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1-INTRODUCCIÓ  

➢ 1.1-PRESENTACIÓ DEL TREBALL I ELECCIÓ DEL TEMA  

El Treball de Fi de Grau assenyala que el final del trajecte dels estudis de 

Grau Universitari és a prop. Ara bé, així mateix també és una oportunitat per a 

poder centrar-nos més intensament en aquells temes o àmbits que ens han 

resultat més interessants al llarg de les assignatures i dels cursos. En aquest 

sentit, l’evolució de la figura de la dona a la premsa: com se’n parla i qui o com 

en parla sempre m’ha cridat l’atenció. Una figura, la de la dona, que ha anat 

evolucionant al llarg del temps. Tal i com indica el títol, les properes pàgines 

seran una aproximació, un anàlisi, de la presència femenina a la premsa de 

Vilafranca del Penedès durant el primer bienni de la Segona República (1931-

1933).  

A inicis del segle XX, eren molt poques les dones que tenien veu en alguna 

capçalera. Sovint, eren els homes els que escrivien per elles. Amb l’arribada de 

la Segona República aquesta situació començaria a canviar. El sufragi femení, 

les primeres dones a les redaccions periodístiques o la presència creixent 

d’escoles laiques facilitaren que poguessin esdevenir més escoltades i 

valorades.  

El període de la Segona República està comprès entre el 14 d’abril de 1931 

i l’1 d’abril del 1939. La fi de la dictadura del General Miguel Primo de Rivera 

(1923-1930) i la fugida de la monarquia espanyola, encetarien vuit anys 

d’època  republicana que arrencarien amb els dos biennis coneguts com a 

bienni reformista o d’esquerres, el primer, i el bienni de dretes o negre, el 

segon. Aquest període de plenitud democràtica quedaria truncat a partir del cop 

d’Estat de juliol de 1936, que desembocaria en la coneguda Guerra Civil 

Espanyola (1936-1939). En aquest treball, no obstant, l’estudi es centrarà en el 

bienni reformista (1931-1933).    

La primera etapa republicana, o el bienni reformista, es veié marcada per 

l’elaboració i implementació de la Constitució de 1931 i l’aprovació de reformes 

en matèria territorial agrària, militar o religiosa. D’entre totes aquestes, 
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tanmateix, caldria destacar-ne el sufragi universal femení, d’especial rellevància 

en l’àmbit d’estudi que ocuparà les següents pàgines. 

Aquest seguit de canvis en la societat, afavorí una considerable millora de 

les condicions laborals. L’increment de l’activitat sindical i la pujada de la massa 

salarial permeteren millores en el nivell de vida dels ciutadans (Fontana, 2001).  

En el cas de Vilafranca del Penedès, una dècada abans de l’esclat de la 

Segona República, hi havia un total de 1.239 treballadors, dels quals 1047 eren 

homes i només 192 eren dones. No obstant això, als sectors tèxtil, de la 

confecció i del comerç, les dades eren invertides, ja que les dones hi 

representaven un 82% de l’ocupació. La presència femenina al treball 

assalariat, fora de la llar, era minoritària (Arnabat, 1989). Caldria, doncs, 

esperar ben entrada la República per què les dones poguessin accedir a una 

formació acadèmica que els afavorís un ascens professional.   

Totes aquestes qüestions, van marcar un període històric en què la premsa 

també hi desenvolupà un paper fonamental. La censura, que havia vetat la 

llibertat d’expressió durant els anys de la Dictadura de Primo de Rivera, amb 

l’esclat de la República desaparegué: el periodisme es modernitzà i pogué 

arribar a una etapa de major maduresa. Fou en aquest mateix període en què 

es renasqueren publicacions com D’Ací i d’Allà que, tot i que sorgí al 1918, el 

1924, sota la direcció d’Antoni López Llausàs i Carles Soldevila, l’editorial 

començà a canviar i esdevingué la primera revista de caràcter urbà i europeu a 

Catalunya. A més, en sorgiren de noves i escrites en llengua catalana, com La 

Nau o El Matí.  

La premsa local i comarcal de l’Alt Penedès visqué durant, la República, 

una època d’auge màxim. Mai com en aquest període hi ha hagut una 

producció informativa tan extensa, expressiva i plural com aleshores 

(Recasens, 2011). A la capital alt penedesenca, per exemple, durant el 1931 hi 

convisqueren set periòdics diferents: el Penedès Republicà, Fructidor, Acció 

Catòlica, Abril, Ressorgiment, Avant! i la Revista del Casal de la Principal.  

