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Introducció 

Des de fa un temps, llibres, pel·lícules i contes infantils són objecte de revisió. 

Cada cop sorgeixen més i més adaptacions, pensades per eliminar-ne els 

aspectes més retrògrads o antiquats. La idea és versionar-los, mirant de fer 

valdre valors més positius, d'acord amb el context actual, com per exemple, la 

igualtat de gènere o la tolerància. Tot i que a primera vista pot semblar un exercici 

banal, posa de relleu una idea fonamental: els productes culturals que consumim 

tenen un impacte a la societat en transmetre una sèrie d'idees que configuren la 

nostra visió de la realitat. Pel que fa a nens i adolescents, aquest efecte és encara 

més fort, ja que en plena etapa d'aprenentatge són més vulnerables als inputs 

que en reben. 

Florita arriba a les meves mans per primera vegada sent jo petita, amb només 8 

o 9 anys, molt abans de desenvolupar les eines necessàries per descodificar els 

missatges que m'enviava. Es tracta d'una revista infantil per a nenes, publicada 

entre 1949 i 1960, que aglutinava tires còmiques protagonitzades per diferents 

personatges al costat de  propostes de treballs manuals, passatemps i consells. 

El seu centre indiscutible, però, era el personatge de Florita, creat per Vicente 

Roso, que protagonitzava les seves pròpies tires alhora que donava nom a 

diferents seccions pràctiques. 

Amb tot, i malgrat les aparences, Florita no té res a veure amb la resta de 

continguts infantils que he consumit al llarg de la meva vida, ja que neix en un 

moment d’importants restriccions, tant pels mitjans de comunicació, com per a 

les dones. Així, la censura franquista converteix Florita en un fulletó de 

propaganda pels valors del poder, en un context on no hi ha lloc per a la 

dissidència i on tots els mitjans de comunicació es veuen abocats a una única 

representació de la realitat. 

És la suma de tots aquests factors la que ha fet que, com a estudiant, m'interessi 

en la manera com la premsa infantil, concretament Florita, s'encarrega de 

transmetre la ideologia de la dictadura. Per fer-ho, he analitzat una cinquantena 

de les historietes protagonitzades per l’heroïna de Roso, ja que és l’únic 

personatge que mai veu alterada la seva continuïtat a la revista. A partir de la 

seva lectura i la categorització dels diferents elements i personatges que hi 

prenen part, he identificat el model de dona que s’hi promociona i com aquest 

concorda amb la visió de les autoritats franquistes sobre el paper de la dona a la 

societat espanyola.  
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Objecte d'estudi 

L'octubre de 1949, apareix als quioscos el primer número de la revista 

d'historietes Florita, la primera publicació de l'Ediciones Cliper destinada 

específicament a nenes. Es tracta d'un tebeo de gran qualitat articulat al voltant 

del personatge de Florita, una jove espanyola de classe alta creada pel dibuixant 

Vicente Roso. Malgrat que ella és el centre, Florita (la revista) no és mai un 

monogràfic de les seves trapelleries, sinó que des d'un primer moment compta 

amb un bon nombre de col·laboradors, tant nacionals com internacionals, que hi 

publiquen les seves tires i còmics. En són un exemple, Pilar Blasco, Pérez Fajardo, 

Gladys Parker o Buixadé, entre molts d'altres. 

Ara bé, tot i que el 1949 Florita s'estrena com a revista, hem d'anar un pèl més 

enrere per trobar els orígens del personatge. Concretament és l'any 1947, quan 

les aventures de l'adolescent veuen la llum per primera vegada a  la revista 

d'historietes Coyote, també d'Ediciones Cliper.  Des d'allà els còmics 

protagonitzats per Florita es popularitzen, aconseguint una bona base de 

lectores que envien cartes a l'editorial reclamant més espai per la seva heroïna. 

La nova publicació és un èxit i, sens dubte, la millor prova d'això és la seva 

longevitat. Florita es manté als quioscos durant  més d'una dècada, fins a l'any 

1960 –tot i que al voltant d'aquesta qüestió no hi ha total acord entre les fonts 

consultades1. Això sí, el seu moment de major popularitat l'hem de situar durant 

els seus inicis, a principis del cinquanta, quan arriba a tenir una tirada de 100.000 

exemplars i es converteix en la publicació per a nenes més llegida d'Espanya. És 

també durant aquesta dècada quan Florita engega una nova etapa en canviar el 

seu propietari. L'any 1958,  arran de la seva fusió amb l'editorial Plaza & Janés,  

Ediciones Cliper ven les seves capçaleres de més èxit a Hispano Americana 

d'Ediciones, la qual edita un centenar de números de Florita 2. 

Però deixant de banda el seu interès com a publicació infantil, el que més destaca 

de Florita és la seva utilitat com a eina de divulgació de la ideologia del Règim, 

en especial en relació al rol que les dones han d'ocupar a la societat. Òbviament, 

no és un paper que Florita pugui fer de manera efectiva en  solitari: amb el 

franquisme neix un nou gènere, el de la historieta femenina, també anomenada 

                                                           
1 A De la historieta y su uso: atlas español de la cultura popular 1873-2000 (2001), Cuadrado situa la 
desaparició de Florita l’any 1960.  Altrament, a la pàgina web de l'Associació Cultural Tebeosfera s'indica 
que el seu últim número és publicat el 1961.  

2 De 1948 a 1958, Cliper publica 490 número bimenuals ordinaris de Florita. Per la seva banda, amb  
Hispano Americana de Ediciones en surten 100 número setmanals ordinaris (des del nº 491) i 13 
extraodinaris (Cuadrado, 2001). 
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sentimental, que té una clara voluntat d'adoctrinament en els principis del 

nacionalcatolicisme. 

Aquesta voluntat d'instruir a les nenes, però, no sorgia necessàriament, ni dels 

mateixos mitjans ni dels autors qui hi col·laboraven. En realitat, l'aparell repressiu 

del Règim es va encarregar de controlar el discurs públic fent ús de diferents 

eines. Un fet que, de manera evident, va afectar la feina dels mitjans de 

comunicació, coartant, fins i tot, els continguts publicats per la premsa infantil i 

revistes de tebeo que, per exemple, estaven obligades a segregar el seu públic 

objectiu per sexe sen funció dels seus continguts. 

A més a més, en el cas concret que ens ocupa, tenim davant nosaltres la 

particularitat que suposa el públic objectiu tant de Florita com de la resta de 

revistes d'historietes femenines, dirigides de manera exclusiva a nenes. De cara 

a aquestes lectores, les revistes es van veure limitades a una única representació 

de la feminitat i de la dona, la qual responia a un ideal allunyat de la realitat de la 

majoria de dones espanyoles. 

Com a lectors, és vital comprendre les circumstàncies en les quals sorgeix Florita 

per poder-ne copsar tot el seu valor.  En aquest sentit, per mi, són significatives 

les paraules del cineasta i crític de la historieta espanyola Jesús Cuadrado 

(2001), que la descriu com “un inapreciable documento sobre los criterios 

educativos y de costumbres de la época, y un tesoro en sí por la cantidad y por la 

excelencia de sus colaboradores”. 
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Context històric 

Les dones durant el franquisme 

Les dones són les grans perdedores de la guerra civil. En una Espanya dividida 

entre vencedors i vençuts, pateixen una pèrdua radical de drets que en el seu cas 

no entén ni d'ideologies ni de simpaties polítiques: les afecta a totes per igual, 

eliminant completament els avenços aconseguits durant la Segona República. 

Abans de la guerra civil, les autoritats republicanes havien començat a posar les 

bases per aconseguir la total emancipació femenina. Per primera vegada, les 

espanyoles tenien l'oportunitat de sortir de la cuina i d'expressar-se com a 

ciutadanes de ple dret, capaces d'intervenir en els afers de la societat sense 

necessitar la intermediació d'un home. Entre 1931 i 1937, entre altres, les dones 

aconsegueixen el dret a vot,  al divorci i, fins i tot, a l'avortament. Aquest nou 

paradigma, però, no s'arriba mai a realitzar completament, tal com explica  

Raquel Osborne, professora de sociologia UNED: “La mujer republicana 

represento más un ideal que una realidad, porque realmente no dio tiempo. Pero 

tampoco es verdad que empezara todo en 1931 [...], lo que pasa es que la 

República le dio carta de naturaleza” (UNED, 2012). 

En contraposició, la pujada al poder de Franco provoca un retrocés radical i 

l'anihilació total del projecte d'igualtat republicà. A través de la Sección Femenina 

i l'Església, el règim franquista promou un retorn a l'ideal de dona burgès, 

provinent de les societats industrialitzades del segle XIX, que les identifica, de 

manera exclusiva, com a mares i esposes. Un paradigma que s'accentua amb la 

suma dels ideals del nacional-catolicisme. La dona esdevé guardiana de la fe, la 

família, la virtut i la moralitat. El seu terreny, la llar. El seu rol el de perpetuadora 

de la raça; educadora en la religiositat i els valors patris. 

Amb aquesta idea en ment, el Règim empren mesures com la prohibició de l'ús 

de qualsevol tipus de mètode anticonceptiu, així com l'avortament; crea el delicte 

d'adulteri, específic per a les dones; segrega l'educació per gènere; i aparta a les 

dones casades del món laboral per tal que es dediquin plenament a desenvolupar 

el seu paper com a mestresses de casa, mares i esposes, alhora que s'elimina la 

seva capacitat de ser autònomes econòmicament: 

“Es consigna rigurosa de nuestra Revolución elevar y fortalecer la familia en 

su tradición cristiana, sociedad natural perfecta y cimiento de la Nación. En 

cumplimiento de la anterior misión ha de otorgarse al trabajador [...]la- 

cantidad de bienes indispensables para que [...] no se rompa el equilibrio 

económico de su hogar y llegue la miseria, obligando a la madre a buscar 
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en la fábrica o taller un salario con que cubrir la insuficiencia del conseguido 

por el padre, apartándola de su función suprema e insustituible que es la de 

preparar sus hijos, arma y base de la Nación, en su doble aspecto espiritual 

y material” (BOE,  18 de juliol de 1938). 

Sobre aquesta qüestió María Rosón (2012), investigadora de la Universitat 

Autònoma de Madrid, afirma que l'aproximació franquista a la dona respon a la 

idea que és un ésser inferior, malalt, que no té la capacitat de prendre decisions 

sobre la seva pròpia vida. Per aquesta raó, passa del domini del pare al del marit, 

sense disposar d'opcions alternatives. De fet, la dona casada fins i tot perd la 

personalitat jurídica. 

En oposició aquest model, l'ideal domèstic, el paradigma de l'àngel caigut. Una 

categoria formada per castigar aquelles dones que no casaven amb el que 

promovia el règim franquista: dones polititzades, amb sexualitats dissidents, 

formes de vida alternativa... No existeix un punt intermedi. Només podien ser 

bones o dolentes. 

Però no només es tracta d'una qüestió ideològica, la plena dedicació de les dones 

a la llar també ha de servir per solucionar el greu problema demogràfic de 

l'Espanya de la postguerra: la despoblació. El conflicte bèl·lic produeix la mort de 

quasi un milió de persones, a les quals hem de sumar un milió i mig d'exiliats, la 

majoria homes joves. En aquest context, repoblar el país era una tasca que calia 

abordar amb urgència. 

Per això, no n'hi havia prou amb legislar. També era necessari persuadir a les 

dones del seu paper a la societat franquista. Per aconseguir-ho el Règim es va 

servir de la seva capacitat de censura dels mitjans de comunicació, un fort 

aparell de propaganda i el control total sobre el sistema eductiu. Tal com ja s'ha 

avançat, el franquisme segrega les escoles per gènere, quedant encarregades de 

l'educació de les nenes Església i Sección Femenina. Ambdues organitzacions 

no només  promouen l'ideal de mare i esposa entre les noies, també treballen per 

adoctrinar les nenes en els principis del Règim per tal de garantir-ne la 

pervivència, ja que es considera que els valors que els han sigut inculcats seran 

els que transmetran als seus fills i filles. 

Òbviament, la situació de les espanyoles no es manté completament estàtica al 

llarg de tot franquisme. A partir dels cinquanta, amb la recuperació econòmica, 

la necessitat de mà d'obra barata facilita la progressiva reincorporació de la dona 

al mercat de treball. Malgrat això, la concepció del Règim sobre quin paper ha 

d'ocupar la dona a la societat no canvia, sinó que elles han d'assumir la doble 

carrega que suposa ocupar un lloc treball remunerat i les fer les tasques 

domèstiques. 
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Legislació 

La fi de la guerra civil trastoca, de manera definitiva, les perspectives futures dels 

mitjans de comunicació. L'any 1939, naixia una nova Espanya on la premsa havia 

d’estar lligada a l’Estat i subjugada a la seva voluntat. No obstant això, el de la 

censura no és un mecanisme que s'activi de manera automàtica amb la fi de la 

guerra, sinó que s'inicia amb ella, l'any 1936. Pel periodista Vicent Sanchis (2017), 

durant aquest període les autoritats nacionals duen a terme el que anomena una 

autèntica depuració: “totes les empreses editores de premsa anteriors a 

l’Alzamiento eren sospitoses i, en gran part, van quedar suspeses, eliminades”. 

