dictadura franquista, és a dir, el model de mestressa de casa i el de 

mare.  

Hipòtesi 2: Pronto va tenir èxit perquè era una revista menys cara que les altres, familiar 

i que donava la imatge d’una dona alliberada molt diferent de la que reflectia el 

franquisme.  

Hipòtesi 3: La revista Pronto va ajudar a consolidar l’Star System del franquisme que 

estava basat en toreros, folklòriques, futbolistes, vedets i actrius.  

Hipòtesi 4: Les revistes femenines i les revistes de cor eren les que tenien més influència 

a l’hora de donar els models de dona a través de les seves pàgines i seccions.  

 

Pel que fa a l’estructura del treball, en primer lloc hi ha el marc teòric, és a dir, els estudis 

que s’han elaborat abans d’aquest treball i que han ajudat a dur-lo a terme. Aquest 

apartat està format pel context social, històric i polític que inclou dos subapartats, la dona 

durant el franquisme i el franquisme. L’altre apartat és la premsa femenina i la del cor, 

en el qual es defineixen aquests dos conceptes, s’explica en què s’assemblen i es 

diferencien i també la història d’aquestes publicacions. Seguidament, hi ha els apartats 

de la dona al món del periodisme als anys 70 i la formació dels estereotips de la dona, 

en el primer s’aborda la situació de la dona dins d’aquesta professió, quan van començar 

a estudiar-la, a poder entrar a les redaccions i què escrivien, també si les revistes del 

cor i femenines eren dirigides per homes o dones. En el segon apartat, s’explica què 

són els estereotips, quan, com i perquè es formen, quins models fomenta la publicitat  i 

de quins tipus hi ha, tot això, a través d’exemples per poder visualitzar-ho millor. Pel que 

fa a la metodologia, està formada per l’anàlisi de la revista Pronto, primerament s’explica 

la història de la revista i a continuació, s’analitza seguint els aspectes que s’han 
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plantejat, per acabar explicant què és el que va fer tenir èxit a la revista. A continuació 

hi ha les conclusions a les quals s’han arribat, les referències bibliogràfiques que s’han 

utilitzat i l’annex.  

 

2. Marc Teòric  

Els  estereotips de gènere són un tema molt estudiat, és per això que se’n poden trobar 

molts treballs, llibres o articles que han ajudat a complir els objectius del treball. A més 

a més, els altres temes abastats en aquest treball també han sigut molt analitzats, com 

per exemple la premsa rosa i la premsa femenina amb estudis de Juana Gallego, 

experta en gènere i comunicació, o també d’ Encarnación Pérez Salició, María Ganzabal 

Learreta, Luís Fernando Romo. Del franquisme i la situació de la dona s’hi troben treballs 

com el de la María Carmen Muñoz Ruiz, Roger Martínez Iglesias o Manuel Vázquez 

Montalbán. Alguns d’aquests autors han estat utilitzats per elaborar el treball.  

 

2.1.Context social, històric i polític 

  

2.1.1. La dona durant el franquisme  

 

La instauració de la Segona República l’any 1931 va fer possible el desenvolupament, 

de la història d’Espanya per primera vegada, d’elements polítics que definien la 

modernitat d’un Estat com per exemple són la democratització, la laïcitat i la codificació. 

Aquests canvis també van ser molt importants per les dones, ja que va comportar el 

reconeixement dels seus drets polítics i socials, de la ciutadania i de la “majoria d’edat” 

femenina. Així doncs, ocupar-se de la millora de la condició de les dones era una de les 

qüestions prioritàries dintre de la voluntat reformista i de la modernització del nou règim. 

(Aguado Anna, Nash Mary, Tavera Susanna, Cenarro Ángela, Molinero Carme, Ginard 

David. Dona, guerra civil i franquisme, 2011). 

 

Les reformes igualitàries van anar concretant-se a mesura que el govern va anar 

aprovant mesures favorables a la igualtat que van acabar en la Constitució del 1931. 

Així doncs, la modernització durant la república per a la vida de les dones dels anys 

trenta va comportar una barreja de canvis i continuïtats, de conquestes legals i 

resistències culturals. Canvis que van ser impulsats per unes mesures que tenien 

l’objectiu d’arribar a la igualtat. (Aguado Anna, Nash Mary, Tavera Susanna, Cenarro 

Ángela, Molinero Carme, Ginard David. Dona, guerra civil i franquisme, 2011). 
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Des del 1931 fins al 1933 es van promulgar fins a disset textos legals d’igualtat entre 

homes i dones,  els drets civils i també polítics de les dones i la seva incorporació a la 

vida pública. La llei més important va ser el sufragi femení. A més a més, el govern 

també va aprovar altres transformacions significatives, entre les quals hi ha la 

introducció a l’escola mixta, del matrimoni civil i del divorci, el progressiu 

desenvolupament d’una legislació laboral igualitària i l’assegurança maternal. La 

Segona República va significar canvis i transformacions que es van anar realitzant tant 

en l’àmbit privat com el públic, així doncs, la república va permetre la visibilitat femenina 

en l’espai públic, abans desconegut per elles.  El nou context i la Constitució del 1931 

va suposar el començament d’una etapa diferent, ja que per primer cop es va parlar de 

sufragi universal i de democratització de l’Estat espanyol perquè, per primera vegada 

les dones es varen convertir en ciutadanes. (Aguado Anna, Nash Mary, Tavera 

Susanna, Cenarro Ángela, Molinero Carme, Ginard David. Dona, guerra civil i 

franquisme, 2011). 

 

Pel que fa al matrimoni, al model de família i el divorci, durant la república es va 

reconèixer el divorci per mutu acord. Més endavant es va reconèixer el matrimoni civil, 

la igualtat entre els fills legítims i il·legítims i la responsabilitat conjunta del matrimoni 

sobre els fills i béns.  També es va legislar d’una manera igualitària aspectes com l’espai 

privat, el matrimoni i la vida familiar, ja que calia que fossin igualitaris. Aquestes reformes 

que portaven a una societat moderna i laica,  i que estaven basades amb la separació 

entre l’Estat i l’Església, portaven a l’educació i la llibertat de culta i al concepte de família 

mitjançant pràctiques familiars i socials específiques. (Aguado Anna, Nash Mary, Tavera 

Susanna, Cenarro Ángela, Molinero Carme, Ginard David. Dona, guerra civil i 

franquisme, 2011).  

 

Tots aquests èxits en matèria de gènere que es van aconseguir durant la Segona 

República es van destruir amb la instauració de la dictadura franquista. Es va elaborar 

una política de gènere, una nova legislació que no tenia res a veure amb el que s’havia 

impulsat durant la república. Per tant, el franquisme impulsava un discurs antifeminista, 

en el qual, es va recuperar la legislació de l’època napoleònica, una legislació que 

marginava la dona i la descrivia com a un ésser inferior i que era dependent de l’home. 

(Ruiz Salmerón, Leni i Guerrero Tapia, Cintia. La dona durant el franquisme, 2013). 

Utilitzaven aquest discurs per enviar la dona a fer les feines de la casa. L’objectiu era 

convertir-les, tal com diu Juana Gallego, en el perfecte àngel de la llar, a més a més, es 

feia l’enaltiment de la figura de la dona com a mare i esposa. (Gallego Alaya, Juana. 
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Entrevista Personal). L’Estat, la Falange i l’Església van ser les encarregades de 

controlar l’espai públic i privat.  

 

Així doncs, la dona va passar de tenir vida pública, política a veure’s obligada a quedar-

se a casa, de ser subjecte actiu a ser passiu i de ser major d’edat a ser menor, ja que 

eren majors d’edat després dels homes, els 23 anys. El règim franquista anul·lava totes 

les reformes i lleis que s’havien aprovat a la república, com per exemple, el divorci, el 

matrimoni civil o l’educació tornava a ser separada. A més a més, les dones ja no podien 

heretar, no podien emancipar-se i havien d’esperar fins als 25 anys per marxar de casa, 

si no era per matrimoni o fer-se monges, no tenien béns propis, si no tenien el permís 

del pare o del marit no podien treballar ni cobrar el seu propi sou, eren majors d’edat 

després que els homes i no podien exercís certes professions. (Ruiz Salmerón, Leni i 

Guerrero Tapia, Cintia. La dona durant el franquisme, 2013).  

 

Les dones eren vistes com a éssers fràgils físicament i mental, subordinades als homes 

i incapaces de fer res per elles mateixes fora de casa, havien de deixar els seus llocs de 

treball per tal de tornar al lloc que els pertocava, la casa. A més, també havien 

d’aconseguir mantenir les famílies unides. Per tal d’ aconseguir el seu propòsit, el règim 

franquista va fer servir lleis i normes desfavorables a elles com per exemple, l’educació, 

que va ser un instrument fonamental d’adoctrinament. D’aquesta manera, ensenyava 

als nens i nenes ja des de petits a saber les seves futures missions a la societat un cop 

adults. Franco va encarregar la missió a l’Església, que tenia molta influència, ja que 

Espanya era un país molt catòlic, i a la Sección Femenina fent que les professores 

haguessin de formar part d’aquesta organització. (Xarxa Telemàtica Educativa de 

Catalunya, El model de dona del franquisme). 

 

Per tant, la Sección i l’Església estaven unides en el tema de la importància de la família 

perquè coincidien en el paper tradicional de la família i la dona. Les dones estaven 

subordinades pel marit i l’educació dels fills s’havia de fer amb el model falangista. Així 

doncs, des de l’organització se separava els alumnes segons sexe per ensenyar als 

nens i nenes allò que els hi corresponia a cada un, preparava les nenes pel seu rol de 

mares i mestresses de casa. Els hi ensenyava que el seu principal objectiu a la vida era 

trobar un marit que les mantingués, casar-se i ser mares, moment en què es quedava 

reclosa a casa i, no es podia queixar. És a dir, crear una família i convertir la llar en un 

entorn acollidor pel descans del seu marit que, l’havia de comprendre, consolar i obeir. 

Per la Sección i l’Església tenir fills dins del sagrat matrimoni per a la Pàtria era la major 
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glòria possible. En alguns matrimonis la diferència d’edat era molt gran, la dona li donava 

joventut, bellesa i virginitat a l’home i ell, li donava seguretat econòmica. (Xarxa 

Telemàtica Educativa de Catalunya, El model de dona del franquisme).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de les assignatures que es van crear va ser Hogar ensenyada només a escoles 

femenines. Les nenes impartien els aspectes bàsics de l’economia domèstica, labors, 

tall i confecció, treballs manuals, cuina o música.  

 

La dona no era res per ella mateixa, o s’era mare o no s’era res. La pàtria només la 

necessitava per augmentar la població i, d’aquesta manera aconseguir ser un imperi. 

Així doncs, les dones que no eren d’aquest esquema establert, com per exemple les 

solteres o les dones casades sense fills, eren considerades com a traïdores de la pàtria 

i de la Verge, ja que no imitaven la seva vida ni la religió catòlica.  

 

La Sección Femenia es va fundar el 1934 per Pilar Primo de 

Rivera, germana de José Antonio fundador de la Falange 

Española, com a branca femenina de la Falange. A partir de 

la victòria franquista, Franco va encarregar a la Sección la 

feina de formar a totes les dones d’Espanya i, d’aquesta 

manera, va passar a formar part de l’Estat, del Movimiento i 

de la seva política de feminización que consistia en l’exaltació 

dels papers que han de complir les dones: el rol domèstic i la 

maternitat. Amb la maternitat es fonamentava la feminitat, que 

era entesa com a fràgil, submissió i sacrifici i, amb això 

desapareixia la capacitat intel·lectual, creativa i crítica de la 

dona, que es va convertir en submisa de l’home. Tot i això, 

les militants de la Sección eren dones molt diferents del paper 

Llibre de la Sección Femenina de 

la Falange Española 

Classe de cosir impartida per la Sección Femenina  
Cartell de la Sección 

Femenina de la Falange  



Treball de fi de Grau. Marta Jaumira Nesplé 
Els estereotips de la dona a la premsa rosa durant el segon franquisme: Anàlisi de la revista Pronto 

10 
 

que difonien, com la mateixa Pilar Primo de Rivera, que no estava casada. (Revista 

Sociocultural de Valencia, Sección Femenina. La mujer dentro del franquismo. 2014). 

L’organització es va dissoldre l’abril de 1977, després de quaranta anys funcionant. 

L’objectiu principal era difondre el sentiment falangista a les dones. Per tant, aquesta 

organització va ser la més important i va tenir un paper crucial en la difusió dels ideals 

del partit únic.  (Revista Sociocultural de Valencia, Sección Femenina. La mujer dentro 

del franquismo. 2014). 

El 1953 la Sección Femenina va crear la Guia de la Buena Esposa, un manual amb onze 

consells per tal que la figura femenina dins el matrimoni, tractés bé el seu marit i fos la 

millor esposa.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ten lista la cena: planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada 

2. Luce hermosa: descansa cinco minutos antes de su llegada para que te 

encuentre fresca y reluciente 

3. Se dulce e inteligente: Su aburrido día de trabajo quizá necesita mejorar Tú 

debes hacer todo lo posible por hacerlo  

4. Arregla su casa: Haz una última ronda por las principales áreas de la casa, justo 

antes de que su marido llegue.  

Portada de la Guia de la buena esposa 

Avant portada de la guia  
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5. Hazlo sentir en el paraíso: Durante los meses más fríos del año debes preparar 

la chimenea antes de su llegada 

6. Prepara a los niños.  

7. Cepíllales el cabello, lava sus manos y cámbiales su ropa si es necesario.  

8.  Minimiza el ruido: A la hora de su llegada apaga la lavadora, secadora y 

aspiradora.  

9. Procura verte feliz: Regálale una gran sonrisa y muestra sinceridad en tu deseo 

de complacerlo.  

10. Escúchalo: Déjalo hablar antes, recuerda que sus temes son más importantes 

que los tuyos.  

11. Ponte en sus zapatos: No te quejes si llega tarde, si va a divertirse sin ti o si no 

llega en toda la noche. Trata de entender su mundo de compromisos.  

12. !No te quejes! No le satures con problemas insignificantes.  

 

Aquesta guia, que està escrita amb la finalitat d’agradar al 

seu marit i tracta la dona com una esclava de l’home, la llar 

i la família, va ser escrita per una dona, Pilar Primo de 

Rivera, líder de la Sección, que ni estava casada ni tenia 

fills. Era entregada a totes les dones que feien el “Servicio 

Social” de l’organització. Mostrava un model de dona 

conservadora i tradicional, com el que es fomentava en 

aquells anys de plena dictadura. Se’ls ensenyava i  obligava 

a haver d’estar sempre de bon humor, a no mostrar-se 

cansades sinó somrients i felices, haver d’estar joves, 

sempre guapes i arreglades per ell, a posar els problemes 

del seu marit per sobre dels seus, ja que importaven més, a 

complaure’l i a sacrificar-se també per ell. Parlava sobre tots els temes que els hi havia 

d’interessar, és a dir, del menjar, l’aspecte físic, el confort i el soroll, els gustos de l’home, 

el diàleg, els fills i del sexe. Segurament, aquesta guia passava d’àvies a mares i a filles, 

ja que estaven destinades també a ser dones de casa i cuidar el seu matrimoni quan 

fossin grans, no tenien més expectatives en la seva vida.  

 

També se’ls hi  deia com havien d’anar vestides les noies, així doncs, havien de portar 

mànigues llargues, sense escot, faldilles llargues i no podien dur res transparent. 