Al llarg del primer bienni republicà, en tots aquests rotatius la presència de 

la dona hi conservà una rellevància creixent, amb el seu punt àlgid a les 
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eleccions del 1933 quan, per primer cop, es va fer efectiu el sufragi femení a 

l’Estat Espanyol. No obstant això, la presència de la dona a la premsa no sols 

anà vinculada a aspectes estrictament polítics, sinó que anà lligada, també, a 

una dinàmica de creixent participació en entitats culturals o en l’àmbit educatiu. 

Tant fou així, que a Vilafranca hi sorgí l’Agrupació de cultura de la dona, la qual 

organitzava tallers de música, escriptura i xerrades per a les dones de classe 

treballadora. En certa mesura, la premsa vilafranquina fou un altaveu per 

aquestes dones. En primer lloc, perquè ajudà a donar a conèixer espais com 

l’anomenada entitat i, en segon lloc, perquè permeté a les dones la possibilitat 

de manifestar els seus acords o desacords en relació a qüestions polítiques i 

socials.  

A l’àmbit rural, com a la comarca de l’Alt Penedès, cap a finals del segle XIX 

i durant el primer terç del segle XX, la dona tingué una rellevant implicació pel 

que fa la qüestió de la rabassa morta i el moviment agrari. De fet, en alguns 

dels periòdics s’hi començà a veure presència femenina als mítings de la Unió 

de Rabassaires durant els anys 20. Cal remarcar però, que més enllà de la 

desigualtat social que existia en la societat rural, aquesta situació s’agreujava 

en l’àmbit femení, com s’observa en l’àmbit vitivinícola (Colomé, 2017). Aquest, 

fou un dels motius pels quals la dona s’aproximà als espais de reivindicació 

social del moviment rabassaire.  

Tot i que hi ha molt poca informació sobre els rols de les dones a l’economia 

rabassaire – tret d’alguns periòdics, cens i padrons-, l’historiador Josep Colomé 

(2017) assegura que ha estat mitjançant la recreació de les actes dels judicis 

orals, que s’ha pogut conèixer les condicions de les relacions de gènere a 

l’àmbit rural, com és el cas de l’Alt Penedès.  

D’entre aquests judicis, n’hi havia tres tipus que involucraven la presència 

femenina: “els judicis protagonitzats per dones de la comunitat rabassaire, les 

demandes fetes per actors externs a la comunitat rabassaire contra dones i les 

demandes fetes per propietàries de bens immobles” (Colomé, 2017). És a dir, 

aquests processos judicials, són avui testimonis dels conflictes que afrontaren 

les dones rabassaires per la defensa de bens adquirits, sobretot d’espais 

feminitzats, com l’aigua de la font, el safareig, la bassa, entre altres. Però 
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també és un reflex de les tasques que assumien les dones de classe popular 

fora de la llar.  

També és rellevant destacar els judicis que es duien a terme en relació a 

successos de violència de gènere. És a dir, assetjaments, violacions o insults 

que patien les dones per part dels terratinents o dels seus propis marits. Entre 

aquests, també s’hi troben, per exemple, demandes de divorci. A continuació, 

en veiem un exemple que el professor Josep Colomé cità a un dels seus 

articles:  

Rita V., de Subirats, que demanava el divorci pel fet de no poder «soportar por más tiempo 

los malos tratos que le da su marido juntamente con la demás familia, lo cual la obliga a 

separarse de su casa y compañía». El jutge no va concedir el divorci a Rita V. i aquesta es va 

rebel·lar trencant les normes socials comunament acceptades, fins al punt que el seu marit la 

va denunciar. Val la pena escoltar els arguments del marit, ja que, d’una banda, resumeixen 

perfectament el discurs patriarcal que imperava en aquestes llars i, d’una altra banda, mostren 

les vies de resistència adoptades per Rita V.  

(Comunitat, societat i gènere en el món rabassaire a les terres de l’Anoia i  

l’Alt Penedès en el segle XIX (2017). Cita extreta de l’arxiu Municipal de 

Subirats, Secció Judicial, Actes conciliació, 1855-1899, caixa 25.). 