En aquest context, amb la maquinaria del Règim en funcionament des del principi 

del conflicte bèl·lic, l'any 1938 el franquisme promulga la seva primera llei de 

premsa. El text, redactat per Ramon Serrano i Suñer, ministre franquista i cunyat 

del Generalísimo, recollia bona part del contingut de les respectives lleis de 

premsa dels països amb qui els nacionals simpatitzaven: la Itàlia de Mussolini, 

el Portugal de Salazar i l'Alemanya nazi. Seguint els passos d'aquests estats,  la 

llei de premsa espanyola tenia com a objectiu  eliminar l'estatus de 'quart poder' 

dels mitjans de comunicació: 

"Correspondiendo a la Prensa funciones tan esenciales como las de 

transmitir al Estado las voces de la Nación y comunicar a ésta las órdenes 

y directrices del Estado y de su Gobierno; siendo la Prensa órgano decisivo 

en la formación de la cultura popular y, sobre todo, en la creación de la 

conciencia colectiva, no podía admitirse que el periodismo continuara 

viviendo al margen del Estado" (BOE, 23 d’abril 1938). 

Amb aquesta fita en ment, es van crear diversos mecanismes de control i 

repressió. El més notable, la imposició de la censura prèvia, tot i que no l’únic. 

També la inscripció obligatòria al Registre Oficial de Periodistes, el qual, controlat 

pel Govern, només permetia exercir a persones afins; la imposició d'un sistema 

de consignes que dictava als mitjans què havien de difondre exactament; la 

designació dels directors dels diaris; etc. Fent ús d’aquestes mesures, el 

franquisme va intentar eliminar la separació entre Estat i premsa: des de 

l'aprovació de la llei de premsa de 1938, els interessos 'nacionals' marquen 

oficialment el curs de la informació. 

Com ja s’ha avançat, aquesta no va ser l’única llei de premsa del franquisme. 

L’any 1966, el ministre d’Informació i Turisme, Manuel Fraga Iribarne establí una 

segona llei de premsa amb la característica d’abolir la censura prèvia i substituir-

la per la censura posterior. Aquesta, però, no afectà el període de publicació de 

Florita, que es desapareix l'any 1960, així que no és tractada en aquest treball. 
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Tornant a la legislació de 1938, la ingerència franquista no només va afectar els  

diaris, sinó a tots als mitjans de comunicació de masses. Al món del cinema, per 

exemple, el gruix de la producció cinematogràfica va passar a mans de l'Estat i 

les sales de cinema es van veure obligades a projectar  el NODO, el noticiari del 

govern, abans de cada sessió. Pel que fa a la radiodifusió, el franquisme va 

prohibir a totes les emissores comercials la producció d'informatius. A l'hora del 

noticiari, les diferents cadenes havien de connectar amb Radio Nacional de 

España, l'única amb permís per difondre notícies. 

Les historietes o ‘tebeos’ no van ser l’excepció a aquesta situació. Després de la 

guerra, la producció de tebeos estava en bona part lligada al Règim. Sanchis 

(2017) recull que en un principi només onze publicacions van obtenir autorització 

com a revistes infantils periòdiques: quatre editades per Falange Española 

Tradicionalista y de las JONS; una d'Aspirants d’Acció Catòlica; i sis per tres 

editors privats ben relacionats amb el Règim. Dins d’aquest últim grup hem de 

destacar la figura de Consuelo Gil, responsable de Chicos i Mis Chicas, la qual, 

pels estudiosos, inaugura el nou gènere de la historieta femenina. 

Durant aquesta primera etapa, tebeos i premsa es regeixen per la mateixa 

legislació. José Joaquín Rodríguez Moreno (2016), historiador especialitzat en 

historieta, especula sobre el perquè i assenyala la possibilitat que desenvolupar 

una legislació específica fos innecessari davant l’enorme control de Règim sobre 

l’anomenada premsa infantil. Amb tot, no són les úniques revistes d'historietes 

que existeixen. Hi ha altres editors privats tolerats pel Règim, com Brugera o 

Cliper, que duen els seus productes al mercat gràcies a petites trampes 

jurídiques: 

“els editors de les publicacions infantils burlaven de manera ostensible i 

sistemàtica la llei. En realitat, no demanaven permís per a diferents 

publicacions, com era el cas dels llibres, sinó que en la pràctica el renovaven 

per a cada número de la mateixa col·lecció. És a dir, per exemple en el cas 

del TBO, per molt que la capçalera quedara disfressada incloent-hi una frase 

que feia cada número diferent –Páginas festivas, Páginas alegres, 

etcètera–, la publicació no deixava de ser sempre la mateixa i intentava 

mantenir un cert caràcter periòdic, encara que no poguera ser del tot precís” 

(Sanchis, 2017). 

La fundació del Ministeri d'Informació i Turisme, l'any 1952, posa fi a aquesta 

situació. Als anys cinquanta, Espanya es troba en una nova conjuntura. La 

progressiva recuperació econòmica ànima al desenvolupament de noves 

iniciatives comercials, entre elles l'edició de tebeos i altres productes de consum 

de masses. Davant d'aquest canvi, l'aparell de censura del govern es veu obligat 

a renovar-se per tal de garantit el seu funcionament, quedant en mans del nou 
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ministeri. Sota les seves ordres, el mateix any, neix el primer òrgan de control 

específic de la premsa infantil, la Junta Assessora de la Premsa Infantil. 

Cal remarcar, que pel franquisme, el contingut de les revistes infantils no era un 

tema menor. De fet, l'ordre de creació de la Junta ho posa clarament de manifest: 

“Es materia tan delicada la Prensa para los pequeños, por lo mismo que puede 

influir de modo considerable en su formación, que siempre será conveniente fiar 

el acierto de las direcciones en aquellas personas que por su vocación y 

capacidad, puedan ofrecer la mejor colaboración en obra tan importante” (BOE, 

1952, 1 de febrer). 

En relació a aquest nou òrgan normatiu, hi ha certa ambigüitat entre els autors 

consultats a l’hora de definir quan estableix la seva normativa. Per exemple, Mª 

José Ramos Rovi (2017), professora d'història de la Universitat de Còrdova,  parla 

d’un primer cos normatiu amb data de 1952, encara que sense donar gaires 

especificacions sobre el seu contingut, només afirmant que es tracta de “un 

estricto corpus normativo que en un primer momento se limitará a aspectos 

temáticos y estéticos”. En canvi, José Joaquín Rodríguez Moreno (2016) situa el 

primer conjunt de normes publicat a l’any 1955. 

És Vicent Sanchis (2017) qui aborda més amplament aquest tema. A la seva tesi 

doctoral, Sanchis cita el treball de Jesús María Vázquez, sacerdot i sociòleg que 

va ocupar el càrrec de Secretari General de la Comissió d'Informació i 

Publicacions Infantils i Juvenils, el qual al seu llibre La premsa infantil en España 

(1953) afirmava que la creació de la Junta Assessora de la Premsa Infantil 

comportava en si mateixa un corpus de normes ja establertes. 

Aquest conjunt de criteris, però, mai es va publicar, encara que, segons Sanchis, 

la concreció de Vázquez a l'hora de citar-lo verifica la seva existència. Així, 

Sanchis situa la posada en funcionament d'aquest primer corpus entre la creació 

de la Junta, el 21 de gener de 1952, i la publicació d'una segona versió el 24 de 

juny de 1955, la qual sí que va ser publicada al BOE. No copiarem aquí l'extens 

conjunt de normes recollit pel periodista valencià, però recollim, en canvi, el 

resum que en fa Ramos Rovi (2016): 

“Por supuesto, quedaba prohibido cualquier ataque a la Iglesia Católica. No 

podían aparecer dibujos donde se intuyera amores ilegítimos, amores 

reales (siempre debían ser ideales) o la propia belleza del cuerpo. Hay una 

recomendación expresa de no reproducir pasajes excesivamente violentos 

relacionados con el crimen, la venganza, el sui-cidio, la eutanasia, etc. Junto 

a estas prohibiciones, también se regula el uso de la lengua. El Decreto 

recomienda evitar un lenguaje excesivamente literario, artístico o técnico, 

así como expresiones extranjerizantes, incorrecciones, un estilo almibarado 
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o grosero, letras pequeñas e ilustraciones carentes de belleza. Advertía que, 

aquellos tebeos que no cumplieran con estas recomendaciones, se les 

denegaría la autorización para su publicación”. 

Entre les diferents normes, cal subratllar la obligatorietat de distingir el gènere a 

qui anaven dirigides les publicacions, deixant clar, de manera implícita, que eren 

necessaris productes diferents per als nois i les nois. 

 La historieta sentimental 

“Mis chicas fue la perfecta iniciación a Florita, Mariló, Lupita y otras 

publicaciones con las que la clase media procuraba mantener 

perfectamente inviolable un apartheid educacional entre los dos sexos” 

(Moix, 1968). 

La historieta femenina neix, es desenvolupa i mor amb el Règim. Es tracta d'un 

nou gènere, més pels seus continguts que no pas pel públic a qui anava dirigida. 

De fet, la historieta per a noies sorgeix a Espanya amb anterioritat al període 

franquista. Concretament, és l'any 1920 quan apareix B B, editada per Brugera 

(responsable també de la mítica TBO), qui inaugura la nova tendència. Segons 

Ramos Rovi (2017) es tracta d'una mostra de còmic encara primitiva, sense 

bafarades, amb dibuixos que es resolen mitjançant textos explicatius adossats 

al peu de cada imatge. En qualsevol cas, abans de la guerra, neixen tres 

publicacions més les quals segueixen el camí iniciat per B B. Es tracta de La Nuri, 

l'any 1925, publicada en llengua catalana; La Chiquilla, el 1927; i, finalment, Mari-

Luz, el 19343. 

Malgrat això, no és fins a l'any 1942 quan trobem la primera revista d'historietes 

femenines, també anomenades sentimentals, pròpiament dita. Em refereixo a 

Mis Chicas, de Consuelo Gil, importantíssima editora durant la primera etapa del 

franquisme. En si mateix, el naixement de la revista és ja el reflex d'una època. 

Gil la tira endavant malgrat les fortes restriccions que durant la postguerra 

limitaven l'accés a paper, aprofitant un sobrant d'aquest material procedent de la 

reducció de format d'una altra de les seves revistes,  Chicos. 

Però, deixant de banda l'anècdota, el que fa especial Mis Chicas i les publicacions 

que la segueixen és la seva labor com a eines transmissores de la ideologia 

dominant. Sigui de manera voluntària o no, recordem que la legislació franquista 

controlava i censurava la tasca dels mitjans de comunicació, els tebeos femenins 

recuperaven la concepció tradicional de la dona que la limitava al paper de mare 

i esposa. Sobre aquesta qüestió, l'escriptor i guionista Antonio Altarriba (2001) 

                                                           
3 Rovi (2017) 
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afirma que la cultura de la diferenciació que s'imposa a Espanya després de la 

guerra “invitaba a la creación de soportes especializados [...] des de dónde se las 

pudiera encauzar hacia unos objetivos que sacralizaban la institución familiar y 

presentaban el matrimonio como la culminación de todas las aspiraciones”. 

Rosario Jiménez Morales (2011), professora de la Universitat Rey Juan Carlos, 

senyala l'evident paradoxa que significa el naixement del gènere. Per una banda, 

el desenvolupament de les revistes d'historietes femenines representa l'accés de 

les noies – i també de les guionistes i il·lustradores professionals – a un món 

que des del final de la guerra els havia estat vetat, el del còmic. Per l'altra, aquest 

accés està supeditat a la seva acceptació i submissió a les idees de la classe 

dominant. 

Òbviament, la capacitat dels còmics per estendre una ideologia és limitada. El 

seu paper, més aviat, és de normalització d'una sèrie de pautes de comportament 

mitjançant una única representació de la dona i la família, la qual no admet 

contestació. Per fer-ho, aquestes revistes no es valien simplement de les 

historietes, sinó que la majoria incloïen altres seccions com passatemps, 

consultoris, guies de conducta, receptes, treballs manuals, labors, etc. Per 

Altarriba (2001), d'aquesta manera les nenes configuraven el seu imaginari 

limitant les seves expectatives personals en esdevenir la mare i l'esposa perfecta 

i tenint l'obediència, renuncia i l'espera com a valors principals. 