Tampoc podien sortir soles ni acompanyades d’algun home que no fos de la família. Pel 

que fa al treball, no podien accedir a professions com per exemple, l’advocacia, agent 

Cartell de la Falange 

Española sobre les dones.  
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de canvi i borsa, metgessa del Cos Facultatiu de presons, inspectora tècnica, jutgessa, 

magistrada, fiscal, notaria o diplomàtica. La feina que podien fer era de mestra. 

(Martínez Iglesias, Roger. El paper de la dona durant el franquisme, 2013.)   

 

El paper de la dona va començar a canviar a partir de la dècada dels 60, gràcies a 

l’arribada del turisme a Espanya i la fi de l’autarquia gràcies als Plans d’Estabilització.  

A poc a poc es va anar introduint un model de dona que era contrari el que fins en aquell 

moment fomentava el règim, les dones van descobrir una visió més oberta i avançada 

del món i una nova manera de viure, les estrangeres eren més lliures i independents. El 

model de la dona submisa, domèstica i catòlica del franquisme s’anava trencant i es 

comença un període de desenvolupament. (Martínez Iglesias, Roger. El paper de la 

dona durant el franquisme, 2013.)   

 

En aquests anys, la dona es va anar introduint al món laboral, la demanda de mà d’obra 

va pujar, modistes, perruqueres, dones de fer feina, minyones, mestres i també a la 

banca, el comerç o l’administració. Per tant, les dones començaven a tenir el seu propi 

salari i ja no depenien econòmicament del seu marit o pare, volia dir que començaven a 

tenir un lloc propi a la societat i una independència social, fent que aconseguissin un 

altre cop els drets que havien tingut durant la Segona República i que se’ls havia privat 

durant aquests anys de dictadura. A més a més, van anar consumint cada vegada més, 

acostant-se al consumisme i les dones es van convertir en el públic adequat pels 

anuncis, els hi mostraven quins productes utilitzar o com vestir-se i anava parlant de la 

nova dona. La publicitat els mostraven una nova dona més moderna i actual. (Martínez 

Iglesias, Roger. El paper de la dona durant el franquisme, 2013.)   

 

L’escola ja no era separada per sexes sinó que ja s’havia aprovat una coeducació i una 

educació mixta a la qual s’ensenyava el mateix per nens i nenes. L’educació secundària 

i també la universitària van veure com anaven augmentant el nombre d’estudiants. En 

aquests anys també va haver-hi una pèrdua de dones, especialment les joves, que 

creien en l’Església i la religió catòlica i ja no volien ser adoctrinades per aquesta 

institució. (Martínez Iglesias, Roger. El paper de la dona durant el franquisme, 2013.)   
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A més a més, els anys 60 també va començar el moviment feminista espanyol que va 

anar agafant força, era plural, nombrós i molt actiu. Aquest moviment va fer que la dona 

s’atrevís a mirar més enllà del model franquista i, la liberalització ja era una realitat.  Als 

anys 70, durant la segona onada del feminisme, es van caracteritzar per ser una dècada 

de moltes vagues i manifestacions en les quals les dones reivindicaven els seus drets 

polítics i socials. (Biblioteca Gonzalo de Berceo, La mujer durante el franquismo).  

 

 2.1.2. El franquisme, del 1939 al 1975  

 

El 17 de juliol de 1936 es va iniciar la Guerra Civil Espanyola, un conflicte social, polític 

i bèl·lic,  després del fracàs del cop d’Estat dut a terme els dies 17 i 18 de juliol per part 

de l’Exèrcit contra el Govern de la República. El cap de quatre anys, l’1 d’abril de 1939 

el General Francisco Franco va anunciar que s’havia acabat la guerra oficialment.  

Franco va estar nomenat Jefe del Estado y Generalísimo de las Fuerzas de Tierra, Mar 

y Aire i, també era conegut com a “caudillo”.  Així doncs s’iniciava la dictadura franquista 

que va durar fins al 1975 i, que va acabar amb el nomenament de Juan Carlos de Borbón 

com a rei d’Espanya. (García Delgado, José Luis. Fusi, Juan Pablo. Santos, Juliá. 

Malefakis, Edward. Payne G, Stanley. Franquismo: el juicio de la historia, 2000).  

Per tant, el franquisme va ser un règim polític que va durar del 1939 al 1975 com a 

resultat de la Guerra Civil i, el General Franco era el cap suprem del país i tenia tot el 

poder polític i concentrava tot el control autoritari. Francisco Franco va fer que 

l’administració només tingués una ideologia oficial, el nacionalsindicalisme1, un partit 

                                                                 
1També conegut com falangisme, és una doctrina política que estava a favor del totalitarisme, el 

tradicionalisme nacionalista i militar.  

 

Cartells publicitaris dels anys 70 que mostren el consumisme i la nova dona  
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únic que era el FET y de las JONS, la Falange Española. A més a més, com que tenia 

tot el poder i control, controlava els mitjans de comunicació, la producció del treball i va 

eliminar qualsevol element polític que anés en contra seu per tant d’unificar el país 

econòmicament, socialment i políticament. (García Delgado, José Luis. Fusi, Juan 

Pablo. Santos, Juliá. Malefakis, Edward. Payne G, Stanley. Franquismo: el juicio de la 

historia, 2000).  

El franquisme tenia el suport d’una part de la població, de l’Església i els partits de drets, 

com per exemple els carlins, la Confederación Española de Derechas Autónomas, la 

Falange Española, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, els monàrquics a favor 

d’Alfons de Renovación Españolista o la Lliga Regionalista. Va ser un règim dictatorial 

tradicionalista, catòlic, feixista i hispànic i, més endavant es va catalogar com un govern 

nacional catòlic. (García Delgado, José Luis. Fusi, Juan Pablo. Santos, Juliá. Malefakis, 

Edward. Payne G, Stanley. Franquismo: el juicio de la historia, 2000). 

La dictadura es pot dividir en tres fases: La fase totalitària o d’autarquia que va des del 

1939 al 1959. La segona fase tecnòcrata del 1959 al 1969 i finalment hi ha l’última etapa, 

la descomposició del 1969 al 1975. El tardofranquisme és el moment en el qual Franco 

va decidir abandonar la presidència, ja que no es trobava en les seves millors condicions 

de salut, aquest període correspon del 1972 al 1975. Així doncs, a part de poder-se 

dividir en tres etapes es podia dividir també en dues grans fases, el primer franquisme 

va des del 1939 fins al 1959 i el segon franquisme del 1959 al 1975.  (Townson Nigel, 

España en cambio: El segundo franquismo 1950-1975. 2007).  

La primera etapa són anys d’autarquia econòmica2 i d’aïllament internacional, 

caracteritzat per una llarga i profunda depressió econòmica que va portar a unes pobres  

condicions de vida i misèria dels ciutadans, el règim es tanca en ell mateix. Hi ha una 

intensa repressió política i cultural. El 1953 Espanya firma el primer acord internacional 

amb el Vaticà i també amb els Estats Units, va entrar a l’ Organització Mundial de la 

Salut (OMS), a l’ Organització de les Nacions Unides per l’Educació, la Ciència i la 

Cultura (UNESCO), a l’Organització Internacional del Treball i el 1955, a l’Assemblea 

General de les Nacions Unides i el 1958 el Fons Monetari Internacional (FMI) i al Banc 

Mundial (BM).  A poc a poc l’autarquia anava desapareixent i l’economia es feia una 

mica més competitiva. També van sortir grups de l’oposició i un nou moviment obrer. 

(Townson Nigel, España en cambio: El segundo franquismo 1950-1975. 2007).  

                                                                 
2 Organització i política econòmica d’un Estat que pretén auto administrar-se amb la producció nacional 
evitant les importacions.   
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La segona etapa comença amb els Plans d’Estabilització 3 per tal d’aconseguir controlar 

la inflació, eliminar les nombroses restriccions dins del mercat intern i integrar l’economia 

espanyola més plenament a l’economia internacional i, fer que aquesta arribés a ser 

igual que les occidentals que anaven creixent cada vegada més. Els càrrecs públics  ja 

no era format per polítics sinó per tècnics, especialistes en el sector productiu o 

coneixement, eren tecnòcrates de l’Opus Dei. Espanya també va entrar a l’Organització 

per la Cooperació Econòmica Europea i va marcar una internacionalització de la 

dictadura, el creixement econòmic va ser gran durant els anys 60 i 70 i també l’emigració 

massiva, tant a l’interior com a l’exterior i va haver-hi un èxode del camp, suposant així 

una transformació de la societat rural i urbana en termes de classe, valors, mentalitat i 

cultura, va permetre la modernització de les estructures i maquinària agrícola, va 

començar la societat del consum i l’augment de la classe mitjana. (Townson Nigel, 

España en cambio: El segundo franquismo 1950-1975.  2007).  

El tercer període es caracteritza pel gran desenvolupament i modernització del sistema 

econòmic, aquest creixement va venir acompanyat de l’arribada del turisme de sol i 

platja que va ajudar a obrir la ment dels espanyols i, sobretot de les dones espanyoles, 

que van veure altres maneres de viure la vida. El canvi dins el règim va començar a 

sortir amb l’aparició de noves mentalitats polítiques. Aquesta aparició i evolució del 

sector reformista i la seva progressiva consolidació durant el tardofranquisme són 

fonamentals per poder entendre la contribució i el posicionament d’aquests reformistes 

en l’etapa de transició cap a la democràcia. (Townson Nigel, España en cambio: El 

segundo franquismo 1950-1975.  2007).  

Tot i que la situació econòmica havia canviat, no ho havia fet la política. També va haver-

hi una gran urbanització, major accés a l’educació tant secundària com universitària, 

major accés als mitjans de comunicació com el cinema, la ràdio o la premsa i, sobretot 

la televisió. A més a més, el 1966 es va aprovar la Ley de Prensa que va permetre un 

major debat públic, un gran pas cap a la modernització i que obria noves vies d’opinió 

gràcies a diaris i revistes en els quals la gent podia opinar, és a dir, permetia la llibertat 

d’expressió. En aquesta època el ràpid canvi socioeconòmic que va experimentar el país 

i els espanyols, es va començar a plantejar fins a quin punt aquesta nova societat 

conservaria les actituds i mentalitats tradicionals. (Townson Nigel, España en cambio: 

El segundo franquismo 1950-1975.  2007).  

                                                                 
3 Conjunt de mesures polítiques amb l’objectiu de estabilitzar i liberalitzar l’economia espanyola. Va trencar 
amb l’autarquia i va fer possible el començament d’una època de creixement econòmic durant els anys 
seixanta.  
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La situació de les dones dins el matrimoni continuava sent molt desigual, el divorci, 

l’anticoncepció i l’avortament continuaven sent il·legals. Els països de l’Europa 

Occidental ja tenien implantats i ampliats els drets legals i socials de les dones i, en 

canvi a Espanya no es van aprovar fins als anys vuitanta. (Townson Nigel, España en 

cambio: El segundo franquismo 1950-1975. 2007).  

Ja el 1973, en ple tardofranquisme, el model econòmic impulsat pels tecnòcrates 

quedava vell, Franco es va adonar d’aquesta situació i va nomenar president del Govern 

a Luís Carrero Blanco 4. Un any més tard del seu assassinat, Franco va proposar com 

el 1974 a Carlos Arias Navarro5 president del govern fins que el dictador va morir el 20 

de novembre de 1975. Amb el seu nomenament, els tecnòcrates  de l’Opus Dei van 

deixar el poder.  (García Delgado, José Luis. Fusi, Juan Pablo. Santos, Juliá. Malefakis, 

Edward. Payne G, Stanley. Franquismo: el juicio de la historia, 2000).  

Un fet que va fer veure que la dictadura franquista podria acabar va ser el triomf de la 

revolució dels clavells a Portugal el 19746. També aquest any, Franco va haver d’estar 

hospitalitzat durant una temporada i, per això, cada vegada es veia més a prop la mort 

del “Caudillo”, així doncs, anava creixent l’oposició antifranquista i les propostes per 

acabar amb la dictadura. (García Delgado, José Luis. Fusi, Juan Pablo. Santos, Juliá. 

Malefakis, Edward. Payne G, Stanley. Franquismo: el juicio de la historia, 2000).  

Aquesta oposició cada vegada va ser més forta i gran perquè tenia molt suport de les 

persones exiliades, manifestacions d’estudiants i obrers contra el sistema imposat, la 

intervenció de membres de l’Església Catòlica per desvincular-se del règim es va 

reforçar. Aquestes manifestacions es van formar per protestar contra l’augment de la 

inflació i l’atur. A més a més, durant aquests últims anys el terrorisme va augmentar, 

sobretot de la banda terrorista ETA. (García Delgado, José Luis. Fusi, Juan Pablo. 

Santos, Juliá. Malefakis, Edward. Payne G, Stanley. Franquismo: el juicio de la historia, 

2000).  

Conscient que la seva salut cada vegada era més dèbil i greu, a finals d’octubre Franco 

va cedir tots els seus poders al príncep Juan Carlos. El 20 de novembre de 1975, moria 

Franco, així doncs es van acabar els anys de la dictadura franquista que va durar 40 

anys  i es va donar pas a la Transició espanyola, Juan Carlos va ser proclamant rei i 

s’obria el camí cap a una monarquia parlamentària. (García Delgado, José Luis. Fusi, 

                                                                 
4 Polític i militar espanyol, mà dreta de Franco. Va ser president del Govern durant sis mesos,  fins al dia 
del seu assassinat el 20 de desembre de 1973, en mans d’ETA en l’anomenada “Operación Ogro”.  
5 Polític espanyol, president del Govern durant els últims anys de la dictadura i la transició. Va ser 
l’encarregat de donar la notícia de la mort de Franco, “Españoles, Franco ha muerto”.  
6 Revolta que es va dur a terme el 25 d’abril de 1974 a Portugal i que va acabar amb la dictadura 
salazista, que s’havia imposat el 1926.  
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Juan Pablo. Santos, Juliá. Malefakis, Edward. Payne G, Stanley. Franquismo: el juicio 

de la historia, 2000).  

 

2.2.La premsa femenina i les revists del cor  

 

La majoria de lectores de les revistes del cor i les revistes femenines són dones. Tal 

com mostra l’EGM  el 90% de lectors de la revista Telva són dones7, Vanity Fair un 82% 

són dones8, ¡Hola! té un 80,4 % de lectores9. Segons Encarnación Pérez Salicio, la dona 

llegeix pocs diaris, així doncs només el 37% de lectors de periòdics són dones, en canvi, 

un 73% llegeixen revistes del cor i un 96% revistes femenines. És a dir, les revistes són 

l’aparador en el qual es miren les dones. Per aquest motiu, és necessari definir els 

termes “premsa femenina” i “premsa del cor”, veure en què es diferencien i, en quins 

aspectes s’assemblen. 

2.2.1.Les revistes femenines  

 

La seva eclosió es produeix als anys vuitanta, una vegada acabat el franquisme. A 

Espanya havia començat a aparèixer nous aires, nous corrents de pensament, com per 

exemple, es començava a parlar dels moviments d’alliberació de la dona, de les 

feministes, de l’anticoncepció i a més a més es començava a parlar del divorci i de 

l’avortament.  (Gallego Alaya, Juana. De reinas a ciudadanas. 2013).  

La revista femenina que va acompanyar a aquesta nova 

dona espanyola va ser Dunia que es presentava com “una 

revista intel·ligent per la dona” però sense oblidar la 

“feminitat”. Donava una imatge de la dona intel·ligent, 

femenina, interessada pel món i la societat. Però no ho feia 

amb el desvergonyiment amb el qual parlava la revista 

Cosmopolitan, una “revista femenina del més alt nivell”, tot 

i això, les propostes que donava no van tenir bona acollida 

i la revista va haver de tancar. No va ser fins després d’una 

dècada que el model que representava Cosmopolitan fos 

acollit a Espanya. Així doncs, durant deu anys les dones 

espanyoles es van dividir entre Dunia i Telva. La primera, més progressista i avançada. 