En qualsevol cas, fins i tot sense aquests recursos, els guions de les diferents 

historietes no deixaven lloc a una mala interpretació del missatge. Número rere 

número, les revistes repetien històries amb la mateixa estructura narrativa 

interpretada per diferents protagonistes femenines. El periple d'aquestes 

heroïnes s'iniciava a partir del descobriment de l'amor i culminava sempre amb 

un casament. Després res. No sabem mai que passa un cop realitzada de la 

cerimònia, ja que elles aconsegueixen el seu objectiu vital. L'única felicitat que el 

franquisme reserva a les dones és la d'esdevenir esposes i elles ja ho han 

aconseguit. Senyala Altarriba (2001), a més a més, que en la majoria de casos, 

són aquelles que es comporten amb abnegació, paciència i passivitat les que 

acaben aconseguint la fita. És a dir, les que no actuen; les que no fan res fins que 

el seu estimat decideix elevar-les a una categoria superior. En aquests còmics, 

que tenen el seu major exponent en la revista Azucena, el sentiment amorós és 

viscut des del melodrama i comporta un gran patiment sobre el qual les 

protagonistes no tenen control. 

Amb tot, no totes les revistes opten per aquest tipus d'històries. Davant 

l'impediment que representava haver de crear personatges nous a cada número 

(fet que en bona mesura era contrarestat gràcies a la repetició constant del 
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mateix argument), comencen a sorgir publicacions amb personatges 'mascota'4, 

els quals es converteixen en els elements centrals de les seves respectives 

revistes. Es tracta sempre de noies joves que viuen aventures instal·lades en la 

més estricta quotidianitat basades en les seves trapelleries, resolució de petits 

misteris o malentesos i doten la revista dels beneficis de la serialitat35. Això no 

obstant, malgrat que les seves historietes no són de temàtica amorosa, els ideals 

que promouen són els mateixos, com veurem a través de l'anàlisi de Florita. 

A banda d'això, aquestes noves revistes, dirigides a un públic ja adolescent 

continuen amb un circuit d'edat que comença amb la infantil Mis Chicas i culmina 

a l'adultesa amb les revistes del cor i radionovel·les6. Aquesta evolució era 

absolutament necessària perquè aquestes revistes poguessin exercir la seva 

funció normalitzadora, ja que el seu potencial està lligat al nivell d'identificació 

de les lectores amb els personatges que hi apareixien. Un efecte que per Ramos 

Rovi (2017) augmentava gràcies a les condicions d'intimitat en les quals eren 

llegits els tebeos. 

Deixant de banda el seu didactisme, però, cal remarcar també el total acord entre 

les fonts consultades en senyalar la gran qualitat d'aquestes publicacions, 

especialment pel que fa a els tractaments gràfics. 

  

                                                           
4Altarriba (2001) 
5Altarriba (2001) 
6Moix (1968) 
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Metodologia 

L'objectiu d'aquest treball és definir el model de dona representat a les historietes 

protagonitzades per Florita per determinar en quina mesura aquest concorda 

amb l’ideal de dona promocionat pel franquisme. Per fer-ho, parteixo d'una 

mostra de vint exemplars, la qual ha estat seleccionada seguint criteris 

cronològics. En aquest sentit, la meva prioritat ha estat recollir tot el temps de 

publicació de la revista per tal de poder detectar si canvien els patrons i 

situacions en les quals es troba la protagonista, i en cas de produir-se alteracions 

poder definir de quin tipus són. 

La falta de recursos disponibles no m'ha permès analitzar la totalitat dels 590 

números publicats de Florita, així que he optat per analitzar un exemplar de cada 

vint, en els quals apareixen un total de 56 historietes protagonitzades per Florita. 

Als annexos s'hi adjunta una taula amb tots els continguts de cada número de la 

revista i una taula resum de cada historieta. A més a més, en un fitxer a part hi 

incloc la taula d'anàlisi que he desenvolupat per desgranar el comportament de 

Florita i els personatges que la rodegen a les diferents historietes. Amb tot, cal 

destacar que no totes les dimensions que apareixen a la taula han sigut finalment 

utilitzades per la meva anàlisi, ja que la inexperiència m'ha fet ser massa 

ambiciosa i finalment no he sigut capaç de manejar la totalitat de les dades 

obtingudes. 

Tenint en compte això, he decidit no recollit sistemàticament les categories que 

recollien fets no objectius com els sentiments, preocupacions o la valoració del 

comportament dels personatges. Amb tot, en moments puntuals del meu estudi 

faig consideracions sobre aquests aspectes. A continuació, senyalo les 

dimensions que finalment han estat emprades per la realització d'aquest treball: 

a) Gènere 

b) Edat 

c) Relació amb Florita 

d) Representació física 

e) Activitat realitzada 
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Resultats  i anàlisi  

Parafrasejant a Altarriba (2001), d’alguna manera Florita exerceix el paper de 

mascota de la seva revista. Com ja he explicat, encara que des d’un primer 

moment Florita aplega historietes de diferents dibuixants, cap dels seus 

personatges arriba a tenir mai un pes semblant al de l’heroïna creada per Vicente 

Roso. Fins a 1956, la jove és el personatge amb més historietes per número, a 

més d’apadrinar diferents seccions – “Recetas de Florita”, “Creaciones de Florita” 

o “Florita aconseja...”, entre d’altres. A partir d’aquesta data, però, va perdent 

progressivament espai, coincidint amb la decisió de Roso d’abandonar el món 

del còmic. És aleshores quan Florita passa a les mans, primer, de Ripoll G. i, 

finalment, l’any 1958,  de Pérez Fajardo7. 

Per més que aquests canvis d'autoria suposen alteracions en la manera de 

dibuixar els personatges i, en menor mesura, sobre els arguments, mai es trenca 

amb l'herència de Roso. Les historietes analitzades durant la realització d'aquest 

treball són sempre còmics curts, senzills i auto-conclusius que responen a una 

estructura repetitiva formada per una seqüència d'entremaliadura o malentès; 

descoberta; i final abrupte, en el qual Florita o bé és castigada o bé pateix un mal 

menor, sempre en clau còmica.  

Sobre aquesta qüestió, recullo les consideracions de Raquel Jiménez Morales 

(2011), professora de la Universitat Rey Juan Carlos, que manté que la repetició 

constant dels mateixos esquemes narratius s’explotava amb la voluntat de crear 

una identificació ràpida entre les lectores i els personatges: 

“Situada la lectora en el plácido lugar de lo ya conocido, se evitaba la 

incómoda confrontación con lo nuevo, que se opone aquí a lo dominante. 

La dicotomía se establecía entre elaborar un pensamiento propio o dejarse 

llevar por una necesidad afectiva que además coincidía con las 

expectativas que la sociedad había puesto en ellas. Difícil elección, si es 

que existía, en la España de la posguerra.” 

Per aconseguir-ho, Morales posa en valor la importància de l’humor com a recurs, 

ja que, davant l’acudit, la capacitat de reacció dels lectors i lectores al missatge 

latent disminueix. 

Florita als còmics 

                                                           
7 Amb tot, és necessari comentar que als dos últims números de la revista analitzats, el 565 i 580, la 
historieta protagonitzada per Florita està firmada per Vicente Roso. Dedueixo que, ja apunt del 
tancament de la publicació, Hispano-Americana de Ediciones decideix aprofitar historietes antigues no 
publicades. En qualsevol cas, es tracta d'una conjectura, no d'una afirmació. 
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Per a les seves lectores, Florita representa un ideal difícilment assumible. No 

només pel seu aspecte, sinó també per la seva posició social. Gràcies a la 

seguretat econòmica que li confereix formar part d’una família benestant, Florita 

no té necessitat de treballar, ni tampoc preocupacions serioses. De fet, només a 

“Florita decora su cuarto” la veiem apressada per la necessitat d’aconseguir 

diners, després de provocar un petit desastre en intentar decorar la seva 

habitació, un contratemps que pretén solucionar contractant un decorador. Si bé 

és una excepció, Florita vol els diners per una qüestió completament banal, no 

per necessitat. 

Igual que els diners no són una preocupació per ella, tampoc ho és l’escola o la 

realització de tasques domèstiques, a les quals dedica molt poc temps. Així, 

Florita només empren activitats educatives en cinc de les cinquanta-sis 

historietes analitzades. Concretament, la noia apareix una vegada anant a classe 

i dues estudiant a casa, a més de participar d’una obra escolar i d’un torneig de 

ping-pong organitzats pel seu centre escolar. 

En les tasques domèstiques, Florita hi participa encara menys que en les 

educatives. En tenir minyona, ella només s’encarrega de treballs fàcils i, fins i tot, 

divertits, els quals acostuma a fer acompanyada. Per exemple, quan treballa al 

jardí ho fa amb una amiga, igual que quan necessita portar els seus vestits a la 

tintoreria Carlota l’acompanya. L’única activitat domèstica que fa sola i per 

iniciativa pròpia és netejar el seu estudi a “Florita y su perro Cascabel”. 

 

Gràfic 1 | Classificació de les activitats que Florita du a terme. Font: elaboració pròpia. 
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En conseqüència, i tal com ens ensenya el gràfic, la major part del temps de 

Florita està dedicat a l’oci.  Però, i el petit percentatge de treball assalariat? Sobre 

aquesta qüestió cal fer un aclariment: Florita no treballa mai. Malgrat això, a “El 

húesped” suplanta un mosso d’hotel i el substitueix en les seves funcions. Amb 

tot, el seu propòsit no és altre que el d’aconseguir un autògraf de l’actor Gregory 

Peck, el qual està allotjat en una de les habitacions. Així, encara que fa les 

funcions d’un treballador, es tracta d’una situació esporàdica de la qual no pretén 

lucrar-se econòmicament. 

Relacions socials 

En termes generals, rarament veiem a Florita sola, sense interactuar amb ningú. 

Específicament, aquesta situació només es produeix en vuit còmics, quatre d’ells 

part d’una la secció anomenada “Florita y el refranero”. A les tires publicades sota 

aquest títol, Florita es comporta de manera extravagant després d’haver llegit i 

interpretat massa literalment una dita o frase feta. En aquest cas tenim l’element 

de la lectura, que es du a terme dins l’àmbit domèstic, en soledat. A més, són 

còmics extremadament curts, d’un màxim de 3 vinyetes, fet que no facilita la 

introducció d’altres personatges. 

 

Imatge 1| “Florita y el refranero”, publicat al número 25 de la revista 

Pel que fa a les historietes restants, només a "Florita y su perro Cascabel"  Florita 

du a terme una activitat que es fa normalment sol: netejar. En canvi, els altres 

còmics proposen escenaris ben diversos: si a "El baño" Florita se'n va a fer una 

capbussada al riu; apareix cavalcant a "Pequeña causa, gran efecto"; i, a "12 

años", fa experiments amb un joc de química. 

Per consegüent, Florita és un personatge social, malgrat que, lògicament, no 

totes les seves relacions amb altres persones tenen el mateix grau d'intensitat. 

En aquest sentit, he dividit els diferents personatges que apareixen a les 

historietes en dos grans grups, segons si el tipus de relació que mantenen amb 
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ella és íntima o banal. Dins la primera categoria s'hi engloben exclusivament les 

relacions que he etiquetat com a familiars, d'amistat i amoroses, mentre que a la 

segona s’hi recullen aquelles relacions circumstancials que no tenen continuïtat 

al llarg del temps. 

Relacions íntimes 

Relacions familiars 

A escala familiar, les relacions de Florita es limiten quasi completament al seu 

pare i a la seva mare. A part d’ells, la noia només té relació amb 6 parents més, 

els quals, repartits en 3 historietes, només apareixen una vegada cadascun. En 

canvi, la relació amb els seus pares és molt més fluida, malgrat que ambdós 

progenitors no són igual de presents a la seva vida: mentre que el seu pare 

apareix en un total de 4 historietes, sempre acompanyat per la dona, la seva mare 

ho fa en 16. 