                                                                 
7  Informació extreta del portal de publicitat del grup Unidad Editorial. 
8 Dades extretes de l’informe de Media 2018de Vanity Fair  
9 Informació de l’Informe de Media de la revista ¡Hola!  

 

Portada Nº 42 
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La segona, més tradicional i conservadora. (Gallego Alaya, Juana. De reinas a 

ciudadanas. 2013). 

 

Algunes revistes que hi havia en aquells anys a Espanya eren, 

El Hogar y la Moda que va desaparèixer el 1987, Ama que va 

desaparèixer el 1989, Dunia que ho va fer el 1998, Estar Viva 

el 1993, Chica Hoy el 1992, Mujer 21 el 2005 o bé Tu eres 

única el 2008. 

A l’esfera pública actuaven els homes i, per consegüent les 

publicacions que recollien les activitats públiques estaven 

dirigides a ells, que eren qui havien d’entendre i ocupar-se de 

tots aquells assumptes propis d’aquest àmbit. De la mateixa 

manera, les publicacions que focalitzaven la seva atenció a 

l’esfera privada estaven principalment i gairebé exclusivament 

dirigida a les dones, que eren les que es desenvolupaven en aquest àmbit. Això no 

podria ser d’una  altra manera, perquè la divisió sexual del treball ha estat estructurat 

des del principi de l’organització social. (Galego Alaya, Juana. De reinas a ciudadanas. 

2013). 

 

Aquestes publicacions proposaven models de dona, discutien 

sobre les característiques o papers que elles havien de portar 

a terme. Eren un poderós instrument de control social que, 

adoctrinava sobre què era ser dona en cada moment i per tant, 

orientava, aconsellava o sancionava el que era correcte o 

incorrecte, permeten o prohibint, acceptant o censurant 

segons els plantejaments o concepcions polítiques o 

ideològiques defensades i sustentades pels actors de l’època. 

(Gallego Alaya, Juana. De reinas a ciudadanas. 2013).   

Són nombrosos els autors que al llarg de la seva trajectòria 

han definit les revistes femenines i les seves característiques. La doctora en lingüística, 

Covadonga Pendones defineix com a revista femenina, “una publicació dirigida a un 

públic format per dones, en la que es tracten temes sobre els quals aquest públic està 

més capacitat per descodificar el missatge a causa de la seva identificació, interès, 

permeabilitat i receptivitat”. Mentre que, Fernando Cabello des d’un punt de vista 

diferent, explica que el sector de les revistes que s’han denominat per dones o 

Portada Nº 210 -15 de 
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femenines “se centren només en informacions dirigides a la dona i, que tracten temes 

com la moda, la bellesa o la cuina i donen consells pràctics o des d’un punt de vista 

general”. Aquesta definició també la comparteix Pamela Stoll i, descriu que les revistes 

femenines són “publicacions dirigides a les dones, que tracten assumptes considerats 

propis de les dones, com  per exemple la moda, la bellesa, les relacions personals o la 

llar”. (Gallego Ayala, Juana. Gender Stereotyping in the Production of Daily Newspaper. 

Communication & Society. 2003).  

Aquesta classe de revistes són un sector dels mitjans de massa de gran complexitat, 

entre les seves particularitats s’ha de mencionar l’especialització dels seus continguts, 

la publicitat selectiva i escollida, la internacionalització de les capçaleres, la clara 

definició del seu públic objectiu i la temàtica que abasta. Però, tal com es pregunta 

Gallego, des d’un punt de vista temàtica, existeixen interessos només femenins o només 

masculins? Ernesto Sánchez creu que des d’un punt de vista temàtic, no existeixen 

continguts ni femenins ni masculins, ja que els homes també estan interessats a borar 

les arrugues, estar en forma o vestir-se a la moda. (Gallego Ayala, Juana. Gender 

Stereotyping in the Production of Daily Newspaper. Communication & Society. 2003). 

Segons explica Gallego, les revistes femenines es componen de: 1. Relacions familiars 

en sentit ampli, el món dels afectes i sentiments i relacions sexuals. 2. Assumptes 

relacionats amb la llar, com la decoració, treballs manuals, cuina, estalvi domèstic. 3. 

Cuidat personal amb productes de bellesa, alimentació, dieta i nutrició. 4. Salut 

femenina, anticonceptius, menstruació i menopausa, circumstàncies que afecten el cos 

femení segons el grup d’edat, embarassos.  5. Aspectes pràctics de la vida quotidiana 

com la legislació sobre el consum, drets i deures en comunitats de veïns, divorci i 

custòdia dels fills. 6. Cultura i entreteniment amb apunts de literatura i cinema, 

informació de viatges i reportatges de gastronomia, art o actualitat. 7. Espais clàssics 

amb l’horòscop, la programació televisiva, consultoris de diversos temes. (Gallego 

Alaya, Juana. Entrevista Personal).  

Encarnación Pérez Salicio explica que la dona es deixa enlluernar i busca aquest tipus 

de premsa per trobar el referent que se li ofereix. És per això, que es corre el risc 

d’acceptar el model que aparenta, sense veure la realitat que amaga. El nou llenguatge 

s’adapta als nous temps, però la dona segueix submisa a la mateixa alineació que les 

seves àvies, és a dir, apareix a casa. A més a més, les pàgines de decoració, labors i 

cuina van dirigides a ella. Així doncs, les seccions de les revistes femenines estan 

plenes de cases cuidades al detall, consells sobre decoració, cortines i habitacions 

netíssimes. Es continua reforçant la casa com la llar on viu la dona i, d’aquesta manera, 

un lloc de descans per l’home, que no es veu mai dedicat a aquestes feines. A part de 
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les pàgines dedicades a aquestes labors, també hi ha les seccions a les quals apareixen 

les anàlisis d’emocions, els tests de personalitat, la seva vida intima i les relacions en 

parella. Així doncs, per Pérez Salicio la dona continua sent una “bella nina” que dedica 

gran part del seu temps per cuidar del seu aspecte físic. (Pérez Salicio, Encarnación. La 

revista femenina: falso emblema de la mujer liberada. 2002).  

Aquests tipus de premsa no ha sigut mai una premsa feminista, crítica ni trencadora 

amb els patrons convencionals que s’han imposat durant anys. Tot i això, sí que ha 

recollit tots aquells temes i aspectes de la vida que tradicionalment han preocupat a les 

dones i que també haurien d’haver preocupat a l’home. Aquests temes són, les relacions 

sentimentals, la família i els fills, la llar, l’alimentació, l’aspecte físic, la moda, les 

emocions o l’amistat, entre altres temes que no s’han estudiat per ser considerats 

irrellevants en el discurs de l’àmbit públic. (Gallego Alaya, Juana. De reinas a 

ciudadanas. 2013). 

El sector de premsa denominat “premsa femenina” està condicionat per l’evolució que 

les dones estan experimentant en l’actualitat  i continuaran experimentant en el futur. Ja 

no existeix un únic model de dona tan monolític com era el que es difonia en el passat, 

sinó múltiples possibilitats. Tampoc hi ha una moral per elles i una altra per ells, ni 

tampoc uns valors diferents, no existeixen treballs exclusivament masculins o femenins. 

Les dones s’estan incorporant a tots els àmbits de la societat de manera constant des 

de fa temps i el rol domèstic ja no és ni serà exclusivament de les dones. Per això, ja no 

hi ha res exclusivament femení o masculí, les identitats de gènere s’estan transformant 

i per aquest motiu la tendència és que desaparegui tota aquella menció que fa referencia 

només a un sexe. Si entre l’audiència masculina s’ha imposat el títol d’ “Estil de Vida” 

per explicar el que interessa als homes en la seva vida quotidiana, no hi ha cap raó per 

no anomenar de la mateixa manera a les revistes femenines. D’aquesta manera no 

s’exclou a cap gènere, encara que les publicacions es dirigeixin a un o altre 

prioritàriament. (Gallego Alaya, Juana. De reinas a ciudadanas. 2013). 

La premsa femenina ha sigut durant anys la font fonamental que proporciona els 

elements simbòlics necessaris per conformar conceptes com per exemple, dona, 

femení, feminitat, mare, maternitat, etc. inclòs per oposar-se al feminisme.  
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2.2.2.La premsa del cor  

 

Les revistes femenines se centren en el món aparent, real o imaginari de les lectores, 

en el que s’ha construït o es construeix, el seu univers de valors i referents. La premsa 

del cor es dedica a publicar la vida privada dels personatges públics.  

Un cop acabada la guerra civil espanyola, van començar a aparèixer les revistes del cor, 

la primera, que es va fundar abans de la guerra, va ser Lecturas el 1921. Aquesta revista 

es va tornar a publicar el 1941, ja que no va sortir durant la Guerra Civil, com explica 

Juana Gallego en els seus inicis era una publicació literària i no es va centrar en les 

persones públiques fins a la dècada dels anys 50 i, es va inclinar definitivament cap a 

un públic femení amb unes pàgines encapçalades amb el títol “Mujer, no dejes que tus 

manos estén ocioses” que contenien nombroses labors amb les instruccions per 

realitzar-les. Va ser en aquest moment quan la publicació va començar a convertir-se 

en el germen de la revista del cor que actualment es coneix, des de llavors i fins ara, la 

revista no ha fet més que anar perfeccionant el model de revista que va decidir ser i que 

ha aconseguit un èxit editorial important.  

                                             

 

La segona que es va crear va ser Semana el 1940, ¡Hola! el 1944, Diez Minutos el 1951. 

Totes aquestes revistes es caracteritzaven per aportar una visió més glamurosa dels 

famosos i amb més respecte cap als reportatges i entrevistes. Més endavant va 

aparèixer Pronto, el 1972, ¡Que me dices! el 1907 o Cuore el 2006 que a diferència de 

les altres, apostaven i, continuen apostant, per l’humor. Se centren en personatges que 

es converteixen en famosos gràcies a la seva participació en concursos i talents shows 

o simplement per tenir alguna relació amb alguns famosos. (Gallego Alaya, Juana. 

Entrevista Personal). 

 

Portada del 1921 Portada del 1950 Portada del 1974 
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Segons Juana Gallego, la premsa del cor és difícil de classificar i ubicar dins la premsa. 

L’autora la inclou dins de premsa femenina no perquè la consideri femenina, sinó perquè 

està dirigida a la dona. És necessari dir que les revistes femenines no inclouen a la 

premsa del cor i, en tot cas, aquesta és una nova modalitat de premsa que es dirigeix  a 

les dones. (Gallego Alaya, Juana. Mujeres de papel: de Vogue a ¡Hola!. 1990).  

Tot i que a Mujeres de papel: de Vogue a ¡Hola! inclou la premsa del cor dins la premsa 

femenina, al seu altre llibre De reinas a Ciudadanas escriu que no són unes revistes 

femenines i, que per tant, haurien de deixar de ser incloses sota aquesta consideració. 

Gallego sosté que aquestes revistes han de “construir un segment amb entitat pròpia ja 

que constitueixen un sector consolidat dins de les publicacions, i a més a més, mantenen 

una coherència temàtica i estilística que les fa inconfundibles. Tampoc haurien de ser 

considerades d’Estil de Vida,  ja que no se centren en l’entorn de les lectores, sinó dels 

famosos que els hi donen vida. Continuar considerant-les femenines també significa 

seguir expandint la creença del fet que les vides alienes només interessen a les dones 

i no als homes, això porta a la conseqüència d’establir valors i prioritats masculines i 

femenines. Queda clar que és un tipus d’informació que interessa a la societat en 

general, les revistes de xafarderies actualment es comencen a anomenar de celebritats. 

Tenen com a objectiu  satisfer la necessitat d’una societat que s’avorreix de la seva 

pròpia vida i necessita trobar a la vida dels altres, els estímuls i al·licients que no troba 

a la seva. (Gallego Alaya, Juana. De reinas a ciudadanas, 2013). 

La raó per la qual Gallego pensa que les revistes del cor estan dirigides principalment a 

les dones, és que la totalitat de les revistes inclouen unes seccions o pàgines que 

reuneixen les següents característiques: Estan escrites en “femení” en el mateix to 

amistós i íntim de la premsa femenina. Inclou els tres grans temes d’aquest tipus de 

Portada de febrer del 1970 Portada d’octubre del 1970 Portada de març del 1970 
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premsa: llar, amor i bellesa. Està centrada en l’àmbit privat dels personatges que hi 

apareixen i la publicitat va dirigida a les dones. (Gallego Alaya, Juana. Mujeres de papel: 

De Vogue a ¡Hola!. 1990).  

La  premsa del cor presenta dos tipus de personatges: Personatges genuïns que són 

els populars per ells mateixos, ja sigui per la seva trajectòria professional, per la seva 

faceta personal o privada. També s’hi troben els personatges paràsits, són les persones 

que es converteixen en famosos per la seva relació amb un personatge genuí. Aquests  

tenen unes característiques concretes: són populars, les estrelles del cine van anar 

donant pas a les estrelles de la televisió. Actualment, actors i actrius són els rostres que 

més freqüenten els programes de televisió. Les revistes són les encarregades de 

mantenir-los sempre joves i frescos. A més a més, també són atractius, la bellesa 

perenne també és una característica dels protagonistes de les “revistes del cor”. Si no 

són atractius, la revista s’encarrega de què ho semblin amb el vestuari o el maquillatge. 

(Gallego Alaya, Juana. Mujeres de papel: De Vogue a ¡Hola!. 2003). 

Les persones que apareixen més en aquest tipus de premsa són famosos, reialesa, 

aristocràcia, actors, cantants i models tant nacionals com internacionals, presentadors i 

de televisió o relacions públiques. Així doncs, alguns dels que solen protagonitzar 

actualment més els reportatges, entrevistes i comentaris de la premsa rosa són Carmen 

Martínez-Bordiú, Isabel Preysler, el seu exmarit Julio Iglesias i els seus fills com, Enrique 

Iglesias, Julio Iglesias Jr, Chabelí Iglesias, Ana Boyer, Tamara Falcó, Cayetana Fitz-

James Stuart, Cayetano i Francisco Rivera,  la reialesa europea, Belén Esteban, Jesulín 

o María José Campanario, Mila Jimenez, Kiko Matamoros, Isabel Pantoja i la seva 

família, José Ortega Cano i la seva família, Iker Casillas i Sara Carbonero, Cristiano 

Ronaldo i les seves parelles o Sergio Ramos i Pilar Rubio.  

Tots aquests personatges tenen una vida de somni i molta vida social, tenen diners i 

poder, solen ser fotografiats en llocs paradisíacs o en els seus fabulosos habitatges, si 

tenen problemes, la revista s’encarrega de dir que és una mala època per ells. També 

fomenten la il·lusió de l’èxit fàcil, la fama, la popularitat i una certa enveja cap a tots 

aquells que arriben a la fama, amb un tractament que passa de l’adulació, admiració o 

burla i menyspreu. La revista del cor necessita el personatge, del que viu. El personatge 

necessita  la revista, de la que també s’aprofita quan la necessita per viure. (Gallego 

Alaya, Juana. De reinas a ciudadanas, 2013). 

Un dels moments difícils per aquestes revistes va arribar a partir del 1992 quan van 

començar a emetre les televisions privades. Les noves cadenes van trobar nous temes 
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no explotats en els programes del cor, el primer programa va ser Corazón Corazón a 

Televisió Espanyola. El cap dels anys van aparèixer altres programes en altres cadenes, 

amb un to més irrellevant, més frívol, més crític o més descarat. Així doncs, els famosos 

van començar a ser perseguits pels aeroports, platges, a ser espiats amb càmeres a la 

sortida del seu domicili, etc. Una cosa és aparèixer a una entrevista o reportatge 

degudament pactada i preparada, amb bones fotos i respostes coherents i preparades 

i, una altra cosa era enfrontar-se a un micròfon obert improvisadament en qualsevol 

espai públic, no tots els famosos hi estaven i hi estan preparats.  (Gallego Alaya, Juana. 

De reinas a ciudadanas, 2013).  

Les revistes del cor i els programes del cor s’alimenten mútuament. Tot i això, els 

personatges tradicionals de la premsa del cor tornen a preferir les pàgines de les revistes 

de tota la vida, ja que són més tranquil·litzants. A més a més, en els últims anys s’han 

afegit altres revistes del cor, com per exemple, Cuore l’any 2006, In Touch també el 

2006, Sálvame el 2013 o Love el 2011. En conjunt tenen una audiència de gairebé 

10.000.000 de lectores. La telebasura ha tingut un reflex a la premsa del cor i un paper 

important amb l’aparició d’editorials corrosives molt allunyades d’aquell “respecte 

reverencial” que donen les revistes clàssiques  treien als famosos a les seves pàgines. 

De les 10 revistes del cor, la meitat eren de línia convencional i, l’altra meitat eren de la 

telebasura de paper. (Gallego Alaya, Juana. De reinas a ciudadanas, 2013). 

Alguns dels aspectes que es poden trobar tant a les revistes del cor i les revistes 

femenines és que les dues tenen tres elements comuns que s’han de tenir en compte a 

l’hora d’establir les seves característiques: 

La bellesa: Sempre han existit cànons de bellesa que han anat canviant en el transcurs 

del temps, des de la bellesa clàssica dels grecs, l’abundància carnal de les dones del 

segle passat i la dona estilitzada i andrògina dels anys 80. La moda serveix per realçar 

i obtenir la bellesa. A més a més, sense joventut no hi ha bellesa.  

Amor: La importància de l’amor en aquestes revistes és molt elevat, ja que a través d’ell 

s’arriba a la felicitat. Les revistes femenines i les del cor tracten temes com les relacions 

conjugals, les relacions familiars, les relacions entre pares i fills o consells sobre 

matrimoni i relacions amoroses.  

Llar: La casa és on es materialitza la felicitat. Es presenta com un espai que transcendeix 

el marc de les parets de la casa per convertir-se en una idea, un concepte. La llar s’ha 

de cuidar i consentir. (Gallego Alaya, Juana. Mujeres de papel: De Vogue a ¡Hola!.  

1990) 
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María José Recoder afirma que les revistes femenines mantenen un format francès o 

nord-americà i responen a un plantejament diferent de les revistes del cor. Segons 

Recoder, a través de les femenines podem llegir històries dels costums de l’època i, en 

canvi, a les revistes del cor només mostra històries dels famosos i no de la societat a la 

qual es dirigeix, segons ella, és una selecció de subjectes diferents o “superiors”. La 

premsa del cor no orienta ni dirigeix. (Pérez Salicio, Encarnación. La revista femenina: 

falso emblema de la mujer liberada.2002).  

Les revistes femenines tenen un preu considerablement més superior a les altres 

revistes per dones. Així doncs, les dones que compren aquestes revistes són de major 

estatus econòmic o, han aconseguit una independència econòmica, professional, més 

formació i volen ocupar un lloc diferent de la societat. Les revistes femenines mostren 

una dona que té consciència per ella mateixa, inquietuds culturals, el nou model planteja 

una alliberació sexual separada de la maternitat. En canvi, les del cor mostren una dona 

tradicional ocupada només de la seva família i de la casa. (Pérez Salicio, Encarnación. 

La revista femenina: falso emblema de la mujer liberada.2002). Tot i això, tal com es pot 

trobar a ¡Hola!.com un 74,8% de les seves lectores és una dona professional i 

econòmicament independent amb un poder adquisitiu i alt nivell de consum. El 68,5% 

tenen alta formació acadèmica amb estudis universitaris o màsters, el 63,7 amb 

ingressos superiors als 27.000 euros i, el 24,7 es concentra en nuclis urbans de més 

d’un milió d’habitants (Madrid, Barcelona, Sevilla, València i Bilbao). 10 

Les revistes del cor són un “baluard dels rols tradicionals” i les revistes femenines el 

“baluard de la dona alliberada i moderna” a més a més, llencen un tipus de dona més 

actual, independent i integrada al món laboral i econòmic. (Pérez Salicio, Encarnación. 

La revista femenina: falso emblema de la mujer liberada, 2002).  

2.3.La dona al món del periodisme als anys 70  
 

Exercir el periodisme no era feina fàcil durant el franquisme, sobretot per les dones que, 

com s’ha dit anteriorment, es veien obligades a fer la feina domèstica. Així doncs, durant 

molt temps eren els homes els qui informaven sobre els successos del dia a dia. Elles 

no escrivien però sí que s’escrivia per a elles, tot i que d’una manera molt estereotipada.  

Acabada la Guerra Civil, el règim franquista no volia saber res de la dona treballadora i, 

encara menys de la premsa crítica al règim. És per això, que des del govern es van crear 

uns mitjans de comunicació que fossin favorables a Franco i que li donessin cobertura, 

                                                                 
10 Informació extreta de !Hola!.com.  
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a partir del 1938 es va establir un fort control dels mitjans de comunicació del regne amb 

la Llei de Premsa que establia la censura. És a dir, els mitjans havien de passar el control 

governamental o religiós per poder publicar, no hi havia ni independència ni llibertat 

d’expressió i s’eliminava tot el que interessava i agradava al lector perquè no es volia 

que es llegís. Fins al 1966 hi havia censura, a partir d’aquest any es va anar rebaixant i 

va permetre certs marges de llibertats informatives gràcies a la Llei de Premsa i 

Impremta que va aprovar el Ministre Manuel Fraga. Finalment la fi de la censura va 

arribar el 1977 amb la Llei sobre la Llibertat d’Expressió. (Murillo Ávila, Jéssica, Mujeres 

pioneras. Periodismo hecho por españolas).  

A principis de la dictadura, Franco va crear el 1937  la Delegació Nacional de Premsa i 

Propaganda11 que va ser l’inici de la Prensa del Movimiento12. El 1941 es va fundar 

l’Escola Oficial de Periodisme13, per tal de poder entrar-hi a estudiar era obligatori ser 

de la Falange Espanyola de las JONS. El problema era que per moltes de les alumnes 

no van poder exercir mai la professió perquè es van casar i s’havien de cuidar de la llar. 

(Murillo Ávila, Jéssica, Mujeres pioneras. Periodismo hecho por españolas). Les dones 

que sí que van poder exercir-la, tal com explica Juana Gallego escrivien notícies sobre 

moda o bellesa i  se les enviava a les seccions de cultura, moda, bellesa, societat, 

premsa del cor o educació. Moltes d’elles en fer pràctiques als diaris i revistes les 

col·locaven a la secció de cultura, que era considerada molt femenina. A més a més, 

Gallego afegeix que  era una situació precària. Ara bé, assegura que van començar a 

sortir periodistes molt treballadores i lluitadores que van acabar sent molt importants, 

com Maruja Torres o Rosa Montero. (Gallego Alaya, Juana. Entrevista Personal). 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
11 Va ser un organisme de FET y de las JONS que es feia càrrec del control dels mitjans de comunicació 
que estaven en mans d’aquesta organització i de la propaganda franquista.  
 
12 Va ser un grup periodístic fundat el juliol de 1940 que era de FET y de la JONS.  
 
13 L’escola va estar en funcionament fins el 1970 quan es va aprovar la Llei General de Educación que 
considerava universitaris els estudis de periodisme i, es van crear les Facultats de Ciències de la informació 
a diferents universitats públiques i privades.  

 

Josefina Carabias, considerada 

la primera dona periodista.  
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A la dècada dels anys 60 gràcies a la Llei de Drets polítics, professionals i de treball de 

la dona, es comença a valorar més positivament el treball extradomèstic femení. Així 

doncs, les dones que aconseguien entrar a treballar als mitjans de comunicació als anys 

70 ho feien des de les pàgines de les revistes publicades per 

la Sección Femenina, que eren les úniques revistes que no 

havien desaparegut. La revista femenina de la Falange, 

dirigida per Marichu de la Mora, tenia com a objectiu formar 

a la perfecta mestressa de casa a través de cursos de 

costura i confecció, higiene, nutrició o convivència social i 

publicava una sèrie de professions per les dones que no 

podien viure del sou dels marits. Aquestes eren, secretaria, 

modista, institutriu, mestre, telefonista i estudiant 

universitària. (Pérez Salicio, Encarnación. La revista 

femenina: falso emblema de la mujer liberada, 2002). 

El 1956 va arribar la televisió a Espanya, la progressió de les 

dones va ser lenta però imparable, tot i això, hi havia rostres femenins però no 

periodistes, ja que buscaven bellesa i joventut A més a més, els anys 60 i 70 va 

començar a créixer el moviment feminista, el qual va fer néixer bastants diaris i revistes, 

com per exemple el Diario Femenino.14  

Tot i que el contingut que donava anava destinat a les dones va estar format per un 

home, Victor Sagi i posteriorment el propietari va ser Sebastian Auger. Tot i això tenia 

algunes seccions en les quals escrivien Josefina Carabias, Maria Aurèlia Capmany o 

Ana María Matute. (Murillo Ávila, Jéssica, Mujeres pioneras. Periodismo hecho por 

españolas). 

Tal com s’ha dit, durant el franquisme la dona no tenia possibilitats de treballar fora de 

casa, i per tant, hi havia poques periodistes. Això es pot veure en la direcció de revistes 

del cor i femenines, tot i que el seu públic objectiu és el femení la majoria d’aquestes 

publicacions van ser fundades i dirigides per homes. Per exemple, ¡Hola! d’Antonio 

Sánchez Gómez, Pronto de Mariano Rajoy, Vogue d’Arthur Baldwin, Vanity  Fair l’editor 

de la qual era Graydon Carter. En canvi, Telva ha estat una revista sempre dirigida per 

una dona, la seva primera directora va ser Pilar Salcedo, després va ser Covadonga 

O’Shea, Nieves Fontana o l’actual Olga Ruiz.  

                                                                 
14 Era un diari espanyol del 1968 dins el 1974.Utilitzava mètodes innovadors i anava destinat a un públic 
femení. 

Portada de la revista de la 

Sección Femenina 
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Un dels principals periodistes d’Espanya durant el franquisme va ser Emilio Romero, 

director de diaris com ABC, La Mañana, Información o Pueblo.  A part de dirigir les 

revistes, també eren els directors de diaris, com per exemple Manuel Aznar, director de 

La Vanguardia, José María Bugella, José Cirre, Félix Morales o Timoteo Esteban Vega, 

directors del diari Información, Torcuato Luca de Tena Brunet, Luis Clavo, José Luis 

Cebrián que van ser directors del diari ABC durant la dictadura.  

Algunes d’aquestes periodistes precursores, que es van convertir en importants i van 

aconseguir grans fites, van ser Pilar Narvión, Pura Ramos, Josefina Carabias, Juby 

Bustamante, Nativel Preciado, Rosa Montero, Maruja Torres, Ángeles Afuera, Alicia 

López Budia. Moltes d’elles van aconseguir fer-se un forat en el món del periodisme 

durant la transició, és a dir, quan els homes que s’hi dedicaven ja tenien un nom en 

aquest món. (Murillo Ávila, Jéssica, Mujeres pioneras. Periodismo hecho por 

españolas). 

Amb la progressiva incorporació de les dones en aquest món, els mitjans necessitaven 

nous canvis i les elles estaven disposades a fer el gir. A les revistes la majoria eren 

dones però en canvi, a la premsa, la ràdio i la televisió encara no hi tenien tanta 

importància. Els càrrecs directius continuaven sent pels homes, no va ser fins al 1977 

que les dones van començar a ser presentadores i treballar a les ràdios, sobretot locals 

i autonòmiques. (Murillo Ávila, Jéssica, Mujeres pioneras. Periodismo hecho por 

españolas). 

La informació política cada vegada tenia més poder i lectors, era la secció estrella. Però 

no era una secció fàcil per culpa de la censura. Va haver-hi moltes amenaces i segrestos 

de revistes com per exemple, Triunfo, Cuadernos para Diálogo o Garbo i, en moltes 

d’aquestes hi havia dones implicades com, Montserrat Roig, Maruja Torres, Sol Gallego-

Díaz, Concha Bordona entre altres.  (Murillo Ávila, Jéssica, Mujeres pioneras. 

Periodismo hecho por españolas). 

Amb la mort del dictador, es necessitaven periodistes nous que tinguessin la capacitat 

d’escriure tot el que estava passant en aquells moments de forma professional. Per això, 

s’havia de modernitzar les redaccions i reinventar l’estil periodístic. Moltes de les dones, 

estudiants universitàries que van entrar noves havien participat en la lluita contra Franco, 

en els sindicats i partits polítics, així doncs, van poder incorporar aquesta activitat i 

coneixement polític antifranquista als mitjans de comunicació.  Moltes van cobrir la mort 

del “Caudillo”, la roda de premsa de Carrillo o el 23-F com per exemple, Nativel Preciado, 

Pilar Narvión, Julia Navarro, Pilar Urbano o María Antonia Iglesias van demostrar la seva 

professionalitat, van aconseguir molt bones exclusives, van trobar el seu propi lloc dins 
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del periodisme i que els seus noms estiguessin entre les informacions polítiques més 

importants. (Murillo Ávila, Jéssica, Mujeres pioneras. Periodismo hecho por españolas). 

 

2.4.Formació dels estereotips de la dona 
 

La Real Academia Española (RAE) defineix estereotip com, “imatge o idea acceptada 

de manera comuna per un grup o societat com a caràcter immutable”. Els estereotips 

de gènere són models que defineixen com han d’actuar, sentir, pensar els homes i les 

dones dins la societat i alhora representen les característiques que es donen a cadascú. 

Aquests estereotips són apressos quan la gent se socialitza i també en l’àmbit de criança 

de la persona, és a dir, depenen de l’estructura social en la qual han crescut, per 

exemple, des de petits sempre s’ha associat el color blau pels nens i el color rosa per 

les nenes, pels nens pilotes i cotxes i per les nenes, nines i cuinetes. 

 

Els rols socials són les funcions i comportaments socials i culturals que ha de complir 

una persona d’acord al seu estatus social que se li atribueix, per tant, el comportament 

que ha de tenir de cara les altres persones. El rol de les dones sempre s’ha atribuït a la 

reproducció, cura dels fills, la casa i marit o suport emocional, fonamentalment es mouen 

dins l’àmbit domèstic i privat. Se la relaciona amb el sentiment de sensibilitat, emocional, 

expressa els seus sentiments, depenent, sense autonomia i que no decideix, treballa 

fora i dins de casa. En canvi, els rols masculins s’han associat amb l’àmbit públic, en 

allò què és productiu, manteniment  i suport econòmic de la família. És fort i decidit, 

independent, autònom i pren les decisions, només treballa a fora de casa i no expressa 

els seus sentiments. (Universidad Pontificia Bolivariana. Instituto de Familia y Vida. 

Estereotipos de Género: lo masculino y lo femenino. 2012).  