De la mateixa manera, tampoc juguen el mateix rol dins la família. Si bé la seva 

mare apareix com una figura constant, sempre pendent de Florita, el seu pare és 

completament diferent. Malgrat que com a lectors no ho veiem, és evident que 

divideix la seva vida en dues esferes que manté completament separades: la de 

la vida privada i la de la vida professional. Si només es relaciona amb la dona i 

filla a casa és perquè és aquest l’àmbit en el qual li correspon interactuar amb 

elles, cap altre. La seva labor és la de proveir-les de béns materials i els diners 

necessaris per comprar-los, la d’elles estar pendents a les seves indicacions. Per 

això les veiem esperar passives la seva tornada a “Los regalos”. Per això la seva 

dona desconeix que els negocis no van bé a “Los negocios”. Respecte la relació 

amb la seva muller, només sabem d’una sortida a l’exterior per part de tots dos, 

quan a “Florita decora su cuarto” la mare de Florita la informa que marxen junts 

de viatge. Aquesta escapada no apareix dibuixada al còmic i tampoc sabem 

exactament què van a fer. 

La mare, en canvi, és la perfecta encarnació de la mestressa de casa. De la 

mestressa de casa rica, però. El seu paper: estar sempre pendent de les 

necessitats de la seva família. És ella qui acompanya a Florita quan té problemes 

(per exemple, a "Extraño Remedio" quan la porta al dentista) i li marca els límits i 

els càstigs. El seu pare, com no podria ser d'una altra manera, es manté distant. 

Només renya una vegada, acompanyat, però, de la seva dona. 

Seguint aquesta lògica, és normal que les relacions entre Florita i el seu pare 

estiguin limitades a l’àmbit domèstic i mai el vegi fora de casa ni sàpiga què fa. 

En canvi, amb la seva mare Florita fa dues sortides: una per anar al dentista i 
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l’altre per prendre alguna cosa en una cafeteria. D’altra banda, també sabem 

d’una sortida de la mare sola al carrer, per passejar. 

Veritablement, malgrat ser-hi més present, la mare de Florita sembla existir 

només en la mesura que interactua amb la filla. La seva vida transcorre en 

general a casa, on la majoria de vegades no du a terme cap acció en concret. 

Només en tres ocasions la veiem fer alguna cosa a part de xerrar amb ella: 

tasques domèstiques, les quals sempre estan relacionades amb la roba, cosir o 

plegar-la. Que nosaltres sapiguem, tampoc té amigues ni cap afició que li 

empleni les hores. 

Les relacions amb els altres parents són totes superficials. Vull esmentar, però, 

el comportament de Florita respecte a les seves dues cosines més grans, per la 

manera extraordinària com les maltracta. Per una banda, a “Por unos pasteles...”, 

Florita provoca que posin a la presó el promès de la seva cosina Pitusa després 

que ell es negui a comprar-li uns pastissos. De l’altra, a “Florita y su prima Aurora”, 

menteix a la seva cosina per aconseguir diners i quan aquesta la descobreix i 

l’amenaça a explicar-ho als seus pares, Florita li fa xantatge dient-li que ella dirà 

als seus que l’ha vist passejant amb un noi. Amb tot, en ambdós casos Florita és 

castigada, en el primer enviant-la a un reformatori i en el segon sent descoberta 

pels seus pares que l’obliguen a estudiar. Malgrat això, mai veiem a Florita 

complint el càstig, només la figura d’autoritat imposant-lo, un fet que es repeteix 

a totes les historietes. 

Com hem vist, les relacions familiars de Florita són limitades, sent la seva mare 

la figura més important. Després de la seva última aparició al número 385, cap 

altre familiar de Florita apareix de nou. 

Relacions d’amistat 

Dins aquest grup hi he inclòs tots els personatges d'edat igual o inferior a la de 

Florita que interaccionen amb ella en actitud amistosa, malgrat que no 

s'especifiqui el tipus de relació que mantenen. Dit això, podem dividir els 

personatges que formen aquesta categoria en amics, amigues i companyes 

d'escola. Sobre aquest últim grup, posar en relleu que està format per 6 

personatges, tots ells femenins, ja que, com ja s'ha dit, el franquisme imposa 

l'educació segregada a les escoles. Aquestes noies han rebut la classificació de 

companyes per interactuar amb Florita dins del recinte escolar. Amb elles, du a 

terme les activitats definides com a educatives, excepte estudiar, que ho fa a 

casa en soledat. 

La resta de personatges que conformen aquesta categoria són també, 

majoritàriament, noies: un total de 22, al costat de només dos nois. Es tracta de 
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joves atractives  d’una edat semblant a la de Florita – només una, Gildita, és més 

petita. Malgrat ser amigues seves, en general no apareixen en més d’una 

historieta amb l’única excepció, Carlota, que surt a un total de 4. És, a més, una 

de les poques que disposa de nom per poder-la identificar. Només 7 de les 

companyes i amigues de Florita en tenen . 

Com no pot ser d’una altra manera, excepte les excepcions comentades a 

l’apartat ‘Florita als còmics’, el temps que passa Florita amb les seves amigues 

és, majoritàriament, d’oci. I què fan juntes? A part de socialitzar, també participen 

d’activitats de tipus físic i intel·lectual, les quals desgrano a la següent taula: 

Espais exteriors Espais Urbans Domèstic 

Activitat física: 

anar d’excursió 
3 

Activitat 

intel·lectual: 

anar al cinema 

1 

Activitat 

creativa: 

participar en 

una obra de 

teatre 

1 

Activitat 

intel·lectual: 

llegir revistes 

1 

Activitat 

intel·lectual: 

llegir revistes 

2 

 

Taula 2 | Relació d’activitats i espais en els quals Florita es relaciona amb amigues. Font: elaboració 

pròpia 

Entre totes elles, però, potser l’aventura més destacable és l’excursió que Florita 

y la seva amiga Mary duen a terme a “Florita en el remolque”. En aquesta 

historieta, les dues joves marxen d’excursió soles a la muntanya. Si bé aquesta 

premissa m’ha sobtat, també el fet que la història estiguis situada als Estats 

Units: a part del nom dels personatges nous (Peter Smith i Mary), entre ells parlen 

de dòlars, no de pessetes. Sobre aquesta qüestió, vull afegir que tenim poques 

referències, a part del nom dels personatges i de l’idioma, per situar les 

historietes de Florita a Espanya. Només a “La intriga”, una amiga de Florita fa una 

referència a les Falles que ens permet situar-les espacialment. 

Pel que fa els homes, com ja s’ha comentat, són significativament menys. Es 

traca Ramoncin i Fredy. El primer, un nen a qui sembla que Florita cuida, ja que el 

tracta amb superioritat, desanimant-lo en el seu propòsit d’aconseguir muntar un 

vaixell dintre d’una ampolla.   

Pel que fa a Fredy, és el personatge més recurrent de tots els qualificats com a 

amics. Concretament, apareix en 9 historietes, 8 d’elles seguides – entre els 

números 405 i 505. La seva relació destaca per la gran  confiança que hi a entre 
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tos dos, que es fa evident a “Para adelgazar...”, on Florita demana a Fredy consell 

per aprimar-se. 

D’edats similars, comparteixen tot tipus de moments junts: van al parc 

d’atraccions sols, competeixen l’un amb l’altre en un concurs de pesca, es fan 

bromes pesades... La relació entre tots dos es confusa a causa, precisament pel 

nivell d’intimitat, fins al punt que arriben a semblar una parella. Amb tot, la relació 

entre ells és sempre platònica. 

Relacions amoroses 

El franquisme és clar sobre el destí final de les espanyoles: la llar i la família. En 

aquest sentit, Altarriba (2001), posa de manifest la impossibilitat que una dona 

casada segueixi vivint peripècies a compartir a les pàgines d'una revista. 

Segurament, aquest és el motiu pel qual Florita no arriba a tenir mai una relació 

amorosa, més que l'amistat platònica amb Fredy, la qual és potenciada durant 

l'etapa de Ripoll G. i Pérez Fajardo. 

Per contra, és també durant aquesta etapa quan veiem l'única mostra clara 

d'interès amorós per part de Florita. Es produeix a "Florita y el Futbolista", quan 

coincideix amb un famós futbolista en una festa, on presumeix davant les seves 

amigues de ser íntima seva. Per seguir amb l'engany, Florita demana a Fredy que, 

fingint ser el futbolista, la truqui a casa per demanar-li una cita. Les noies van 

juntes a casa de Florita i en rebre la trucada ella rebutja la invitació. 

Immediatament després de penjar, el telèfon torna a sonar: és Fredy que li diu 

que no l'havia pogut trucar abans perquè comunicava. Quan se n'adona que ha 

rebutjat al futbolista de debò, Florita es desmaia. 

Pel que fa a la resta de l'entorn de Florita, a part del matrimoni format pels seus 

pares i el dels seus tiets ("Por unos pasteles"), només apareixen tres relacions 

romàntiques més. La primera de Pitusa, cosina de Florita, promesa amb Felipe. 

La segona d'Aurora, també cosina, que sabem que surt amb un noi. Finalment, la 

de Mary i Peter Smith. Durant l'excursió que les dues noies fan juntes coneixen a 

Peter Smith, un jove enginyer que necessita aixoplugar-se del mal temps. En 

trobar el remolc de les noies, els demana refugi i s'enamora de Mary, tot i que no 

li confessa els seus sentiments. L'endemà tots tres es separen i les noies no 

saben res més de Peter fins que, temps després, les va a buscar, després de fer-

se ric. Ja amb la seva posició assegurada, es declara a Mary, la qual malgrat no 

haver mostrat un interès especial en ell, l'accepta. 

Amb tot, si bé ni Florita ni les seves amigues no tenen mai xicot, sí que es mostren 

interessades a ser atractives i ben vistes pels nois. Per exemple, Julita, amiga de 

Florita que apareix "A la nariz", diu estar preocupada pel seu nas perquè els nois 
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se'n riuen d'ella. També Florita ho fa: a "Florita y el Gitano" menteix a Fredy, que 

fa molt tard, sobre el temps que porta per tal de no molestar-lo. 

Relacions banals 

Aquesta categoria està formada pels personatges amb qui Florita només es 

relaciona de manera isolada i superficial, els quals separo en dos subgrups: 

relacions amb treballadors i coneguts. 

Relacions amb treballadors 

 

Taula 3 | A les historietes de Florita hi apareixen 10 dones treballadores i 31 homes treballadors. Font: 

elaboració pròpia. 

El món laboral és l’únic àmbit on veiem més homes que dones dins l’univers de 

Florita. Amb tot, en el context del franquisme, extremadament restrictiu a l’hora 

de permetre la incursió de les dones al mercat laboral, això no ens ha de 

sorprendre. A diferència dels homes, la majoria de dones treballadores tenen 

feines de baixa qualificació en sectors tradicionalment feminitzats. 

Específicament la feina més representada és la de dependenta (4), seguida de 

criada (2) i mestra (2), les quals són les professionals amb més formació. També 

trobem una treballadora de reformatori i una endevina. 

En canvi, el ventall de professions exercides per homes és molt més variat, tot i 

que Florita, pel seu perfil, es relaciona sobretot amb homes que treballen de cara 

el públic, com dependents i cambrers (17). Entre els homes, les feines amb més 

qualificades són les de metge (2) i editor (1), i la que menys la de lladre (5). En 

quant aquest últim grup, destaca l’aparició en ell d’un nen lladre gitano, que al 

costat d’un altre home gitano que es dedica a arreglar gossos pel carrer, és 

l’única persona racialitzada que apareix en totes les historietes. La llista de feines 

masculines està completada per dos treballadors d’un manicomi, un policia, un 

majordom i un àrbitre. 

Considero que la divisió de tasques que reprodueix a Florita és fruit, no de l’atzar, 

sinó d’una determinada concepció del paper que la dona ha d’ocupar a la 

societat. Una idea que per mi s’evidencia a “Una lectura interesante” on Florita 

aperiex llegint Mujercitas, de Louisa May Alcott, una dona. Malgrat això, a l’última 

escena, en imaginar-se l’autor del text, pensa en un home. 
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Coneguts 

És grup de persones molt reduït, format per 3 personatges masculins, a qui 

Florita coneix de manera sobtada i interacciona només de manera 

circumstancial. No són persones presents en el seu dia a dia. Es tracta de: Peter 

Smith, un home jove que busca refugi al remolc que Florita i la seva amiga Mary 

comparteixen; Raimundo, amic de Fredy; i Di Stepa, un futbolista famós, amb qui 

Florita coincideix en una festa. 

Aspecte físic 

A escala personal, considero que un dels 

aspectes més desconcertants del personatge 

de Florita és el fet que no sembla tenir una edat 

clara. Si bé Roso la comença a dibuixar com 

una nena, l'any 1950 ja té aspecte d'adulta. Una 

imatge que es veu accentuada arran de la 

decisió del seu creador d'optar per un estil 

d'il·lustració més realista. Florita s'estira i 

comença a tenir formes, malgrat que el pit 

encara tardarà uns números a aparèixer. 

Alhora que fa aquest canvi, Roso manté els 

llacets de cabell, un element infantilitzant. 

Finalment, l'any 1952, la pèrdua dels llacets i 

l'aparició, finalment, del pit culminen el procés 

de transformació del personatge. A partir 

d'aquest moment, l'aparença de Florita es manté força estàtica al llarg del temps, 

representant la perfecta encarnació de la bellesa normativa: és alta, prima, de 

curvilínia figura i faccions harmonioses. A aquestes qualitats, a més a més, els 

hi hem de sumar la seva elegància, reforçada per un fantàstic armari. 

Considero importants les petites transicions aquí descrites en ser l'únic signe 

d'envelliment de Florita, ja que explícitament només se'ns informa de la seva edat 

una vegada en una historieta publicada al número 5 de la revista. A la tira en 

qüestió, situada a la pàgina 3, veiem que la representació de Florita utilitzada als 

còmics immediatament posteriors apareix sota el títol "12 años". Malgrat això, 

no podem assumir que Florita faci anys al mateix temps que la revista, ja que 

durant el seu últim any d'edició Florita tindria 25 anys i, en canvi, al número 425, 

publicat en 17 de gener de 1958, encara l'hem de situar a l'institut, on interpreta 

una obra de teatre. En conseqüència, dedueixo que l'edat de Florita no és un 

factor a tenir en compte pels seus dibuixants i que simplement la fan intervenir 

en situacions aleatòries que els semblen còmiques.  

Imatge 2 | Les tres edats de Florita. 
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A banda d’això, en contrast amb la imatge estable de Florita, tant Carlota com la 

seva mare muten a cada aparició. Si bé la seva aparença sempre respon a l’ideal 

de bellesa hegemònica, no hi ha cap atenció en mantenir la seva estètica o uns 

trets físics definidors al llarg del temps, havent-hi, fins i tot, notables diferències 

d’una historieta a una altra del mateix número. En tenir la majoria de dones 

adultes cares molt semblants, la manca d’elements físics específics que les 

caracteritzin fa impossible distingir aquests personatges sense tenir més pistes. 

 

Imatge 3 | D’esquerra a dreta, Carlota al nº 45 i al 285; al costat, la mare de Florita en dues imatges del nº 
205 

Sigui com sigui, igual que Florita, Carlota i la mare de Florita, la majoria de 

personatges femenins que apareixen als còmics són increïblement atractius. 

Però, hi ha dones que surten de l’ideal? Sí, quatre. A les 56 historietes analitzades 

només quatre dones no representen el model de bellesa normativa. Dos són 

lletges, la treballadora del reformatori a “Por unos pasteles” i l’endevina que 

apareix a “Florita revoltosa en la adivina”. Les altres dues són més persones 

grans, la tieta de Florita ( “Por unos pasteles”) i la veïna de Fredy (“¡Adiós 1950!”). 

Totes elles personatges secundaris, que només surten en una ocasió. 

Però a banda de ser guapes per natura, les dones de Florita es preocupen de 

seguir sent perfectes. Dos exemples clars, els quals ja he fet servir anteriorment 

en aquest treball, els trobem al número 25, quan Florita porta la seva amiga a 

veure un cirurgià estètic perquè li arregli al vas, i al 445, quan demana a Fredy 

consells per aprimar-se. 

Com ja he avançat, la roba és un altre element cabdal. Respecte a aquesta 

qüestió Altarriba (2001) subratlla la preocupació dels autors pel vestuari de les 

protagonistes com una manera de donar dinamisme a historietes repetitives. 

Segons explica, els dibuixants copiaven els conjunts de les revistes de moda per 

posar-los sobre la pell de les protagonistes i que aquestes lluïssin sempre 

perfectes. Això interès és evident en veure la pulcritud i elegància amb què 

sempre llueix Florita, així, no és estrany veure-la recollint bolets o pescant amb 

faldilla. De fet, només en dues ocasions la veiem deixada: a "12 años", on després 

de fer servir un joc de química perd el cabell i apareix amb barba; i a "El Gitanillo", 

on ella explica que no té res a posar-se. Malgrat que en aquest últim cas la seva 
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aparença és aparentment correcta, la seva mare rebutja la idea de sortir amb ella 

perquè no té vestits nets. 

De nou, l’univers masculí és diferent. La lletjor i els defectes són més acceptats 

entre ells, sense que això sigui, necessàriament, motiu de burla. A les diferents 

historietes ens trobem amb homes grassos, calbs i lletjos sense que això sigui 

un què a destacar – a excepció del metge de “La Nariz”. Això vol dir que no 

existeix un ideal? No, vol dir que no tots els homes estan forçats a representar-

lo. Perquè a la vida real no són tots, alts, atractius i forts. 

 

 

Imatge 4| Diferents personatges masculins apareguts a les pàgines de Florita. D’esquerra a dreta, els dos 
de la filera inferior són el pare de Florita i Fredy. 

 

Respecte als trets identificadors masculins, destacar que les representacions de 

Fredy i el pare de Florita no són tan elàstiques en el temps. Mentre que el primer 

es veu afavorit pel fet que la majoria de les seves historietes apareixen bastant 

seguides en el temps, el segon és sempre dibuixat amb el cabell canós i un 

bigotet fi, a l'estil de Clark Gable. A diferència de la seva dona, que a dures penes 

es distingeix de la filla, ell té marques d’expressió les quals posen de manifest la 

seva edat. 
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Conclusions 

Malgrat que a primera vista Florita sembla no encaixar en el prototip de dona 

promulgat per Règim, l’anàlisi detallat de les historietes desmenteix aquesta 

impressió. En primer lloc, tant  Florita com els altres personatges femenins que 

apareixen als còmics responen, majoritàriament, a la visió occidental de la 

bellesa femenina. Són dones perfectes: guapes, gracioses i de bona família. Si 

bé l’atractiu no és res dolent en si mateix , la repetició constant d’aquest arquetip, 

sumada a la falta de models alternatius, crea a les lectores una sèrie 

d’expectatives en quant elles mateixes i la imatge que han de projectar al món. 

Però el més interessant d’aquests personatges és justament que estan 

completament mancats d’interès. Són tot aparença, sense res a oferir. Mentre 

que el pare de Florita és un home de negocis i Fredy  es forma a la universitat 

(“Florita en un chico listo”), Florita i la seva mare existeixen sense cap 

preocupació immediata ni perspectiva de futur concreta. La seva única tasca: 

omplir les hores  mortes de la millor manera possible. Alhora, aquests dos 

personatges, simbolitzen les dos etapes per les quals passa la vida d’una dona. 

Florita, soltera, té amistats i es diverteix. En canvi, la seva mare, casada, 

representa l’ideal de submissió: viu per la seva família, la major part del temps 

enclaustrada a casa. 

En conseqüència, encara que no de manera explícita, Florita esdevé un 

mecanisme més d'opressió a les dones. A través de les seves pàgines és 

contínua fomentant un ideal impossible: les noies que no el poden complir 

fracassen en la seva única missió. En aquest sentit, Moix (1968) considera que 

totes les seccions de la revista tenen com a objectiu últim modelar les nenes per 

tal de convertir-les en dames de societat. Amb aquest propòsit, es rebutja 

qualsevol tipus de fantasia, només permetent idealitzar la idea de l’amor i 

l’ascens social. 

Finalment, i deixant a part els aspectes relacionats amb els continguts, remarcar 

de nou que la mera existència de Florita en si mateixa suposa la segregació de 

les dones. Els tebeos femenins són propostes exclusives per a nenes, prohibides 

per als nois. D'aquesta manera, es crea un espai separat, on impera una narrativa 

única, que contribueix al manteniment del model dominant, ja que la falta de 

representació de diferents perspectives de la realitat a la pràctica les elimina de 

l'imaginari de les lectores. 

A part, considero que es tracta una literatura infantilitzant, ja que es concentra 

en l'entreteniment femení, sense deixar pas al creixement personal. En cap 

moment es convida a les noies a ampliar els seus horitzons o mirar de realitzar-
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se positivament. En canvi, s'opta per un producte repetitiu en la forma i 

continguts. 
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Annex 1: Continguts Florita  
  

 

Números: 5 a 85 
Número 5 25 45 65 85 

Any - - - - - 

Títol Hazañas de 
Florita para 

niñas 

Narraciones de 
Florita para niñas 

Historietas de 
Florita para niñas 

Cuentos de 
Florita para 

niñas 

Cuentos de 
Florita para niñas 

Datació8 4-XI-1949 24-III-1950 6-X-1950 23-II-1951 13-VII-1951 

Preu 2 pessetes 2 pessetes 2 pessetes 2 pessetes 2 pessetes 

Pàgina Contingut 

1 Florita – còmic Florita – còmic Florita – còmic Florita – còmic Florita – còmic 

2 “Al pie de la 
letra” 

“Al fin lo suyo” 
“Crecimiento 

rápido” 
Margarita 

(Manualitats) 
“Sin poderse 

sentar” 
“El vestidito nuevo” 

Margarita 

(Manualitats) 
“Buenos 

sentimientos” 
Pilili 

Maritina 

(Manualitats) 
“Comedia 

demasiado real” 
Pilili 

Maritina 

“El tipo ideal” 
“Estaba oscuro” 

 

3 Florita – còmic Pequeños 
defectos 

Florita – còmic 
Florita y el 
refranero 

Pequeños defectos 
Florita – còmic 

Florita y el 
refranero 

Belinda Pequeños 
defectos 

Florita – còmic 
Florita y el 
refranero 

4 "El eco" 
“Enseñar al que 

no sabe” 
“Los dos 
conejitos 
(conte)” 

Vidas ejemplares 
Pilili 

Vidas ejemplares 
“Demasiado 

natural” 

Vidas ejemplares  
“Suerte” 

5 Belinda Belinda Belinda Belinda 

6 

7 Mark Trail 

8 Vidas 
ejemplares 

“1951” (poesia) 

“Tenía razón” 
“Un pez listo” 
“El ciudadano 

perfecto” 
“Golf” 

“Razón 
convincente” 

9 “Se alquila piso” 
“¡Chasco!” 

“No hay 
derecho” 

Pilili 
“Juego de 
palabras” 

Kiky Pilili  
“No hay que 

comprometer” 
“Solución” 
“Sorpresa” 

“El nivel de vida” 

Mopsy Chiquitina 

10 Florita – còmic Florita – còmic Florita – còmic Florita – còmic Florita – còmic 

11 

12 Vidas 
ejemplares 
“Angelita 
siempre 
provoca” 

“Vaya niña” 
Florita aconseja 

Maruja 

Pilili  
Florita aconseja 

“La Tía consuelo” 

“Deducción” 
Florita aconseja 
“Desobediencia” 

Rita 
Maritina 

(Manualidades) 

                                                           
8 Font: Asociación Cultural Tebeosfera  

Portada i a contraportada, a color 

Pàgines interiors a color de la revista 
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13 Juanito, 
Panchita y Doña 

Cata 

“Las horas” 
“Divulgaciones 

científicas” 
Maruja 

(Manualidades) 
“Solo era 

preocupación” 

Rosy Rosy Rosy 

14 “Quitamanchas” 
“Lavando” 

“Escarmiento” 

Curiosidades, 
chistes y 

anécdotas de 
Florita 

“Una de dos” 

Ruth Golosinas de 
Florita 

Labores de 
Florita 

Mark Trail 

15 Gildita Mopsy Mopsy Rabituerto Mopsy 

16 Curiosidades, 
anécdotas y 
consejos de 

Florita 
“Niña suspicaz” 

“El pastel” 

Recetas de Florita 
Labores de Florita 

Recetas de Florita 
Labores de Florita 

Curiosidades, 
chistes y 

anécdotas de 
Florita 

“Era forastera” 

Marcela 

17 Recetas de 
Florita 

(Manualitats) 

Juanito, Panchita 
y Doña Cata 

Mª Angeles es así “La nuez de oro” 

18 “La ratita 
presumida” 

“El viejo cofre” “Las tres 
oportunidades del 

hada” 

 
Golosinas de 

Florita 
Labores de Florita 

19 Creaciones de 
Florita 

Creaciones Florita Creaciones Florita Creaciones 
Florita 

Aventuras de 
Lalita 

20 Aventuras de 
Lalita 

Aventuras de 
Lalita 

Aventuras de Lalita Aventuras de 
Lalita 

(Mujercitas - 
Anunci) 

 

Números: 105 a 185 
Número 105 125 145 165 185 

Any - - IV (portada) IV (portada) IV (portada) 

Títol Narraciones de 
Florita para 

niñas 

Narraciones de 
Florita para niñas 

Florita: revista 
para niñas 

Florita: revista 
para niñas 

Florita: revista para 
niñas 

Datació 30-XI-1951 18-IV-1952 5-IX-1952 23-I-1953 12-VI-1953 

Preu 2 pessetes 2 pessetes 2 pessetes 2 pessetes 2 pessetes 

Pàgina Contingut 

1 Florita – còmic Florita – còmic Florita – còmic Florita – còmic Florita – còmic 

2 Balbuceos Balbuceos 
Chelito 

Balbuceos 
Chelito 

Balbuceos 
Chelito 

Balbuceos 
Dalia y Dora 

3 Pequeños 
defectos 

Florita – còmic 

Consejos de 
Florita 
Lizzy 

Vidas ejemplares 
Pequeños 
defectos 

Vidas 
ejemplares 
Pequeños 
defectos 

Vidas ejemplares 
Pequeños 
defectos 

4 Vidas 
ejemplares  
Tom y Jerry 

 

Vidas ejemplares  
Tom y Jerry 

 

Mími Bum! 
Tom y Jerry 

(Manualidades) 

“Ellas son así” 
Laura 

“Con las prisas” 
“Era igual...” 