 

Per Margarita Riviére, la premsa i la publicitat tenen un important paper en la formació 

d’aquests rols, estereotips o models de conducta i d’orientació cap a determinats 

objectius. Per Riviére la premsa que es dirigeix a les dones o que té un públic 

majoritàriament femení, té la funció d’educar a les lectores, això ho fa a través de les 

seccions de moda, salut o bellesa que els hi proposa una col·lecció de models d’actitud 

i conductes que acabaran incidint en el seu comportament. (Muñoz Ruiz, María del 

Carmen. La representación de  la imagen de las mujeres en el franquismo a través de 

la prensa femenina. 2003). Segons Juana Gallego, les publicacions i els anuncis són 

utilitzades per reforçar patrons, proposar identitats, elaborar imatges i representacions 

socials que seran incorporades a l’imaginari col·lectiu i assumides pels individus, que 
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veuran les seves pràctiques i actituds condicionades segons els rols  proposats. Gallego 

afegeix que les revistes femenines i també les del cor al presentar determinats models 

com a positius i influir a la imitació, el que estan fent és consolidar el paper de dona de 

casa, esposa i mare. Aquests papers es presenten d’una manera que la dona es pot 

sentir realitzada i feliç seguint-los. (Gallego Alaya, Juana. Entrevista Personal).  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Tal com es pot veure en aquests anuncis, els primers dels anys cinquanta, seixanta i 

setanta, la publicitat dels productes de neteja, per rentar la roba i els plants es dirigien a 

la mestressa de casa, la dona, la qual cosa era normal en aquella època perquè el model 

de dona que es fomentava era aquest. Però actualment, tot i que el rol de la dona ha 

evolucionat molt, a la publicitat encara es troba aquest model. Així doncs, es pot veure 

la dona amb els seus fills a casa, a la cuina. No hi ha cap anunci de detergents que no 

aparegui ella, amb els seus fills, totes elles joves, guapes i felices.  

 

Anunci del detergent 

Tide.  

Anunci del detergent 

Finish de l’actualitat.   

Anunci del detergent 

Norit.  

Anunci del renta vaixelles 

Fairy.  

Anunci del detergent 

Colon de l’actualitat.  

Anunci del renta vaixelles Fairy de 

l’actualitat.  
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Igual que els altres exemples, en aquests anuncis també es pot veure el model de 

mestressa de casa, sempre a la cuina. Per això se li ofereixen aliments que no hagi de 

cuinar, com el púding o l’arròs per no perdre tant temps cuinant i poder continuar amb 

la feina. També paelles o olles, com en l’anunci que es pot llegir “Una nueva generación 

de ollas para una nueva generación de mujeres” en el qual apareix una nena perquè 

aquest model de dona de casa passava d’àvies a mares i a filles, és a dir, de generació 

a generació.  

 

Els mitjans de comunicació de masses formen els estereotips de gènere a través de les 

seves estratègies comercials. Aquests, normalment són associats a la bellesa, la força, 

l’èxit o el triomf. Així doncs, existeixen molts productes dirigits a la feina domèstica 

perquè la dona la pugui fer més fàcilment i ràpid, també productes de bellesa, 

alimentació o moda que es presenten tots amb una dona i mare ideal, jove i sempre 

guapa i està pendent de tot, sense queixar-se ni cansar-se. Una imatge que pot 

Anunci de cuina sobre 

un púding dels anys 70.  

Anunci de l’arròs 

Brillante de l’actualitat.  

Anunci de paelles presentat 

per una nena.  

Anuncis d’utensilis per la cuina, tots dirigits a la dona.   
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influenciar molt a les dones si no estan segures d’elles mateixes. Però no només 

apareixen en la televisió sinó també a les revistes femenines, com Vogue, Cosmopolitan, 

Mía, Marie Claire o Para ti,  en les quals des de la portada es pot veure aquest model 

de dona perfecte i a les pàgines interiors es donen consell per tal de poder ser com ella.  

 

Tal com explica Gallego al seu llibre Mujeres de papel: de Vogue a ¡Hola! (1990) es 

poden distingir quatre grans models de dona. Aquests, no necessàriament han de ser 

consecutius en el temps sinó que en alguns moments s’han reforçat uns i, en altres 

moments, uns altres. Els  que proposa són:  

 

La dona de casa: Encara que la publicitat ha evolucionat 

molt durant aquests anys, un dels rols que encara es 

representa és el de dona de casa. Fins als anys 80, el 

més normal era que apareguessin únicament duent a 

terme el paper de mestresses, submisa al marit i sense 

participació en assumptes de caràcter social. Aquest 

model també s’anomena “ángel del hogar” o “guía del 

hogar”. La dona duu a terme el seu paper de manera 

discreta, efectiva i atenta. És equilibrada, estalviadora i 

honesta.  

 

 

 

La dona mare: és el segon rol que se li atribueix a la dona com a úniques encarregades 

d’haver de cuidar dels seus fills. El paper de les dones en la vida ve determinada per la 

seva condició biològica de ser mare, és la qualitat més important, ja que ho és per sobre 

de totes les coses i la dota de transcendència.  

 

La dona companya: És aquella dona a la qual se li reconeix un paper fonamental 

juntament amb l’home per construir la història junts. La dona ha d’anar a l’una que l’home 

se’ls reconeix el seu lloc en la societat, ha de compartir el sistema de creences vigents 

i, no qüestionar l’ordre establert.  

 

La dona rival: La dona té una absoluta igualtat amb l’home. Una igualtat que és 

concebuda amb patrons de la societat patriarcal, és a dir, que pren com a model de 

referència el masculí i no el femení. Com que es parteix d’aquesta consideració, la dona 

és una companya, de la qual l’home no es pot fiar, ja que li pot prendre el lloc que aquest 

Anunci que reflecteix el paper 

de la dona  i també el de 

l’home, com el cap de família.  
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ocupa a la societat. Aquest tipus de model de dona també oblida quin ha sigut el seu 

paper durant els anys. Adopta una igualtat entre els sexes sense qüestionar què 

representa aquesta igualtat.  

 

La súper dona: Aquest és el nou model que plantejaven els revistes dels anys 80 i 90, 

la dona treballava fora de casa però també s’ocupava de la família, tot i que la feina 

domèstica era compartida, el pes encara el tenia ella. La dona també té major 

consciència de si mateixa.  Aquest model apareix a les revistes femenines com una dona 

guapa i jove i gairebé perfecte, amb una gran capacitat seductora, laboral, intel·lectual, 

comprensiva i bondat.  

 

La situació de la dona ha evolucionat molt d’ençà que es va acabar el franquisme i s’ha 

anat acostant als models dels altres països europeus que eren més liberals. La dona 

s’ha incorporat al món laboral tenint un sou propi, a més a més també s’ha incorporat 

en tot l’àmbit públic. Tot i això, encara es troba el model de dona de casa i mare, és a 

dir, una dona que després de treballar s’ha d’ocupar de la llar i la família, com Gallego 

anomena, la súper mare, fent que es trobi tant en l’àmbit públic però encara en el privat, 

la qual cosa la majoria de vegades no passa amb els homes. És per això que ha de 

conciliar la feina laboral i la domèstica, cosa que a vegades pot suposar una pressió per 

fer les dues feines bé.  

 

Per continuar avançant per lluitar contra els models que des de sempre s’han imposat, 

l’educació és molt important, ja que tal com s’ha vist des que s’és petit ja es creen 

aquests estereotips. Però no només amb l’educació sinó que com que es viu en una 

societat globalitzada, els mitjans de comunicació i la publicitat com a transmissora de 

missatges i valors hauria d’ajudar a transmetre un nou model de dona i també a eliminar 

els estereotips imposats. Però, tot i això, tal com s’ha vist en els exemples anteriors es 

continua representant una imatge de les dones com a mestresses de casa i, els anuncis 

de neteja, electrodomèstics, cuinar o cuidar els fills encara van dirigits a la dona. Per 

tant, encara es mostra l’estereotip de la dona a casa preocupada per la llar, la bellesa, 

la moda o la maternitat. 
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3.Metodologia  

 

Per dur a terme aquest treball s’ha optat per utilitzar el que s’anomena un “anàlisi de 

contingut” com a tècnica per analitzar en profunditat la revista Pronto. A més a més 

també s’han fet entrevistes a experts sobre el tema de la premsa del cor i femenina, com 

són la professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Juana Gallego,  que la seva 

línia principal d’investigació és Gènere i comunicació. I també a Luís Fernando Romo 

que ha elaborat la tesi doctoral sobre el rumor i la premsa del cor i, va treballar a la 

revista Pronto des de l’any 2004 fins al 2015. S’ha escollit aquest mètode perquè és una 

eina metodològica que es basa en la seva eficàcia i que permet senyalar els aspectes 

més importants de l’objecte d’estudi. A més a més també és un mètode rigorós que 

acaba extraient unes conclusions vàlides. Les entrevistes a experts sobre un tema 

determinat, en aquest cas sobre la premsa rosa i el gènere, són una tècnica que també 

serveix per profunditzar en l’objecte d’estudi i, ens permet conèixer des d’un punt de 

vista personal i professional el tema que es tracta.  

 

En una anàlisi de contingut, els elements que estan sotmesos a estudi han d’estar 

seleccionats conforma unes variables definides i amb una justificació. En aquest cas, la 

mostra ha sigut escollida rigorosament i pensant en tot el que es podria estudiar perquè 

tots els elements poguessin estar analitzats. És per això, que s’ha analitzat els aspectes 

formals, el segment al qual es dirigeix, la portada, els personatges,  els escenaris o 

àmbits, la publicitat i els estereotips o models es representen.  

 

La mostra d’anàlisi són tots els números de la revista Pronto disponibles a la Biblioteca 

de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un total 39 números que van 

des del 1972 al 1975,  en concret 11 de l’any 1972, 5 del 1973, 10 del 1975 i 13 del 

1975. Aquests números han estat suficients per a poder aconseguir els objectius 

proposats al principi.  
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3.1.La revista Pronto del 1972-1975 

 

3.1.1.Història  

 

La revista Pronto va ser creada per Mariano Nadal amb només 25 anys. Nadal des de 

petit coneixia el negoci editorial perquè els seus pares eren els propietaris de diverses 

publicacions com per exemple, Garbo i Fotogramas.  

Així doncs, Nadal es va independitzar de la seva família a escala laboral per poder 

formar el seu propi producte. Després d’invertir sis milions de pessetes de l’època, va 

poder complir el seu somni, crear una revista del cor de preu accessible, orientació 

moderna, familiar i d’utilitat social. El primer número va sortir el 22 de maig de 1972 i va 

tenir una tirada inicial de 200.000 exemplars i, es va convertir en la revista més venuda 

a Espanya.  (Pedrejón Romo, Luís Fernando. El proceso de fabricación del “rumor de 

celebridad”. Análisis de casos en ¡Hola! y Pronto. Tesi Doctoral. 2017). 

Mariano Nadal va ser un gran visionari per diferents raons, primer de tot, perquè a 

diferència de les altres revistes del cor que sortien als dijous, Pronto sortia els dilluns i 

així cobria el forat que hi havia. En segon lloc, va crear increïbles estratègies de 

màrqueting per posicionar el producte al mercat, per tal de dur-les a terme, Nadal va 

regalar la revista als quiosquers i van ser ells qui van fer-li la publicitat. A més a més, va 

posar una moneda de cent pessetes a la portada de l’altre número perquè el boca a 

boca anés augmentant les vendes. Ja des del principi tenia molt clar les característiques 

de la revista, volia que pogués ser llegida per qualsevol membre de la família, un 

setmanari popular, que fos assequible econòmicament, que estigués a l’última en temes 

d’actualitat i que tingués contingut que interesses a la gent. (Pedrejón Romo, Luís 

Fernando. Entrevista Personal).  

Tal com explica Luis Romo, que ha treballat com a redactor i fotògraf a Pronto entre els 

anys 2004 i 2015, Antonio Gómez Abad és el director de la revista i ell afirma que la 

Pronto en aquella època era “com un company de viatge que feia passar una bona 

estona a la gent”. (Pedrejón Romo Luis Fernando. Entrevista Personal). Juana Gallego 

assegura que “Pronto era una revista de paper barat, reproduccions barates, imatges 

que deixaven bastant a desitjar”. Era barata perquè volia arribar a les classes populars. 

De fet, encara és la que té més audiència”. (Gallego Alaya, Juana. Entrevista Personal).  

 

L’èxit de la revista va fer que Mariano Nadal creés l’empresa Publicacions Heres S.L. i, 

en aquest context de prosperitat de l’empresa, van crear altres revistes de gran èxit 
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durant els anys 80 i 90 com ara Teleindiscreta, Super Pop o Nuevo Vale. Tot i això, 

Pronto sempre ha estat la més important de Publicaciones Heres S.L. i, la dona, el seu 

públic objectiu principal. (Pedrejón Romo, Luís Fernando. El proceso de fabricación del 

“rumor de celebridad”. Análisis de casos en ¡Hola! y Pronto. Tesi Doctoral. 2017) 

Sempre ha sigut Nadal qui ha decidit el contingut de la revista, el que sempre ha pres 

les decisions i el que continua tenint l’última paraula. Però quan la revista va sortir, 

Montserrat Padura figurava com a directora, tot i això no estava a l’empresa. Això era 

perquè del registre de l’empresa, de supervisió i procediments jurídics era obligat que hi 

hagués una periodista de capçalera titular. (Pedrejón Romo, Luís Fernando. El proceso 

de fabricación del “rumor de celebridad”. Análisis de casos en ¡Hola! y Pronto. Tesi 

Doctoral. 2017) 

Els directors de Pronto, al llarg d’aquests quaranta  un anys d’existència, han sigut Monty 

Padura, de l’any 1972 fins al 1984, Montserrat Mayordomo, que ho va ser del 1984 al 

1985 i Antonio Gómez Abad que va començar el 1985 i que encara ho és a l’actualitat. 

La revista continua sent de l’empresari Mariano Nadal. (Pedrejón Romo, Luís Fernando. 

El proceso de fabricación del “rumor de celebridad”. Análisis de casos en ¡Hola! y Pronto. 

Tesi Doctoral. 2017) 

Durant molts anys, els directors de les altres publicacions de la premsa del cor, ¡Hola!, 

Lecturas, Diez Minutos i Semana no van incloure a Pronto dins la mateixa categoria de 

premsa del cor, per diferents motius: el seu preu popular, la seva grandària, el 

tractament irreverent dels temes, les promocions o els cupons de descompte. Javier de 

Montini, delegat de la revista Lectures a Madrid, que hi va treballar des de 1972 fins al 

2005, mai va acceptar que Pronto fos una revista de premsa rosa pels motius anteriors. 

(Pedrejón Romo, Luís Fernando. El proceso de fabricación del “rumor de celebridad”. 

Análisis de casos en ¡Hola! y Pronto. Tesi Doctoral. 2017) 

 

3.2. Anàlisi dels exemplars  

 

Aspectes formals:  

A Pronto predomina el blanc i negre en totes les pàgines de la revista exempta a les 

portades, que són en color. Abunden els titulars grans, en majúscules i tipografia de 

gran grandària. Els colors que més utilitzen són bastant cridaners, com per exemple, 

grocs, taronges, liles, vermells, verds i blaus.  

Pel que fa a les pàgines interiors, destaquen per la gran quantitat de notícies breus i de 

fàcil lectura. Predominen les pàgines amb gran quantitat d’elements, fotografies, 
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declaracions de famosos i text amb tipografia petita. La majoria de fotografies són tres 

o quatre fotografies unides i muntades per la mateixa revista, com per exemple es pot 

trobar al número 127 en un muntatge en el qual apareix Tita Barker.  

 

 

 

 

 

 

 

Luis Romo explica que al llarg dels anys, el setmanari ha tingut diferents canvis de 

format. Així doncs, des del número 1 fins al número 200 (del dia 12 de març de 1976), 

la mida era petita, 21,5 cm d’alt i 15 cm d’amplada. Des del número 201 (del dia 19 de 

març del 1976) fins al número 1080 (del dia 16 de gener del 1993) la mida era de 26,5cm 

d’alt i 19 cm d’amplada. Des del número 1081 (del dia 23 de gener 1993) fins a 

l’actualitat, la mida és de 29,5 cm d’alt i 20,5 d’amplada. (Pedrejón Romo, Luís 

Fernando. El proceso de fabricación del “rumor de celebridad”. Análisis de casos en 

¡Hola! y Pronto. Tesi Doctoral. 2017) 

Pronto està format per les següents seccions: Reportatges, que és la secció que més 

ocupa i en la qual hi ha totes les notícies dels famosos. També hi ha la secció Notícies, 

que inclou els esports, cine i programació TVE i per últim, la secció dels Passatemps 

que inclou els pòsters de les models, actius o cantants i també s’hi troba l’horòscop.  

Segment al qual es dirigeix: 
 
Encara que a Pronto es puguin trobar moltes informacions sobre homes, la revista va 

dirigida a les dones. Això, es pot observar sobretot en la publicitat, en la qual són 

abundants els anuncis i consells de bellesa, salut, llar o familiars dirigits al públic femení. 

A més  a més, eren dones amb un nivell adquisitiu mitjà-baix, de l’entorn rural o urbà, 

amb responsabilitats familiars i majors de 30 anys, que no havien de tenir un alt nivell 

cultural per poder-la llegir.  

  

Tal com explica Luís Romo, era una revista pensada per ser llegida per qualsevol 

membre de la família i, segons Juana Gallego era un setmanari que, a diferència d’ 

¡Hola¡ que anava dirigida a una classe social més alta, Pronto es dirigia i es dirigeix  una 

Reportatge de Tita Barker. Corresponent al 

número 23 dia 21 d’octubre de 1972.  
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classe mitjana-baixa, la qual cosa es pot apreciar en els productes que anuncien i en els 

seus preus, per exemple, fàcilment es pot trobar consells per estalviar a la llar i consells 

de bellesa assequibles. També com explica Gallego, per la publicitat que hi apareix, es 

pot deduir que anava dirigida a una dona de casa, mare i esposa.  

 

La portada: 

 

La  portada té un paper molt important perquè és l’element d’atracció que veuen primer 

els lectors. Lluis Romo afirma que “Des de l’any 1972 fins al 1985 les portades de la 

revista Pronto eren especialment cridaneres, escandaloses i sensacionalistes perquè 

barrejaven una foto – destape amb notícies de famosos i successos”. A més a més, 

també hi ha moltes portades que estan formades per muntatges amb imatges d’arxiu, 

com per exemple el número 93 en la qual surten les siluetes retallades de Camilo Sesto 

i Marisol o el número 74 que i surt una fotografia de “Don Ciruta” retallada per la cadira 

de rodes i enganxada en un lloc i forma qualsevol, o bé el número 132 en la qual es veu 

el presentador de Televisió Espanyola José María Iñigo retallat de cintura per amunt 

enganxat sobre un fons blau. 

       

Portada del número 93 del dia 23 

de febrer de 1974.   

Portada del número 74 del dia 13 

d’octubre de 1973.   
Portada del número 132 del dia 

21 de novembre de 1974.  
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A part dels muntatges i collages, l’erotisme comença a ser important a mesura que 

avancen els anys 70, ja que no hi havia censura prèvia, però no es podia publicar amb 

perfecta llibertat tots els continguts que es volia, ja que hi havia un posterior control que 

feia que el director del mitjà fos el responsable de qualsevol article considerat inadequat. 

Exemples d’aquest erotisme el trobem a totes les portades que surten dones, la majoria 

de les quals apareix una actriu en bikini i força eròtica, igual que es pot trobar en el 

número 109 en la que  surt una model rossa en bikini i posat eròtic. A les portades en 

les quals hi apareixen dones surten molt lleugeres de roba o directament amb banyadors 

i bikinis, totes són joves i guapes i vestides de forma provocativa. En canvi, en les que 

hi apareixen homes la majoria surten vestits i amb posats informals però no provocatius.  

Les portades  de la revista del 1972 són bastant diferents de la resta, ja que no es troba 

tant erotisme, estan formades per muntatges de fotografies petites en les quals es veu 

només el cap de la persona i el titular a sota, per exemple es pot veure al número 215 o 

també el número 4.16 Aquest erotisme, cada vegada és més present a les portades de 

partir del 1975, com per exemple el número 15817, el 17318 en la qual es pot veure un 

muntatge de models a la platja, el 183 amb el subtítol “El máximo destape de Rocio 

Jurado” o bé el número 184 en la qual es pot veure un muntatge d’actrius en biquini i el 

titular “ Las sexy promesas del cine europeo”.  

                                                                 
15 El número 2 correspon al dia 29 de maig del 1972. 
16 El número 6 correspon al dia 12 de juny de 1972.  
17 El número 158 correspon al dia 23 de maig de 1975.  
18 El número 173 correspon al dia 5 de setembre de 1975. 

Portada del primer número de 

Pronto, 22 de maig de 1972.   
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A la portada del número 185 que coincideix amb la mort de 

Franco, hi conviuen una fotografia força eròtica de la cantant 

Fedra Lorente amb la separat que  informa de la mort del 

“Caudillo”.  

 

 

 

 

 

En els anys posteriors de la mort de Franco, tot i que ja no són l’objecte d’aquest treball, 

l’erotisme continua. No només són a les portades sinó que també a  les pàgines interiors 

en les quals es podien veure semi nus. A partir dels anys 80, quan es va perdent 

l’obsessió pel cos, Pronto comença a decantar-se per portades de tipus 

sensacionalistes.  

Tot i que les pàgines interiors són en blanc i negre, les portades i l’última pàgina són en 

colors. Són colors bastant cridaners com per exemple utilitzen molt grocs, taronges, liles, 

vermells, verds i blaus. Juguen amb titulars cridaners i abusen de les majúscules, ja que 

tots estan escrits en majúscules.  

  

Portada del número 114 del 

dia 19 de juliol de 1974.  

Portada del número 184 del 

dia 21 d’octubre de 1975.  
Portada del número 183 del 

dia 14 d’octubre de 1975.  

Portada del número 

185 del 28  novembre 

de 1975.  
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Els Personatges:  
 
Analitzant els números de la revista disponibles a l’Hemeroteca de la Universitat 

Autònoma de Barcelona es pot concloure que la majoria de personatges que apareixen 

són dones i que les professions que més surten són actrius, cantants i models. 

D’aquestes, la majoria són joves, atractives i se’ls ressalta la seva part més provocativa. 

Apareixen persones públiques tant nacionals com internacionals de classe social 

mitjana-alta o alta, que tenen una vida acomodada i gaudeixen de grans comoditats.  

 

Una gran part de les dones que hi apareixen, hi surten en banyador o biquini per 

ressaltar la seva bellesa. Això es pot veure en la majoria de portades en les quals hi 

apareixen o, per exemple  en el número 23 en el que hi apareix Pilar Cano amb biquini 

i els pantalons descordats, o Eva Ruber també fotografiada en biquini.19 També es pot 

veure amb les fotografies de l’actriu Miriam Foster, Pilar Velazquez, Candice Rialston, 

Marujita Díaz o Rocio Jurado. En canvi, als reportatges i notícies en els quals hi 

apareixen homes, tot i ser també joves no són fotografiats per ressaltar la seva part més 

atractiva, si no apareixen de manera natural, a més a més, la majoria són primers plans 

o plans mitjans, per la qual cosa només se’ls veu la cara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actrius, models i cantants que més apareixen en les revistes analitzades són; Sofia 

Loren, Brigitte Bardot, Liz Taylor, Ava Gardner, Rocio Jurado, Rocio Durcal, Carmen 

Sevilla, Massiel, Marisol, Sara Montiel, Ana Belén, Jackie Onassis o Marujita Díaz. Pel 

que fa als homes, els més populars són Camilo Sesto, Marlon Brando, Peret, Joaquin 

Prat, Raphael, Victor Manuel, líders polítics nord-americans com Nixon o Ford o 

                                                                 
19 El número 23 correspon al 21 d’octubre de 1972.  

Reportatge fotogràfic de Pilar Velázquez 

amb el titular “la amante perfecta”.  
Reportatge fotogràfic de l’actriu Candice 

Rialston.  
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membres de la reialesa com el príncep Juan Carlos o Carlos d’Anglaterra i, a partir del 

1975 també apareix Carolina de Mònaco, la Reina Sofía, Ana d’Anglaterra i Mark Phillips 

o la princesa Margaret.  

 

Als reportatges i notícies en les quals apareixen dones es destaquen més aspectes de 

la seva vida intima, com per exemple les seves relacions, els seus fills, com per exemple 

el número 23 “Brigitte Bardot vacaciones en Saint Tropez: pasó unos días con su 

exmarido y su hijo”,  el número 114 “Liz Taylor espera un hijo”.20 “Liz Taylor y Richard 

Burton se han reconciliado” i “La apasionante y turbulenta vida de Jackie Onassis” el 

número 157, “El cuarto hijo de Diana Dors” o bé “Todo sobre la reconciliación de Liz 

Taylor y Richard Burton” al número 173. En canvi, pels homes se centren més en els 

seus èxits professionals o personals, com per exemple “El amor de Maximo Valverde 

solo tiene 15 años”, “Otra novia para Serrat” 21 o bé “Xavier Cugat, en Marbella sin Charo 

Baez” i apareix envoltat de dones joves i atractives en biquini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
20 El número 114 correspon al dia 19 de juliol de 1974.  
21 El número 74 correspon al dia 13 d’octubre de 1973. 

Reportatge sobre Xavier Cugat del número 

173 del dia 5 d’agost 1975.   Porta número 74 del 13 d’octubre de 1973 

Reportatge sobre l’enfrontament entre Ava 

Gardner i Liz Taylor .  

Reportatge sobre Jackie Onassis, el 

número 157 del 16 de maig de 1975. 
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Pel que fa a la vestimenta tant dels homes com les dones, no és a l’aspecte que se li 

dóna més importància, ja que tal com s’ha dit, la majoria de fotografies estan preses 

mentre fan les seves vides quotidianes, així doncs, van vestits  del dia a dia, amb 

vestimenta despreocupades i còmoda. Tot i això, a les fotografies a les quals posen, les 

dones van vestides de manera més cuidada i, sexy.  

 

Escenaris o àmbits: carrers, festes i esdeveniments, treball:  

 

A Pronto destaquen els casos en els quals els personatges no posen voluntàriament per 

ser fotografiats, sinó que els fotògrafs tiren les imatges mentre els famosos realitzen les 

seves activitats privades i quotidianes, per tant, no tenen el consentiment dels 

personatges. D’aquesta manera s’aconsegueix unes fotografies més naturals, 

espontànies i més desfavorables perquè en la majoria d’ocasions, els famosos no 

s’adonen que els hi estan fent la fotografia, a més a més, a vegades les fotografies són 

tirades de lluny. A part del carrer, també els fotografien mentre acudeixen a 

esdeveniments i festes, però poques vegades apareixen a casa seva. En canvi, són 

poques les fotografies que apareixen posant, aquestes són imatges d’arxiu i que estan 

enganxades directament a les pàgines en forma de muntatge.  

 

Alguns exemples són les fotografies captades de Brigitte Bardot a Saint Tropez o Gunter 

Sach fent malabars en una escala per poder fotografiar a la seva parella, la fotografia 

d’Ursula Andress que titulen “La foto escandalo”, ja que va baixar del cotxe sense roba 

interior o bé les imatges de Sofia Loren despullada a la piscina al número 173.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ursula Andress baixant del 

cotxe sense roba interior i 

sense adonar-se que la 

fotografien.  

Brigitte Bardot fotografiada 

passant les vacances a 

Saint Tropez.  
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Publicitat:  
 
La publicitat majoritàriament va dirigida a la dona, això es pot veure en la quantitat de 

productes de bellesa que hi ha, com per exemple els consells i aparells per aprimar-se. 

Tal com es troba en el número 23 en el qual el titular “Dieta de leche y fruta para perder 

3 kilos en 5 días” en el qual hi apareix una model jove i atractiva vestida amb banyador 

per mostrar a les dones que si segueixen aquest règim, poden acabar semblant-se com 

la model. També ensenyen passos per seguir una dieta saludable i ofereixen cinturons 

vibrants i altres aparells per una silueta sense quilos de més i, saunes per aprimar-se. 

Altres consells de bellesa que donen són anuncis de productes per depilació, per tenir 

un cabell brillant i sa, massatges, com per exemple als números 157, 158 o 173. Tots 

són aparells i consells per tal que la dona els pugui dur a terme  de manera fàcil i des 

de casa i, d’aquesta manera estar sempre guapa i jove. També el número 23 hi ha 

consells sobre com portar la llar i de neteja, venen aspiradors o penjadors per tenir la 

casa organitzada, consells de bellesa,  de com cuidar el jardí o netejar taques de cafè.  

Un altre producte dirigit el sector femení són perruques, com les que es troben als 

números 127 o 162, amb el titular “adquiera una doble personalidad” se’ls ofereix quatre 

models de perruques; negres, castany o rosses.  

Un dels pocs reportatges que apareixen 

fotografiats a casa seva.  

Un altre reportatge en el qual Sofia Loren no 

s’adona que l’estan fotografiant.  
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A més a més, en el número 98 també hi ha l’anunci d’un 

biquini que no penetra l’aigua. En la fotografia apareix una 

noia jove i atractiva i, la revista acaba l’anunci amb  “[...] 

Nos alegramos siempre y cuando lo lleven enfundada 

chicas como la que ilustra la fotografía” per tal que les 

dones vulguin semblar-se a ella. També hi ha anuncis de 

llenceria, com per exemple les cinc models que posen amb 

els sostenidors al número 182.22 

 En els números 158 i 165 s’hi anuncien unes motos de la 

marca Torrot, dirigides a un públic masculí però en els 

quals hi apareixen models, joves i atractives, en bikini 

posant sobre la motocicleta i l’eslògan és “para sus momentos felices”.   

La imatge de la dona treballadora o estudiant universitària no estava representada, ja 

que contradeia el model de dona que defensava i imposava el règim franquista. Així 

doncs, no era un model que es pogués difondre i representar a través de les revistes del 

cor o femenines i, encara menys es podria fer a les revistes. És per això que, la publicitat 

dirigida a un públic masculí són cursos per estudiar a distància, amb titulars com 

“Nosotros le ayudamos a llegar a ser alguien” de ràdio i telecomunicació, d’idiomes, pilot 

d’avió, electrònica industrial, comptabilitat, electrotècnia i fotografia, com per exemple 

es troben als números  127, 157, 158.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
22 El número 182 correspon al 7 d’octubre de 1975.  

Publicitat del número 127 del 

dia 18 d’octubre de 1974.  

Publicitat del bikini que no 

penetra a l’aigua. Número 98 

del 30 de març de 1974 

Publicitat de motos dirigides a un públic masculí 

però en el qual hi apareixen joves en bikini. Número 

165 de l’11 d’octubre de 1975.  