“Truco genial” 

5 Belinda Belinda Elvirita Elvirita Elvirita 

6 

7 

8 

9 Tom y Jerry 
(Guanyadores 

concurs) 

Adelaida Rosy Rosy Rosy 

10 Florita – còmic “Rebelión en 
Florita” 

Florita – còmic Florita – còmic Florita – còmic 

11 

12 Rita 
Maritina 

(Manualidades) 

Rita 
Maritina 

(Manualidades) 

“Papa práctico” 
(Cuento) 

Anna Ratones 

Astrología 
actual 

Astrología actual 
Gran concurso 

Susi 
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Dalia y Dora 
Lila 

13 Rosy Rosy Palomita Mopsy “Gigante 
Bocallena” 14 Astrología 

actual 
“Una familia 

encantadora” 
Nena 

Astrología actual 
“Mal entendido” 

Dalia y Dora 

Astrología actual 
“Remedio ineficaz” 

Dalia y Dora 

“Suerte con las 
estrellas” 
“Solución” 

 

15 Mopsy Mopsy Mopsy Marcela 

16 Marcela Marcela Marcela Mopsy 
Rita 

Maritina 

Recetas de Florita 
Labores de Florita 

17 Nuestras 
lectoras 

colaboran 

Nuestras lectoras 
colaboran 

18 Recetas de 
Florita 

Labores de 
Florita 

Recetas de Florita 
Labores de Florita 

Golosinas de 
Florita 

Labores de Florita 

Golosinas de 
Florita 

Labores de 
Florita 

Gran concurso 
Susi 

19 Creaciones 
Florita 

Creaciones Florita Creaciones Florita Creaciones 
Florita 

Creaciones Florita 

20 Aventuras de 
Lalita 

Aventuras de 
Lalita 

Aventuras de 
Lalita 

Aventuras de 
Lalita 

Aventuras de 
Lalita 

 

Número: 205 a 285 
Número 205 224 245 265 285 

Any V V V VI VI 

Títol Florita: revista 
para niñas 

Florita: revista 
para niñas 

Florita: revista 
para niñas 

Florita: revista 
para niñas 

Florita: revista para 
niñas 

Datació 30-X-1953 12-III-1954 6-VIII-1954 24-XII-1954 13-V-1955 

Preu 2 pessetes 2 pessetes 2 pessetes 2 pessetes 2 pessetes 

Pàgina Contingut 

1 Florita – còmic Florita – còmic Florita – còmic Florita – còmic Florita – còmic 

2 Balbuceos 
Dalia y Dora 

Balbuceos 
Mopsy 

Balbuceos 
Mopsy 

Balbuceos 
Gildita 

Balbuceos 
Gildita 

3 Vidas 
ejemplares 
Pequeños 
defectos 

Vidas ejemplares 
Pequeños 
defectos 

Vidas ejemplares 
Pequeños 
defectos 

Pequeños 
defectos 

Lilí 
Colita 

Pequeños 
defectos 

Lilí 
Colita 

4 Visita a 
Chandernagor 

 
 

Luisa Rosina  
Susana 

Lili 

Vidas 
ejemplares 

(Diferències) 

Vidas ejemplares 
(Diferències) 

5 Florita contesta a 
... 

“Patrón” 
Rita 

Charito 

Florita contesta 
a... 

“Peinado original” 
“El helado” 

Luisa Rosy 

6 “Justo Contigo” 
Consejos de 

Florita 

“La Orgullosa” Pipa, Pipo y sus 
amigas 

Elvirita “El bosque 
encantado” 

7 Belinda Elvirita Elvirita 
Chispazos de 

humor 

 Belinda 

8 “Los pájaros 
cantores” 

9 Florita contesta 
a ... 

“Dime 
muñequito” 

Rosalía 

10 Florita – còmic Florita – còmic Luisa La huérfana de 
circo 

 

Florita – còmic 

11 

12 Mopsy 
Gran concurso 

Susi 

Gran concurso 
Susi 

Gran concurso 
Susi 

 
Luisa 
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13 Gran concurso 
Susi 

Rosy Rosy Mopsy 
(Passatemps) 

“No hay para 
tanto...” 

(Passatemps) 

14 Gildita Pirulina 
Labores de Florita 

Pirulina 
Labores de Florita 

Pirulina 
Labores de 

Florita 

Pirulina 
Labores de Florita 

15 Recetas de 
Florita 

Labores de 
Florita 

Modas Modas Modas Modas 

16 Vivian Pecas 
Janet Pipa con 
Marlon Brando 

Rosa Mary: la niña 
detective 

El perezoso Tana Ana 

17 Florita – còmic Babalú 
(Acudits) 

 

Rita 
Mentiras y 
verdades 

18 Vuestras 
canciones 

Dalia y Dora Dalia y Dora Dalia y Dora Florita contesta a 
... 

“Le falló” 
Dalia y Dora 

19 Creaciones 
Florita 

Recetas de cocina 
práctica 

3 sonrisas 
semanales 

Recetas de cocina 
práctica 

6 sonrisas 
semanales 

Caracteres 
6 sonrisas 
semanales 

Recetas de cocina 
práctica 

6 sonrisas 
semanales 

20 Rosy Aventuras de 
Lalita 

Aventuras de 
Lalita 

Aventuras de 
Lalita 

Aventuras de 
Lalita 

 

Número: 305 a 385 
Número 305 325 345 365 385 

Any VI VI IX IX X 

Títol Florita: revista 
para niñas 

Florita: revista 
para niñas 

Florita: revista para 
niñas 

Florita: revista 
para niñas 

Florita: revista 
para niñas 

Datació 30-IX-1955 17-II-1956 6-VII-1956 23-XI-1956 12-IV-1957 

Preu 2 pessetes 2 pessetes 2 pessetes 2 pessetes 2 pessetes 

Pàgina Contingut 

1 Florita - còmic Florita – portada Florita – portada Florita – 
portada 

Florita – portada 

2 Humor 
femenino 

Gildita 

Lili 
Babalú 
Gildita 

(Correspondència) 
Babalú 
Gildita 

“Casi seguro” 
Babalú 
Gildita 

“¡Vaya trabajo!” 
Babalú 
Gildita 

3 Pequeños 
defectos 
“¡Stryke!” 

Jane 

Florita – còmic Florita – còmic Florita – còmic Ketty 

4 Vidas 
ejemplares 

(Diferències) 

Vidas ejemplares 
Cuquita 

Vidas ejemplares 
Cuquita 

Vidas 
ejemplares 

Cuquita 

Vidas ejemplares 
Cuquita 

5 Ana Rosy Luisa Rosy Jane 

6 Humor 
Femenino 

Babalú 

Pluma Blanca Belinda Annie Rooney Pluma Blanca 

7 Belinda 

8  “La idea de Dobby”  Rosy 

9 Susy Jane Susi Nuestros 
concursos 

10 Florita – còmic La estrella de 
circo 

Margot Pluma Blanca Florita – còmic 

11 

12 Rosy    Jane 
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13 “Pues no” 
(Passatemps) 

Nuestros 
concursos 

 

A tu gusto 

14 Pirulina 
Labores de 

Florita 

Pirulina 
Labores de Florita 

Pirulina 
Labores de Florita 

Pirulina 
Labores de 

Florita 

Pirulina 
Labores de Florita 

15 Modas Modas 
Dolly 

Modas 
Dolly 

Luisa Bola de nieve 

16 Luisa Concurso 
Enciclopedias 

Pulga 

Nuestros 
concursos 

Ketty  

17 Rita 
Mentiras y 
verdades 

Luisa Rosy Jane 

18 Dolly 
“Si lo ve...” 

Dalia y Dora 

Ketty 
Dolly 

Ketty Modas 
Dolly 

Modas 
Dolly 

19 6 sonrisas 
semanales 

Cuéntanos tú 
anécdota 

Dalia y Dora 
6 sonrisas 
semanales 

Dalia y Dora 
6 sonrisas 
semanales 

Dalia y Dora 
6 sonrisas 
semanales 

Dalia y Dora 
6 sonrisas 
semanales 

20 Susi Jane Aventuras de Lalita Aventuras de 
Lalita 

Aventuras de 
Lalita 

 

Número: 405 a 485 
Número 405 425 445 465 385 

Any X X X X X 

Títol Florita: revista 
juvenil 

femenina 

Florita: revista 
juvenil femenina 

Florita: revista 
juvenil femenina 

Florita: revista 
juvenil 

femenina 

Florita: revista 
juvenil femenina 

Datació 30-VIII-1957 17-I-1958 6-VI-1958 28-XI-1958 17-IV-1959 

Preu 2,5 pessetes 2,5 pessetes 2,5 pessetes 2,5 pessetes 2,5 pessetes 

Pàgina Contingut 

1 Florita – 
portada 

Florita – portada Jane – portada Luisa – portada Luisa – portada 

2 “Las setas” 
Babalú 
Gildita 

“El pajarito” 
Babalú 
Gildita 

Pili Blasco 
(entrevista) 

Germán Cobos 
(entrevista) 

Angela y Fredy 
(entrevista) 

3 Rosy Jane Jane Jane Jane 

4 Vidas 
ejemplares 

Berta y Bruno: 
pareja de hoy 

Vidas ejemplares 
Berta y Bruno: 
pareja de hoy 

Vidas ejemplares 
Berta y Bruno: 
pareja de hoy 

Grafología 
Camila 

Belinda 

5 Luisa Luisa Desventuras de la 
Bruja traganiños 

Dalia y Dora 

6 Elvirita Chispa femenina Luisa Elvirita Berta y Bruno: 
pareja de hoy 

Grafología 

7 Nuestros 
concursos 

Nuestros 
concursos 

Desventuras de 
la bruja traga 

niños 

8 Desventuras 
de la bruja 
traganiños  

Elvirita 
 

Elvirita 
 

Cuquita 
Rincón Sabio 

Florita – còmic 

9 Nuestros 
concursos 

Nuestros 
concursos 

Nuestros 
concursos 

10 Florita – còmic Florita – còmic  
Rincón sabio 

Babalú 
Siempre Eva 

Florita – còmic 

Babalú 
Siempre Eva 

Luisa 

Babalú 
Siempre Eva 

Luisa 11 

12 Jane Desventuras de 
la bruja 

traganiños 

Modesto y 
Pompon 

Desventuras 
de la bruja 
traganiños 

Camila 
Rincón Sabio 
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13 A tu gusto A tu gusto A tu gusto Vidas 
Ejemplares 

Labores 

Yo te contaré 

14 Pirulina 
El rincón sabio 

Pirulina 
Labores 

Yo te contaré A tu gusto Vidas ejemplares 
Labores 

15 Lilian Modesto y 
Pompon 

Lilian Yo te contaré A tu gusto 

16 Anunci la 
Dama y el 

Vagabundo 
 

“El documento 
perdido” 

Labores El diario de 
Patty Bruce 

El diario de Patty 
Bruce 

17 Dalia y Dora 
 

18 Falda para 
fiestas evasée 
con drapeados 

(Modas) 
Dolly 

3 disfraces 
(Modas) 

Dolly 

En el jardín 
(modas) 

Dolly 

Lencería fina 
(modas) 

Dolly 

Tu vestido de 
Fiesta (modas) 

Dolly 

19 Dalia y Dora 
6 sonrisas 
semanales 

Dalia y Dora 
6 sonrisas 
semanales 

Dalia y Dora 
6 sonrisas 
semanales 

Entre nosotras: 
club Florita 

Entre nosotras: 
club Florita 

20 Aventuras de 
Lalita 

Desventuras de 
la bruja 

traganiños 

Aventuras de 
Lalita 

Florita – còmic Aventuras de 
Lalita 

 