Treball de fi de Grau. Marta Jaumira Nesplé 
Els estereotips de la dona a la premsa rosa durant el segon franquisme: Anàlisi de la revista Pronto 

46 
 

Tot i que apareixen entrevistes, reportatges i notícies sobre actrius, cantants o models, 

és important destacar l’absència d’imatges en àmbits laborals, és a dir, les imatges que 

acompanyen aquestes entrevistes i reportatges no fan visible el seu treball, sinó que són 

muntatges de les protagonistes enganxades a les pàgines. No és fins al 1975 que Pronto 

comença a fer publicitat de cursos de formació per a dones, com per exemple estudis 

de bellesa, esteticista, també de modista o de puericultura. Però també hi ha anuncis 

per ser distribuïdora d’Avon, com els anuncis  que del número 157, 158, 165. 

 

Altres articles de publicitat dirigida als homes són armes de defensa pròpia amb 

l’explicació de cada model, com les que es troben al número 127 o 16723, mecanismes 

i aparells per estalviar gasolina o cotxes.  També trobem joies, llibres, per homes però 

també fomenta la lectura per dones i són llibres sobretot  de la vida amb parella, iniciació 

al matrimoni o com explicar la realitat sexual als nens.    

Tota la publicitat que fa la revista Pronto és d’articles i productes quotidians, que les 

famílies poden adquirir fàcilment amb un preu accessible.  

 
 
Estereotips o models representats:  
 
Juana Gallego explica al seu llibre Mujeres de Papel: De Vogue a ¡Hola!, que a partir 

dels anys 70, hi començava a haver quatre models de dona; la dona de casa, la dona 

mare, la dona companya i la dona rival. Segons Gallego, les revistes femenines eren les 

que més fomentaven el model de dona mare i de dona de casa, ja que les revistes del 

cor centraven més en els personatges. Tot i això, assegura que es podria deduir que 

s’adreça a una dona de casa, sobretot, per la publicitat.  

                                                                 
23 El número 167 correspon al 27 de juliol de 1975.  

Publicitat dirigida a un públic masculí d’estudis a 

correspondència.  

 

Publicitat dirigida a un públic femení d’estudis 

sobre bellesa i cuidat dels fills i la casa.  
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Així doncs, en la publicitat apareix el model de dona de casa, cuidadora del seu marit i 

dels fills per ser feliç, aquest aspecte es pot veure en els nombrosos consells sobre la 

llar, tenir un jardí cuidat o netejar la roba, tots aquests consells estan acompanyats de 

fotografies de dones que realitzen aquestes tasques, com es pot trobar en el número 

23. 

 

Tal com s’ha dit anteriorment, els anuncis de bellesa van dirigits a la dona, només a ella, 

tot i que també és una revista que la poden llegir els homes i 

que aquests, també es poden preocupar pel seu aspecte físic. 

Així doncs, es fomenta una dona que ha d’estar submisa a la 

bellesa, sempre atractiva, jove, sexy d’aspecte saludable i 

majoritàriament felices. Són exemple d’aquest model, tots els 

consells que es donen per aconseguir aprimar-se com règims 

i exercissis físics, de depilació i de productes per la pell o els 

cabells. Com per exemple es troba en el número 114, en el 

qual hi ha una sauna per aprimar-se, “La Guepiere Sauna, 

disuelve y elimina hasta 15 kg. De grasa”.  

 

Apareix el model de dona-esposa i mare, se li dóna molta importància als reportatges i 

notícies en els quals la famosa presenta o parla dels seus fills o, que es vagi a casar, 

com es pot trobar amb el titular “Tita Barker, viuda de Tarzoan se casa”, també el mateix 

número hi ha “Primera entrevista con Carletto Ponti, el hijo de Sofia”, “Jackie acusda de 

ser una madre descuidada con sus hijos” o bé “Liz Taylor espera un hijo”.   

 

Tot i que aposta per un model de dona esposa i mare, Pronto comença a introduir el 

divorci, com es pot veure en el número 114 en el qual donen la notícia de l’extraordinari 

contracte de divorci Taylor-Burton, el divorci de la princesa Margarida d’Anglaterra al 

número 98, els rumors de la separació entre Rocio i Junior o bé el divorci  de Julie Nixon 

y David Eisenhower.  

Número 114 correspon 

al dia 19 de juliol de 

1974. 
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També apareix el model de dona que ha de cuidar del seu marit i que ha d’estar pendent 

d’ell. Això es pot veure en la quantitat de llibres que es publiciten adreçats al públic 

femení i que tracten de temes sobre el matrimoni, l’amor o la sexualitat.  

 

No apareix el model de dona treballadora, professional i alliberada, com seria el model 

de dona-companya o rival. Tal com explica Juana Gallego, el model de dona rival és 

posterior als anys 70, és aquella dona que es comença a incorporar al mercat laboral i 

pot acabar sent una competència per l’home. La dona companya, segons Gallego, és 

aquella dona que és igual que l’home, té les mateixes possibilitats.  Aquests aspectes 

es poden veure a la revista, ja que se centre més a parlar sobre els temes de la vida 

privada d’actrius, models o cantants i, en canvi, sobre els èxits professionals dels homes. 

Així doncs, tots els anuncis sobre temes sobre el treball i estudiar que es poden llegir a 

la revista, van adreçades a un públic masculí.  

Tampoc apareix el model de dona esportiva, així doncs, algunes notícies sobre esport i 

dones la trobem al número 130 que es titula “el partido mas belo del mundo” el qual és 

un partit entre actrius i models i que acabava amb “en las fotografies podemos ver a 

Notícies sobre els divorcis de Eisenhower i Margarida 

d’Anglaterra  
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guapes muchachas en acción”. No es destaca el partit sinó el fet que són dones 

atractives i joves.  

   

Si s’observen les portades i pàgines interiors de la revista es pot arribar fàcilment a la 

conclusió que el principal interès de les dones espanyoles és la bellesa i la moda, és a 

dir, el seu aspecte exterior. Aquesta és una de les causes fonamentals per la qual es 

denuncia a la premsa femenina, per frivolitzar i reduir l’àmbit d’expressió femení al 

purament extern i convertir les espanyoles en un ésser molt preocupat per la cura 

personal i per les qüestions sentimentals dels altres, que es troba en un luxe 

inadmissible i en una atmosfera càlida i buida de confidències a mitja veu i d’amistat 

prefabricada, envoltada d’una realitat composta de colors, mobles i cosmètics, i els únics 

contactes amb l’actualitat el constitueixen el submón dels éssers que no necessiten 

treballar per viure o les tragèdies humanes de catàstrofes, a les que mai es busca 

motivació. Això contribueix també al contingut de les mateixes revistes doncs, una bona 

part d’aquest contingut es destina, unes més que d’altres, a les seccions de moda, 

bellesa, informació, consultes i publicitat. (Muñoz Ruiz, Mª del Carmen. La 

representación de la imagen de las mujeres en el franquismo a través de la prensa 

femenina. 1955-1970).    

 

És interessant veure les contradiccions que s’estableixen en el discurs de les mateixes 

revistes del cor i femenines entre l’ideal de la bellesa interior i la necessitat pràctica de 

les dones d’estar belles per conquistar als homes: l’equilibri entre la bellesa natural i la 

bellesa “naturalment” alterada. Aquesta situació no només es manté durant el festeig, 

sinó també durant el matrimoni, perquè una dona que es descuida físicament pot arribar 

a perdre al seu marit per una altra més jove o més atractiva. Davant d’aquesta situació, 

les revistes femenines donen una informació útil per a moltes dones que estan competint 

En aquestes notícies es pot veure que destaquen més pel fet que siguin 

joves i guapes que no pel fet de ser esportistes.  
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en el mercat matrimonial. (Muñoz Ruiz, Mª del Carmen. La representación de la imagen 

de las mujeres en el franquismo a través de la prensa femenina. 1955-1970).    

 

És important destacar que un element fonamental en la representació de la imatge visual 

de les dones durant el franquisme és el necessari cuidat estètic, la necessitat de que les 

dones siguin exteriorment agradables i, per altra banda, l’adaptació també a una norma 

que és la que estableixen les revistes femenines i del cor, que es presenten com a 

informadores qualificades.  

 

Aquest aspecte de la vida femenina no és anecdòtic i ho demostra el fet que a totes les 

pàgines de Pronto que hi ha publicitat, hi ha anuncis que parlen sobre la bellesa o la 

moda. Per altra banda, també es poden trobar referències sobre la bellesa de les models 

i actrius que apareixen en els reportatges i notícies, tal com s’ha mencionat anteriorment, 

en l’anunci de la model anunciant un biquini “Nos alegramos siempre y cuando lo lleven 

enfundada chicas como la que ilustra la fotografía”.  

 

 3.3. Per què va ser important Pronto en aquella època 
 

         Luis Romo “Mariano Nadal va revolucionar el món editorial i va ser un visionari. Ell 

és el verdader cervell, abans i actualment, de tot el que es publica a la revista” 

Pronto era una revista jove, per tota la família i que es podia llegir durant el transcurs de 

la setmana. S’havia de fer un lloc entre els altres setmanaris del cor amb els quals 

compartia mercat, és per això que Mariano Nadal tenia en cap una sèrie de trets 

d’identitat que li permetrien donar personalitat i distingir-la d’entre la competència. 

Segons Romo, Pronto “va sortir amb la intenció de ser molt popular, d’interessar al  

número més gran possible de membres de la família a un preu molt assequible, cinc 

pessetes”. És per això que va incloure actualitat, esports, música, cuina, moda, bellesa, 

horòscop, successos, cotxes o  passatemps i, d’aquesta manera interessava a tothom. 

Així doncs, amb els anys va passar per damunt de la competència. (Pedrejón Romo, 

Luís. Entrevista Personal.)  

Va ser relativament fàcil obrir-se un forat en el quiosc perquè la revista aportava un punt 

de vista cridaner, realitzava una anàlisi periodística una mica peculiar que tenia validesa. 

En aquella època, la revista s’atorgava unes certes llicències, per fer notícies semi 

verídiques o trucatges fotogràfics que li van donar molta popularitat. (Pedrejón Romo, 

Luís Fernando. El proceso de fabricación del “rumor de celebridad”. Análisis de casos 

en ¡Hola! y Pronto. Tesi Doctoral. 2017).  
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Els personatges escollits perquè protagonitzessin cada setmana les portades i pàgines 

de la revista, eren joves, atractius i rics. Tenia certes diferències amb ¡Hola!, en aquesta 

revista el públic objectiu era una classe social alta, era més cara perquè tenia una millor 

qualitat quant a paper i impressió, predominaven les fotografies per sobre el text i, eren 

cuidades i de qualitat. A Pronto hi havia la secció de l’horòscop que no apareixia a 

l’¡Hola! i apareixen més clarament les pretensions didàctiques en els consultoris, les 

fitxes col·leccionables de cuina, de consells de salut o remeis naturals. (Pedrejón Romo, 

Luís Fernando. El proceso de fabricación del “rumor de celebridad”. Análisis de casos 

en ¡Hola! y Pronto. Tesi Doctoral. 2017).  

Tot i que volia ser d’interès per tots els membres de la família, curiosament, a les 

portades de la revista apostaven per persones joves, sobretot dones, amb un físic 

impactant. (Pedrejón Romo, Luís Fernando. El proceso de fabricación del “rumor de 

celebridad”. Análisis de casos en ¡Hola! y Pronto. Tesi Doctoral. 2017). Juana Gallego 

explica que “als anys 70 i 80 comença a aparèixer un model de dona que era més sexy, 

més explosiva i, que Pronto reflectia aquest model”. Pronto va aconseguir ser molt 

popular però no va ajudar a consolidar l’Star System d’aquells anys. Segons ella la 

revista que sí que va ajudar a consolidar-lo va ser ¡Hola!, ja que en tenir més prestigi i  

la majoria de personatges volia aparèixer a aquesta revista. Lectures també els va 

reforçar, ja que tenia uns famosos definits i preferits que cuidava especialment. (Gallego 

Alaya, Juana. Entrevista Personal).  

Luis Romo assegura que Pronto va ser important perquè “va trencar tots els esquemes 

establerts per les quatre revistes clàssiques del sector, com Diez Minutos, ¡Hola¡, 

Lecturas i Semana. Aquestes, oferien un tractament reverencial als personatges i de 

tant en tant, es feien eco d’algun reportatge social. Pronto oferia un nou punt de vista a 

l’hora de tractar la informació rosa i de societat. Així doncs, va ser irreverent, iconoclasta, 

amb titulars escandalosos, cridaners, sensacionalistes, amb fotografies transgressores, 

sensacionalistes i amb muntatges que es podien apreciar a simple vista”. (Pedrejón 

Romo, Luís Fernando. El proceso de fabricación del “rumor de celebridad”. Análisis de 

casos en ¡Hola! y Pronto. Tesi Doctoral. 2017). 

 

En paraules d’ Antonio Gómez Abad, considera que Pronto “és més que una revista del 

cor. No només parlem dels personatges i dels seus sentiments, sinó que també ens fem 

eco d’altres temes”. I, afegeix que “posem a famosos que a la gent els hi arriben i ho 

expliquem d’una manera que sembla el patí dels veïns. Els textos estan redactats de 

manera propera, transmetem el que preocupa el lector, el que comentaries a la teva 

veïna, cunyada o cosina i que després amanim l’amanida amb notícies com receptes de 
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cuina, consells, solucions a problemes, etc.”. (Pedrejón Romo, Luís Fernando. El 

proceso de fabricación del “rumor de celebridad”. Análisis de casos en ¡Hola! y Pronto. 

Tesi Doctoral. 2017).   

 
Pel 40è aniversari del setmanari, va aparèixer un reportatge que parlava sobre el valor 

afegit de la revista i que afirmava que Pronto havia nascut amb l’objectiu d’ajudar a la 

ciutadania, per això, des dels primers números van posar a disposició dels lectors un 

consultori laboral, que comptava amb un assessorament d’un advocat especialitzat i, 

que va resoldre els dubtes de molts lectors. A més a més, també regalaven samarretes, 

cotxes o un milió de pessetes entregades baixant un helicòpter. (Pedrejón Romo, Luís 

Fernando. El proceso de fabricación del “rumor de celebridad”. Análisis de casos en 

¡Hola! y Pronto. Tesi Doctoral. 2017).  

 

Una de les altres innovacions que va incorporar Pronto va ser Pronto SS. Aquesta nova 

secció estava destinada, a totes aquelles persones buscaven un ser estimat que havia 

desaparegut. Aquesta secció va tenir un gran èxit entre els lectors i va permetre que 

moltes famílies trobessin aquella persona que havia desaparegut. (Pedrejón Romo, Luís 

Fernando. El proceso de fabricación del “rumor de celebridad”. Análisis de casos en 

¡Hola! y Pronto. Tesi Doctoral. 2017).  

 

4.Conclusions  

L’objectiu a l’hora de realitzar aquest treball ha estat respondre a les preguntes 

plantejades inicialment que es verificaran en aquest apartat i així doncs, se sintetitzarà 

allò que s’ha estudiat al llarg del treball. 

Pel que fa al primer objectiu que era “la revista Pronto va ajudar a trencar amb els 

estereotips que hi havia de les dones durant la dictadura franquista, és a dir, el model 

de mestressa de casa i el de mare”,  es pot comprovar que la revista va trencar amb els 

patrons del franquisme però encara no presentava una dona alliberada i professional, 

perquè ensenyava una dona atractiva, jove, guapa i inspirada en l’erotisme, tal com es 

pot veure a la majoria de les portades i també a les pàgines en les quals apareixen elles, 

totes mostrant molta sensualitat vestint poca roba o amb biquinis. Però tot i mostrar una 

dona sexy, a través de la publicitat encara mostrava una dona lligada a la llar, al seu 

marit i no professional, ja que tal com s’ha pogut observar, tots els anuncis laborals 

anaven dirigits a l’home i, els reportatges sobre dones se centraven més en la seva vida 

privada i no del treball, aquest aspecte va començar a canviar als anys 70 quan ja va 

començar a publicar anuncis professionals per a elles. A més, considera que la lectora, 
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a part de voler conèixer la vida dels famosos i famoses també es pot sentir interessada 

en altres àmbits com la música, la societat, cultura o la política. També es pot comprovar 

que no presentava aquest model de dona alliberada, ja que els productes anunciats són 

per l’aspecte físic, és a dir, perquè les lectores estiguin sempre guapes, joves i primes, 

submises a la bellesa. Són productes quotidians i de preus assequibles per la qual cosa 

són fàcils d’adquirir per les mestresses de casa de classe mitjana-baixa. El model de 

família tradicional dominava a la revista, la dona vinculada al’ àmbit privat, l’amor com 

el centre de la seva vida, en la qual la majoria de cops s’imposava la dictadura de la 

bellesa.  

En segon lloc, l’objectiu “Pronto va tenir èxit perquè era una revista menys cara que les 

altres, familiar i donava la imatge d’una dona alliberada molt diferent de la que reflectia 

el franquisme” s’ha pogut comprovar que va ser així, tenia un preu econòmic per tal que 

fos assequible per les famílies de classe mitjana-baixa, sortia i continua sortint als dilluns 

la qual cosa permetia cobrir el forat que hi havia i avançar-se a les altres. A més a més, 

avui en dia encara és  una revista econòmica i familiar perquè oferia continguts d’interès 

per a tota la família, tal com s’ha vist tenia seccions on s’informava de política, esports, 

televisió, música entre altres, popular i de “llegir i tirar”, a més a més tenia una voluntat 

de servei públic, ja que tal com s’ha comentat, va instaurar una secció per trobar 

persones perdudes, feia concursos per regalar accessoris, diners, etc. Aquestes 

característiques, que van ser fonamentals per tal que tingués èxit, encara les conserva 

actualment així doncs, continua sent una revista molt diferent de les altres i, per això 

també continua sent la publicació més llegida.  

Aquesta hipòtesi ha estat resposta des d’un punt de vista periodístic però es podria 

analitzar des de el vessant empresarial o de màrqueting per poder tenir una resposta 

més acurada dels avantatges que ofereixen aquestes característiques.  

Pel que fa al tercer objectiu “la revista Pronto va ajudar a consolidar l’Star System del 

franquisme”, s’ha vist que no va ser així, tot i ser molt popular no el va consolidar, ja que 

a diferència d’altres revistes no apostava per l’aristocràcia ni la reialesa sinó que feia 

aparèixer famosos/es més joves, moderns/es i sobretot internacionals, com per 

exemple, Liz Taylor, Brigitte Bardot, Marisol o Ana Belén. Tot i això, encara s’hi troben 

referències a folklòriques de l’Star System franquista com Carmen Sevilla, Marujita Díaz 

o Lola Flores. Tal com s’ha dit anteriorment, la revista que tenia més prestigi, i el continua 

tenint, és ¡Hola!, per això molts famosos volien aparèixer en ella, ja que era i és una 

revista molt més cuidada, amb reportatges més elaborats i extensos, amb vestuaris i 

habitatges de luxe, amb personatges més elitistes, famílies reials, aristocràcies i actors 

i models de Hollywood. ¡Hola! va ajudar a consolidar aquest Star System perquè 
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aparèixer en ella volia dir aconseguir fama i prestigi. Lecturas també el va reforçar, ja 

que tenia uns personatges definits a qui cuidava especialment. En canvi, Pronto tal com 

s’ha comprovat ni els seus reportatges ni entrevistes eren tan elaborats i, a més, feien 

molts muntatges de fotografies.  

Al quart objectiu “les revistes femenines i les revistes del cor eren les que tenien més 

influència a l’hora de comunicar els models de dona a través de les seves pàgines i 

seccions”, s’ha comprovat que les publicacions que més han influït són les femenines 

perquè se centren en l’àmbit privat, són un mirall en el qual les dones d’aquella època 

es reflectien. En canvi, la premsa del cor s’ha vist que se centraven més en la vida dels 

personatges. Les femenines reflecteixen el model a través de les seves seccions sobre 

llar, bellesa, cuina tractant temes que creen el món perfecte per a elles. En canvi, les 

del cor sí que es pot deduir que van adreçades a aquest tipus de dona sobretot amb la 

publicitat  però no pel seu contingut, ja que sobretot apareixen reportatges i entrevistes 

dels famosos. A més, pel que fa a Pronto tal com s’ha dit, no només té les seccions de 

llar, bellesa i cuina sinó també altres com política, esports o l’horari televisiu.  

Aquest treball també ha permès veure com eren els rols de dona franquista i com va 

anar evolucionant la mentalitat femenina al llarg dels anys del règim.  

Aquest treball també ha permès conèixer la importància que tenen els mitjans de 

comunicació a l’hora d’intervenir en el procés de socialització i de difondre els 

estereotips de gènere, que contribueixen a crear actituds i de pensar que només hi ha 

un model únic a seguir. També ha permès entendre com vivien les dones durant l’època 

franquista i la influència que va tenir el règim sobre elles. Així doncs, gràcies a l’anàlisi 

dels números de la revista, dels estudis previs a aquest, dels vídeos visionats que parlen 

d’aquesta època, s’ha vist que es feia sentir a les dones inferiors als homes, tenint un 

paper submís, servicial, passiu, d’obediència i, els hi inculcava que la seva única raó de 

ser era ser esposa, mare i mestressa de casa.  S’ha comprovat que les dones tenien 

més problemes i impediments per accedir a l’educació perquè la del fill era més 

important, també al món laboral com per exemple, al periodisme. És a dir, tenien 

dificultats per formar part de l’àmbit públic, per tant, no els hi quedava res més que estar 

recloses a casa. Tot i això, com s’ha observat, aquesta mentalitat va començar a trencar 

amb els estereotips imposats gràcies als Plans d’estabilització i l’obertura internacional, 

és a dir, la fi de l’autarquia, també van començar a desaparèixer gràcies al fet que el 

règim es va veure cada vegada més dèbil. Això també ho hem pogut veure a les 

portades de Pronto, que a mesura que van avançant els anys 70 van ser més 

provocatives. 
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6. Annexos 

 

1. GRÀFICS  

 

Total de lectors de revistes setmanals segons l’Estudi General de Medios per l’últim any mòbil, 

tres últimes onades (abril 2017-març 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informació sobre la penetració dels mitjans de comunicació des del 1968 fins el 2007 i el 

consum diari dels mitjans des del 1997 fins el 2007, publicades per l’Estudio General de 

Medios.   
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Mitjana de tirada i de difusió de la revista Pronto publicades per l’Oficina de la Justifación de la 

Difusión.  

 

 

 

Dades sobre la penetració per mitjans segons l’Estudi General de Medios per l’últim any mòbil, 

tres últimes onades (abril 2017-març 2018). 
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Penetració per targets i perfil per targets segons l’Estudi General de Medios per l’últim any 

mòbil, tres últimes onades (abril 2017-març 2018)  
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2. PRONTO A L’ACTUALITAT 

 

A les portades de la revista encara es continuen fent muntatges i collages dels famosos 
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A les pàgines interiors encara s’hi troben consells sobre decoració, llar, cuina i estalvi, consultoris. 

A més, també continuen donant consells de bellesa i per aprimar-se i utilitzen dones joves i 

guapes, preocupades sempre per la seva aparença.  
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També es continua donant prioritat al text que a les imatges. Encara són pàgines amb molt text i 

fotografies petites.  
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3. GUÍA DE LA BUENA ESPOSA 

 

 

 

 

 

 



Treball de fi de Grau. Marta Jaumira Nesplé 
Els estereotips de la dona a la premsa rosa durant el segon franquisme: Anàlisi de la revista Pronto 

66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Treball de fi de Grau. Marta Jaumira Nesplé 
Els estereotips de la dona a la premsa rosa durant el segon franquisme: Anàlisi de la revista Pronto 

67 
 

4. ENTREVISTA A JUANA GALLEGO ALAYA   

 

Quina era la situació professional de la dona a la primera meitat dels anys 70? 

 

La situació en els anys 70 era escassa presència de dones, 10-12% de presència en els mitjans. 

Era una situació molt precària, ja que en aquella època si entraven en un mitjà de comunicació 

feien noticies sobre moda, bellesa. Ara bé, també van començar a sortir periodistes molt 

treballadors i lluitadores que van acabar sent molt importants. No hem d’oblidar que els anys 70 

va començar el feminisme. Eren dones que feia poc que s’havien graduat com Maruja Torres, 

Rosa Montero.  

 

Quines eren les revistes femenines i del cor més llegides durant aquests anys? 

 

La més llegida va ser Pronto que va aparèixer el 1972 i era i és la més llegida, perquè és la més 

popular, fàcil d’accedir a més, la tirada és important.  Però la que sempre ha tingut més inversió 

publicitària sempre ha estat l’ ¡Hola¡. Lecturas, Semana, Diez Minutos oscil·laven una mica. Però 

les 5 revistes clàssiques eren, la Pronto que era la més popular i tirada, ¡Hola¡ la que tenia més 

prestigi i més inversió publicitària i després les altres han anat variant. 

 

Quina diferència hi ha entre una revista del cor, una revista per a dones i una revista 

femenina? 

 

La premsa del cor es centre en els personatges d’interès públic, les seves vides privades. A 

premsa femenina no se centre en els personatges populars sinó que va dirigida a moda, bellesa, 

amor, sentiments. Temes que tradicionalment que defineixen ser dones al món. I, la revista per 

dones aquella que s’adreça majoritàriament a les dones, perquè el percentatge de lectors són 

dones. 

 

Al llibre parla de 4 models de dona: la dona de casa, la dona mare, la companya i la rival. 

Les revistes fomentaven alguns d’aquests models? Quin? 

 

Si que fomentaven aquest model les revistes del cor. Sobretot el de mare i la dona de casa, la 

mare i de la companya que és el pilar de la família. No hi havia el model de dona rival que és 

posterior, és aquella dona que es comença a incorporar al mercat laboral i pot ser una 

competència. La dona de la llar no es una competència perquè estaven sempre a casa. Dona 

companya és una dona igual que l’home. Impulsaven la dona mare i la dona de casa.  

 

Pronto fomentava aquests models o els va començar a trencar? 

 

Aquests models, eren mes de les revistes femenines. Pronto i les altres com que se centren molt 

amb els personatges és difícil de saber quin model fomentaven. No es fàcil trobar aquests 

models. Si que es podria deduir que s’adreça una dona de casa, però és deducció.  
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Quan van començar a ser més importants les revistes del cor a Espanya? Quina era la 

seva popularitat? 

 

A finals del anys 50 principis dels anys 60. Tampoc estaven molt definides abans. Es va 

començar a veure que interessaven els personatges que sortien a la televisió... Pronto ja va ser 

la que es va centrar completament amb aquests personatges. L’esclat va ser a partir dels anys 

60. Va néixer Semana, Diez Minutos, ¡Hola¡ va evolucionar i Lectures també es va centrar 

totalment amb aquests personatges.  

 

Com van anar canviant el llarg del temps els personatges que hi apareixien? 

 

Va començar al 72, personatges del món de la televisió i de la cançó. Massiel, Marisol, Raphael, 

Lola Flores. També sortien a les altres revistes del cor. Era la que era més irreverent. Hola era 

una revista amb unes fotografies molt bones, molt cuidades. Pronto era una revista de llegir i 

tirar, com a revista era una mica com desacreditar, feien molts muntatges posant el cos d’una 

actriu i el cap d’una altra etc. Hola tenia molta reverencia a la política, famílies reials i feien més 

exclusives i entrevistes que els donava més prestigi. Pronto no feia exclusives, no tenia tant 

prestigi.  

 

No han canviat les diferencies. ¡Hola¡ sempre ha tingut més elegància i prestigi. Pronto per classe 

baixa i ¡Hola¡ més per classe alta també se sent representada.  

 

Va ajudar a consolidar l’star System d’aquells anys? 

 

La que més va ajudar a consolidar artistes va ser ¡Hola¡ que et donava molt més prestigi, la 

majoria en volia sortir. Lectures també va ajudar a consolidar tenia ja els seus personatges ja 

definits, que els cuidava especialment. Pronto no va ajudar a consolidar personatges.  

 

 

5. ENTREVISTA A LUÍS FERNANDO ROMO  

 

¿Qué diferencias había entre Pronto y las demás revistas del corazón? Como ¡Hola¡ 

Semana, Lecturas 

Durante varias décadas, los directores de las revistas clásicas del corazón (entiéndase Hola, 

Semana, Lecturas y Diez Minutos) jamás consideraron a Pronto como una revista del corazón 

por los siguientes motivos principales: su precio popular (siempre ha sido más barata), su tamaño 

(más pequeña en formato que el resto, hasta que aparecieron en el mercado las ediciones de 

bolsillo), el tratamiento irreverente de los temas, las promociones o los cupones descuento. A 

efectos de publicidad, Pronto sí está considerada como una revista del corazón. Y así lo avala 

también el EGM. 
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 ¿Cuál era su público objetivo? 

Desde su creación, Mariano Nadal tuvo muy claro cuáles serías las bases fundacionales de su 

revista: quería un semanario popular para que la leyera cualquier miembro de la familia; 

asequible económicamente; que estuviera a la última en temas de actualidad y que tuviera un 

poco de lo que interesaba a la gente y, en palabras, del propio director de Pronto, Antonio Gómez 

Abad, “que la revista fuera como un compañero de viaje que hiciera pasar buenos ratos a la 

gente en el curso de la semana. Siempre hemos intentado ser así”  

¿Cuál es/era la línea editorial de Pronto y que imagen diferencial le daba respeto a las 

otras? 

La revista la edita Heres Publicaciones (también editó en su momento Tele Indiscreta, Super Pop 

o Nuevo Vale) y su fundador fue Mariano Nadal, que aún sigue estando al frente del semanario, 

aunque en los últimos tres o cuatro años cada vez delega más en su hijo Lucas Nadal. Se puso 

a la venta el 22 de mayo de 1972 con 200.000 ejemplares y fue un éxito absoluto, convirtiéndose 

en la revista más vendida del país.  

 

¿Por qué fue importante que saliera una revista como Pronto en la sociedad? 

Porque rompió todos los esquemas establecidos por las otras cuatro revistas clásicas del sector 

como Diez Minutos, ¡Hola!, Lecturas y Semana. Todas ellas ofrecían un trato reverencial hacia 

los personajes y de tanto en tanto se hacían eco de algún reportaje social. Sin embargo, Pronto 

ofreció un nuevo punto de vista a la hora de tratar la información rosa y de sociedad. Fue muy 

irreverente e iconoclasta, con titulares escandalosos, llamativos, sensacionalista y con fotos 

transgresoras, también sensacionalistas, con montajes que se podían apreciar a simple vista. 

Mariano Nadal revolucionó el mundo editorial y fue un visionario. Él es el verdadero cerebro 

(antes y actualmente) de todo lo que se publica en la revista.  

 

¿Durante cuánto tiempo trabajaste en Pronto? 

Fui colaborador fijo como redactor y fotógrafo de la revista entre 2004 y 2015. Pero ya había 

publicado para la revista anteriormente, aproximadamente, hacia 1992 o 1993. Siempre estuve 

haciendo calle, nunca en redacción.  
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