Número: 505 a 580 
Número 505 525 545 565 585 

Any XI XII XII XIII XIII 

Títol Florita: revista 
juvenil femenina 

Florita: revista 
juvenil femenina 

Florita: revista 
juvenil femenina 

Florita: revista 
juvenil 

femenina 

Florita: revista 
juvenil femenina 
– LA UNICA 

REVISTA PARA 
NIÑAS 

Datació 2-X-1959 2-X-1959 8-VII-1960 23-XII-1960 7-IV-1961 

Preu 2,5 pessetes 2,5 pessetes 2,5 pessetes 3 pessetes 3 pessetes 

Pàgina Contingut 

1 Il·lustració – 
portada 

Foto – portada Foto – portada Elvirita – 
còmic 

Maritina – còmic 

2 Lucia Bosé 
(entrevista) 

“Mi dulce 
enfermera” 

 

“Tormenta en el 
mar” 

Visitemos 
España 
Hazlo tu 
misma 

Entre nosotras 

3 Jane Paula (Entrevista) Mª Angeles es 
así 

“Página de 
abuelita” 

4 Rincón 
anecdótico 

Babalú 

“Un gatito blanco” “El amigo Max” Marcela “La flor 
encantada” 

 

5 Berta y Bruno: 
pareja de hoy 

Grafología 

6 Florita – còmic 
 

  Tus labores 
Rincón sutil 

 

7 Berta y Bruno: 
pareja de hoy 

Grafología 
 

Kati, Luchi y 
Piluca 

8  “Erika y el 
suplente” 

Tus labores 
Rincón sutil 

“La princesa 
más bella” 

Marcela 

9 A tu gusto 
(Manualitats) 

 

Dalia y Dora 
Berta y Bruno: 
pareja de hoy 

“La bella 
durmiente del 

bosque” 

10 “La institutriz” 
 

A tu gusto Club Florita   

11 Ángel Aranda 
(entrevista) 

Entre nosotras 
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12  Dalia y Dora 
Entre nosotras 

club Florita 

“La maceta”   

13 Labores Camila “Vale más 
maña que 

fuerza” 

“Una voz 
maravillosa” 

14 Dalia y Dora “Mi dulce 
enfermera” 

 
 

“Tormenta en el 
mar” 

Entre nosotras 
Tus labores 

15 “Vidas den peligro” Tu 
colaboración 

Tu colaboración 

16  Florita – còmic Florita – còmic Florita – còmic Pequeños 
defectos 

Florita y la 
poesia 

Florita y el 
refranero 

17     

18 
 

Modas 
Dolly 

    

19 Entre nosotras: 
club Florita 

    

20 Chicas de 
compras 

    

Annex 2: Resum historietes Florita  

Historietes Florita 

Número 5 

CODI 005-F01-P03 

Títol Los regalos 

En tornar de viatge, el pare de Florita porta un regal a la filla i un altre a la seva 

dona. Com que a cap de les dues els agrada el seu, se'ls intercanvien. 

CODI 005-F02-P03 

Títol 4 años 

En veure a Florita carregant llibres, la seva criada pensa que s’ha tornat 

estudiosa. Després descobreix que els utilitza d’escala per agafar la mel 

d’una prestatgeria de la despensa. 

CODI 005-F03-P03 

Títol 12 años 

Florita es tanca a una cabanya amb un joc científic. En surt calba i sense 

celles. 

CODI 005-F04-P03 

Títol 20 años 

Florita es fa un barret amb la pantalla d’una làmpara i causa sensació entre 

les seves amigues. 

CODI 005-F05-P10 

Títol Por unos pasteles 
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Florita fa xantatge al xicot de la seva cosina perquè li compri una caixa de 

pastissos. Quan ell s’hi nega, decideix venjar-se’n: d’amagat, tira una pedra a 

un policia i li dóna el tirador al noi. A causa d’això, ell acaba a la presó. Allà 

Florita el visita, ja que té contactes per poder-lo treure, però a canvi de fer-ho 

demana pastissets. Quan ell s'hi torna a negar, Florita s'encarrega que l'enviïn 

al manicomi. Des d'allà, el noi truca a la cosina. La historieta acaba amb la 

parella d’enamorats arrossegant Florita a un reformatori. 

Número 25 

CODI 025-F01-P01 

Títol El jabón 

La criada i la mare de Florita busquen el sabó de rentar, que ha desaparegut. 

Descobreixen que Florita l’està fent servir per jugar amb les seves amigues. 

CODI 025-F02-P03 

Títol Magia 

Florita compra un llibre de màgia i decideix provar-lo fent un truc senzill: 

treure una bosseta de caramels d’un barret de copa. En fer-ho, però, apareix 

un pastís. Enfadada torna el llibre a la botiga. 

CODI La nariz 

Títol 025-F03-P10 

Quan una amiga de Florita li diu que els nois es riuen d’ella perquè té el nas 

lleig, ella la porta a veure un cirurgia plàstic que té un nas enorme. L’amiga 

s’enfada amb ella, creient que li vol mal. 

CODI 025-F03-P11 

Títol Ramoncito 

Malgrat que Florita el desanima, Ramoncito diu ser capaç de construir un 

vaixell dintre una ampolla. Ho intenta i acaba atrapat dins del recipient. 

Número 45 

CODI 045-F01-P01 

Títol Gripe  

Carlota truca a Florita per avisar-la que està malalta i que no pot sortir 

d’excursió. Per evitar el contagi, Florita es desinfecta després de parlar per 

telèfon amb ella. 

CODI 045-F02-P03 

Títol El plátano 

La professora de Florita adverteix a tota la classe que castigarà a les alumnes 

que tirin les peles de fruita a terra. Ella no en fa cas i acaba relliscant per 

culpa de la pela que ella mateixa ha tirat. 

CODI 045-F03-P10/11 

Títol Florita revoltosa en la adivina 

Florita afirma que pot llegir la ment. Per desmentir-la, Fredy la porta davant 

d’una endevina. Quan Florita la desafia a llegir-li els pensaments, ella diu que 
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pensa en l’èxit de la seva historieta. Florita contesta ‘NO’ mentre li dóna cops 

amb una cadira.  

Número 65 

CODI 065-F01-P01 

Títol ¡Adiós 1950! 

Per cap d’any, Florita va amb les seves amigues a fer soroll sota la finestra de 

Fredy. S’equivoquen de casa i la senyora que hi viu els tira un cubell d’aigua. 

CODI 065-F02-P10/11 

Títol El perrito de caza 

Florita compra un gos per sortir a caçar. En un incident amb una àguila, el 

mata sense voler. Conclou que no hauria d'haver intentat practicar una 

activitat que no és per a nenes 

Número 85 

CODI 85-F01-01 

Títol ¡Vaya Golpe! 

Florita escolta d’amagat a uns gàngsters que es proposen atracar el banc. En 

sentir-ho hi va corrents a treure'n els seus estalvis. 

CODI 85-F02-03 

Títol Pequeña causa, gran efecto 

Florita té un petit accident anant a cavall que provoca un seguit de 

conseqüències catastròfiques que culminen amb l'incendi d'una casa. 

CODI 85-F03-P11/12 

Títol Florita y su prima Aurora 

Florita aconsegueix que la seva cosina Aurora li deixi diners mitjançant 

enganys. Quan aquesta ho descobreix, li reclama que els hi torni  

immediatament. Florita li fa xantatge, amenaçant-la de dir als seus pares que 

surt amb un noi. Els pares de Florita escolten la conversa i la castiguen. 

Número 105 

CODI 105-F01-P01 

Títol El copetín 

Florita entra amb el seu gos a un bar. Allà hi ha dues noies que la coneixen. 

Quan el cambrer li pregunta què vol, ella li demana un xarrup de ginebra. Les 

noies s’indignen, titllen Florita d’extravagant i diuen d’evitar fer-se més amb 

ella. Quan veuen que el xarrup és pel gos es queden de pedra. 

CODI 105-F02-P3 

Títol Florita y su perro cascabel 

Per evitar que la seva mare la renyi, Florita neteja a fons el seu estudi. En 

acabar el seu gos entra i destrossa tota la feina feta. 

CODI 105-F03-P10/11 

Títol Florita saltaria 
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Florita entra a casa saltant per la finestra. Sa mare la renya però no hi dóna 

molta importància, ja que hi ha el seu cosí de visita. Perquè el noi 

s’entretingui, Florita li deixa les seves joguines i ella va a passar la tarda amb 

Carlota. A l’hora d’anar a casa, torna a fer les coses de mala manera, amb la 

mala sort que el seu cosí la confon mai un lladre i li dispara amb la pistola de 

fogueig. Florita reconeix que és culpa seva per no fer cas a la mare. 

Número 125 

CODI 125-F01-P01 

Títol El baño 

Florita va al riu on troba un cartell que indica que està prohibit banyar-se. 

Enfadada, l'arrenca i el tira a l'aigua. Després s'hi fica i neda cap a l'altra riba, 

disposada a arrencar el cartell que hi ha allà. En acostar-s'hi veu que hi diu 

'Prohibido banyarse porque hay cocodrilos'. A l'última vinyeta veiem que diu 

socors i s'enfonsa. 

Número 145 

CODI 145-F01-P01 

Títol El susto 

Florita desobeeix a sa mare i s'escapa per la finestra per prendre la fresca al 

jardí de nit. En tornar a casa, hi troba un lladre. Es queda tranquil·la en veure 

que no és sa mare amb la sabatilla per pegar-li. 

CODI 145-F02-P10/11 

Títol Florita decora su cuarto 

Els pares de Florita marxen de viatge i la mare de Florita la deixa encarregada 

de la casa. Florita decideix aprofitar per sorprendre-la redecorant la seva 

habitació amb els seus estalvis – fins i tot venent el seu aparell de ràdio per 

parar un decorador quan veu que no se'n surt. En arribar la mare aprecia la 

bona feina però li diu que es muden l'endemà. 

Número 165 

CODI 165-F01-P01 

Títol Intriga 

Florita està llegint revistes amb les seves amigues quan els hi diu que ha de 

marxar. Quan elles li demanen el motiu, ella contesta que és per una carta 

que li portarà conseqüències avantatjoses. Les altres noies especulen 

sobre el perquè. A l'última vinyeta veiem que es tracta d'un 'as': Florita intenta 

aprendre a fer trampes a les cartes. 

CODI 165-F02-P10/11 

Títol La recompensa 

Florita és a un restaurant amb la seva mare. Abans de marxar va al tocador, 

on troba un moneder amb molts diners. Decideix guardar la troballa en secret 

i tornar-lo ella mateixa, esperant rebre una recompensa. Després de molts 

esforços troba la mestressa del moneder, que en lloc d'agrair-li l'esforç,  li 
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reclama un interès per haver tingut els diners tant de temps i haver gastat una 

mica del seu perfum (també amb l'objectiu d'arribar a ella). 

Número 185 

CODI 185-F01-P01 

Títol Las entradas 

Per no quedar-se sense entrades per a l'estrena d'una pel·lícula que vol veure, 

Florita i una amiga van ben d'hora al cinema. A la nit, la funció és cancel·lada i 

les dues noies han de fer cua per recuperar els seus diners. 

CODI 185-F02-P10/11 

Títol El huésped  

Florita és al mateix hotel que Gregory Peck. Per aconseguir veure'l, substitueix 

(disfressada) el mosso que ha demanat per fer un servei. Resulta que la feina 

és un canvi d'habitació molt cansat. En acabar, li demana l'autògraf i ell li diu 

que només en dedica a les dames. 

Número 205 

CODI 205-F01-P01 

Títol Los Libros 

La mare de Florita li prohibeix gastar més diners anant al cinema i li ordena 

que passi les tardes llegint. Florita accepta, però decideix comprar llibres 

nous, ja que els de la biblioteca del seu pare els troba massa complicats. 

Quan la mare rep la comanda que Florita ha fet se sorprèn, ja que ha gastat 

molts diners. Quan Florita li diu a la seva mare que s'està acabant els llibres 

encarregats, ella li diu que ja és prou culta i que prefereix que vagi al cinema. 

CODI 205-F02-P10 

Títol El gitanillo 

Florita va amb Carlota a la tintoreria per portar la seva roba a rentar. De camí 

es troben un nen gitano. Per divertir-se, les noies li demanen que els digui 

alguna cosa a canvi d'una pesseta. El nen diu ‘tonta’ a Florita i surt corrents: 

només després se n'adona que s'ha endut els vestits que ella carregava. Al 

cap d'una estona, la mare de Florita la troba asseguda en un banc, esperant 

que el nen torni per donar-li una garrotada. 

CODI 205-F03-P11 

Títol Los mosquitos 

Florita es convidada a passar uns dies a una finca on hi ha molts mosquits. 

Per aconseguir dormir acaba protegint-se amb el casc d'una armadura 

decorativa. 

Número 224 

CODI 224-F01-P01 

Títol Terquedad 
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L'amiga de Florita rebutja acompanyar-la al cine perquè fa molt de fred: li diu 

que només sortiria si hi hagués fogueres pel carrer. Perquè l'acompanyi, 

Florita surt i comença a encendre'n. 

CODI 224-F02-P10 

Títol Dolor de cabeza 

La mare de Florita té molt malt de cap. Per això, envia a Florita a la farmàcia a 

comprar aspirines i li mana de tornar abans de les 12 menys quart. Florita li 

diu que ja són les dotze passades i prenent-la per boja, va a parlar amb el seu 

pare que també s'estranya. La mare li aclareix al pare que es refereix a les 12 

menys quart de la nit, quan Florita se'n va normalment dormir. 

Número 245 

CODI 245-F01-P01 

Títol Razón de economía  

Quan la mare de Florita demana una faldilla nova al seu marit, ell li diu que no 

és bon moment perquè els negocis no van bé. Després, Florita demana un 

vestit nou a la seva mare i ella li diu el mateix. Finalment, veiem a Florita amb 

el seu gos: ella li diu que no li pot comprar un llaç nou perquè els negocis no 

van bé. 

CODI 245-F02-P10 

Títol Extraño remedio  

Florita i la seva mare van al dentista, ja que a la noia li fan mal els queixals. En 

tocar el timbre, de sobte Florita surt corrents, dient que ja no li fan mal les 

dents. De cop, li torna el dolor. Decideixen tornar anar fins la consulta del 

dentista i Florita torna a intentar marxar, afirmant que ja es troba bé. Aquest 

cop, el dentista obra la porta. Quan els pregunta que volem Florita li demana 

que els hi vengui el timbre, perquè li treu el dolor. 

Número 265 

CODI 265-F01-P01 

Títol El traje de noche 

Una amiga de Florita li comenta que una altra noia està molt necessitada de 

diners. Florita li contesta que no pot ser, perquè l'altre dia duia un esplèndid 

vestit de nit. La primera li diu aleshores que es rumoreja que no té una altra 

cosa per posar-se. Per sortit de dubtes, Florita truca a la noia en qüestió, 

demanant-li que li deixi el seu vestit. L'altre li diu que sí, però que primer ha 

d'enviar-li roba de carrer per poder-li portar. 

Número 285 

CODI 285-F01-P01 

Títol El bicho 

Florita demana a Carlota com va en ciències naturals, pregunta a la qual ella 

respon positivament. A continuació, Florita li descriu un insecte perquè li digui 

com es diu. Com que no ho sap, pregunta a Florita a quin insecte es refereix. 
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Contesta que tampoc ho sap, però que a Carlota no li afavoreix portar-lo al 

cap. 

CODI 285-F02-P10/11 

Títol El tesoro 

Florita encerta tota la quiniela i guanya molts diners. Després de cobrar-los, 

de camí a casa, troba una botiga d'antiguitats on compra un caríssim 

canelobre que, en teoria, conté el mapa d'un tresor. Per trobar-lo, es veu 

obligada a comprar una finca, on hi ha un altre mapa que la du a un terreny 

que també compra. Al final ja no té diners, però trobar el tresor: un cofre que 

conté un llibre on s'explica com guanyar quinieles. 

Número 305 

CODI 305-F01-P01 

Títol Buena memoria  

Florita surt a fer uns encàrrecs per la seva mare, que la felicita per haver-se'n 

recordat de tot. Després se n'adonen que Florita s'ha endut sense voler la 

bossa d'algú altre. 

CODI 305-F02-P10/11 

Títol La hucha 

Florita decideix robar diners a Gildita per poder-se comprar una ampolleta de 

perfum. En fer-ho, Gildita l’enxampa i avisa a la mare de Florita. Malgrat que la 

guardiola de la nena estava buida, li fa creure que Florita li ha robat i aquesta 

rep un càstig. 

Número 325 

CODI 325-F02-P03 

Títol Una lectura apasionante 

Florita llegeix un llibre molt interessada i no el deixa per res, malgrat els 

esforços de la seva mare. Per culpa d'això va creant petits desastres, però 

ella només està interessada a saber-ne el final. En arribar a l'anhelada última 

pàgina, veu un cartell que anuncia que la novel·la continua en un altre volum. 

Número 345 

CODI 345-F02-P03 

Títol Juego duro 

Florita vol guanyar la copa de ping-pong per donar enveja a les seves 

amigues. Ho fa, però acaba amb els dos ulls morats per culpa de cops de 

pilota. 

Número 365 

CODI 365-F02-P03 

Títol Las setas 

Florita va a collir bolets i per evitar que se'n riguin d'ella en compra abans 

amb la intenció de fer veure que els ha trobat. Un cop allà, però, en veu 

moltíssims i decideix llençar els que duia. En tornar amb les seves amigues, 
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elles li diuen que els que porta són verinosos, però que elles n'han trobat un 

munt tirats a terra. 

Número 385 

CODI 385-F01-P10/11 

Títol Autora teatral 

Florita escriu una obra teatral. En parla a amics i coneguts amb grans 

esperances que sigui publicada. La societat d'editors, però, la rebutja, així que 

no la pot estrenar a un teatre. Decideix solucionar-ho organitzant una funció a 

casa. 

Número 405 

CODI 405-F01-P10/11 

Títol Concurso de pesca 

Florita s'apunta a un concurs de pesca per demostrar-li a Fredy que només és 

qüestió de sort. Es queda adormida i ell no la desperta perquè no guanyi el 

premi. Després d'una estona, Florita es lleva sobresaltada pel moviment de la 

seva canya, que l'acaba fent caure a l'aigua. En treure el que ha pescat, 

resulta guanyadora del concurs, ja que és un peix enorme 

Número 425 

CODI 425-F01-P10/11 

Títol Maria Antonieta, no 

Fredy s'ofereix a fer a Florita un cap de cera per la seva obra de teatre. El dia 

de l'estrena li ensenya una carabassa clavada a un pal d'escombra. Florita 

s'enfada molt, però ell té preparada la versió bona. No li ensenya per fer-la 

enfadar. 

Número 445 

CODI 445-F01-P10/11 

Títol Para adelgazar… 

Florita demana a Fredy consell per aprimar-se, ja que està fent un curs de 

medicina. Ell li dóna una medicina en pols i una dieta estricte durant una 

setmana. En acabar el termini, Florita està molt contenta. Quan li pregunta 

què li ha donat, ell li diu que només era aigua amb bicarbonat i que ho 

aconseguit gràcies a la dieta. Ella s'enfada, ja que per això no li calia la seva 

ajuda. 

Número 465 

CODI 465-F01-P20 

Títol Florita y el gitano 

Florita espera a Fredy al carrer per anar a donar un passeig amb ell. Té un gos 

davant seu. Un gitano se li acosta i li demana "Corto la colita?", contestant 

ella "Córtela". Cada cop que li ofereix un servei, es reprodueix la mateixa 

situació. Finalment Fredy apareix i el gitano li reclama a Florita els diners per 

la feina feta. Ella li respon que el gos no és seu, així que no li pagarà. A Fredy 
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li explica que ell li demanava si ho podia fer el que li proposava i que ella 

només deia que sí. 

Número 485 

CODI 485-P01-P08 

Títol Florita y el retrato 

Florita dóna a Fredy una foto del seu avi perquè en faci un retrat. Li demana, 

però, que no el pinti amb barret al quadre. Per poder-ho fer, Fredy li reclama 

més informació i li pregunta com es pentinava el seu avi. Florita contesta que 

ja ho veurà quan li tregui el barret. 

Número 505 

CODI 505-F01-P06/08 

Títol Florita en el remolque 

Florita i la seva amiga Mary marxen de vacances a la muntanya per estrenar 

el nou remolc de la segona. Allà, enmig d'una nit de tempesta, un atractiu 

enginyer els demana refugi durant la nit. Durant l'estada, Peter, que així es diu, 

s'interessa molt per Mary. Tot i això, després de l'episodi, ella no sap res més 

del noi fins que veu una foto seva al diari, on s'anuncia que ha fet un gran 

descobriment. Florita explica a Mary que s'ha estat cartejant amb ell, però 

sempre per parlar d’ella: malgrat haver-se'n enamorat, no li havia volgut dir res 

dels seus sentiments en ser ell pobre i ella rica. Finalment, ell la va a buscar i 

ella accepta casar-se amb ell. 

Número 525 

CODI 525-F01-P16 

Títol Florita en un chico listo 

Florita i Fredy van junts al parc d'atraccions. Allà es troben amb Raimundo, un 

company de la universitat de Fredy, que ell presenta com una eminència. 

Quan Florita pregunta al seu amic per què Raimundo és tan cèlebre, Fredy li 

diu que és el millor jugant al billar. 

Número 545 

CODI 545-F01-P16 

Títol Florita y el futbolista 

Florita coincideix amb un famós futbolista en una festa, on presumeix davant 

les seves amigues de ser íntima seva. Per seguir amb l'engany, demana a 

Fredy que la truqui a casa per demanar-li una cita fingint ser el futbolista. Les 

noies van juntes a casa de Florita i en rebre la trucada ella rebutja la invitació. 

Immediatament després de penjar, el telèfon torna a sonar: és Fredy que li diu 

que no l'havia pogut trucar abans perquè comunicava. Quan se n'adona que 

ha rebutjat al futbolista de debò, Florita es desmaia. 

Número 565 

CODI 565-F01-P16 

Títol Por una propina 
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Florita convida a la seva amiga Marta a prendre un gelat. En acabar, Marta li 

diu que deixi propina al cambrer, però Florita s'hi nega. Surten de la gelateria i 

Florita se n'adona que no té la seva bossa. Tornen a entrar per demanar ajuda 

al cambrer però ell se'n desentén. A l'última vinyeta veiem Marta dient a 

Florita que més li hagués valgut deixar propina. 

Florita y el refranero 

Número 25 

CODI FR-25-P03 

Frase feta Vive como viejo y llegarás como un joven  

Florita es vesteix amb roba de la seva àvia i es posa a fer mitjà, com si fos 

una senyora gran. 

Número 45 

CODI FR-45-P03 

Frase feta Al amigo y al caballo no cansarlos 

Per no fatigar al cavall, el porta a pes en un carretó . 

Número 85 

CODI FR-85-P03 

Frase feta Guárdese la mosca para que la araña la coma 

Tira l’insecticida a la brossa perquè les aranyes ja se n’encarregaran de 

menjar-se les mosques 

Número 580 

CODI FR-50-P16 

Frase feta Quien pasa deuda hace caudal  

Florita espera tenir més diners després d’haver pagat els seus deutes. 

 

  



47 
 

 


	Plantilla_portada_6,0

	Títol: "Florita": educant en la flor. Anàlisi del procés de transmissió dels valors del franquisme per mitjà de la premsa femenina.
	Autor: Anna Rodríguez Picas
	Professor tutor: Francesc Burguet i Ardiaca
	Grau: Periodisme
	Data: 2018
	Títol 2: Florita: educant en la flor. Anàlisi del procés de transmissió dels valors del franquisme per mitjà de la premsa femenina.
	Autor2: Anna Rodríguez Picas
	Tutor 2: Francesc Burguet i Ardiaca
	Any: 2018
	Titulació 2: "Florita": educant en la flor
	Paraules clau Català: Historieta, franquisme, premsa, dones
	Paraules Clau Castellà: Historieta, franquismo, prensa, mujeres
	Paraules Clau Anglès: Comic, Franco regim, press, women
	Resum català: Florita no és només una revista d'historietes per a nenes. Com la resta de tebeos femenins editats durant el franquisme, aquesta publicació serveix per adoctrinar a les nenes en els valors i la ideologia del Règim i situar el seu rol dins la societat española. L'objectiu del present treball és localitzar i analitzar els elements de Florita que realitzen aquestes funcions.
	REsum castellà: Florita no es sólo una revista de historietas para niñas. Como el resto de tebeos femeninos editados durante el franquismo, esta publicación sirve para adoctrinar a las niñas en los valores y la ideología del Régimen y situar su rol dentro de la sociedad española. El objetivo del presente trabajo es localizar y analizar los elementos de Florita que realizan estas funciónes.
	REsum anglès: Florita is not just a comic book for girls. Like other comic books for females young women published during the Spanish dictatorship, this publication was used to indoctrinate girls with the values and ideologies of the Regime and to define their role within society. The objective of this dissertation is to locate and analyze the elements of Florita that perform these functions.