Aquestes actes sobre els judicis orals que van tenir lloc durant el primer terç 

del segle XX a Vilafranca, foren el testimoni de la implicació de la dona en el 

món agrari i rabassaire; però també de que les dones eren víctimes del sistema 

patriarcal i vivien sotmeses als seus marits quedant en segon pla. D’aquesta 

manera, caldrà veure si aquests conflictes eren presents i, en cas afirmatiu, de 

quin n’era el tractament als periòdics republicans analitzats en aquest treball. 

En aquest sentit, la tasca desenvolupada al llarg de les properes pàgines és 

un estudi de la presència de les dones vilafranquines a la premsa local a partir 

de l’exemple de tres diaris de referència a la localitat: Penedès Republicà, 

Acció Catòlica i Abril, durant el bienni d’esquerres o reformista. Per tant, l’estudi 

d’aquest fenomen des d’una òptica local i primària, pretén ser una nova 

aportació des de la història del periodisme a l’àmbit dels estudis de gènere 

existents en aquest camp  (Espinosa, 2009; Güell, 2017; H. Beasley, 1990).  
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Els estudis de gènere al món del periodisme i la recerca sobre la presència 

femenina als mitjans de comunicació es troben a l’ordre del dia. Per exemple, 

els articles acadèmics i publicacions de la professora Juana Gallego, en són un 

exemple. Gallego, no fa una anàlisi del tractament de la dona centrant-se en un 

determinat període històric; sinó que analitza les dinàmiques que tenen lloc 

entorn el gènere femení a través de la publicitat, les imatges, les expressions 

periodístiques o els titulars a tots els sectors del periodisme des de finals del 

segle XX i fins a l’actualitat.  

En definitiva, Gallego assegura que, malgrat que la presència femenina 

sigui inferior a la dels homes, aquesta mai ha deixat de ser-hi. No obstant  això, 

pel que fa al tractament, aquest sempre segueix les mateixes directius: “Ells 

fan. Elles són” (Gallego, 2013). És a dir, els homes fan les tasques importants 

dins la societat i, per tant, se’ls hi reconeixen els mèrits. En canvi, les dones, 

són objecte d’algú (mares, esposes, reines...). D’aquesta manera, als mitjans 

de comunicació rarament se’ls hi reconeixen les seves accions i mèrits.  

L’estudi dels tres periòdics de Vilafranca del Penedès, en certa mesura, 

tindrà en compte aquests paràmetres durant el seu anàlisi. O el que vindria a 

ser el mateix, no només es centrarà en si hi havia o no presència femenina, 

sinó quin tipus de tractament se’n feia: les dones com a individu o com a 

col·lectiu, la dona que fa l’acció, la dona que és objecte d’algú... 

Una altra aportació en l’àmbit del periodisme dels estudis de gènere, útil a 

l’hora de portar a terme la nostra observació, és el treball acadèmic de la 

doctora Silvia Espinosa. Espinosa, feu una recerca sobre els perfils de les 

locutores de ràdio a Catalunya entre el 1924 i el 1939 (2009). En aquest cas, es 

tracta d’un treball centrat en un període històric determinat i no gaire allunyat 

del nostre.  

A l’estudi, Espinosa realitza una anàlisi qualitativa a través d’entrevistes que 

va elaborar a diverses locutores de Catalunya d’entre els anys 20 i els anys 30. 

A l’inici de la ràdio, les dones que van assumir la tasca de locutores, tenien una 

trajectòria periodística consolidada, ja que moltes havien estat redactores o 

col·laboradores en revistes femenines. Va ser als anys 30, que les dones van 

poder accedir a feines que fins en aquells moments només estaven a l’abast 
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dels homes. El perfil de les locutores canvia en relació als anys 20, ja que 

durant la Segona República “eren noietes joves amb estudis, amb certes 

aptituds musicals que provenien de famílies catalanes, creients i conservadores 

i de cert poder adquisitiu” (Espinosa, 2009). En certa manera, passaria el 

mateix en el cas de la premsa escrita. Als periòdics de Vilafranca del Penedès 

també hi redactaren dones amb una certa formació acadèmica i procedents de 

famílies benestants, com s’observa en el cas de Maria Dolors Calvet i Prats.   

Finalment, pel que fa el cos del treball, s’articula en vuit apartats diferents i, 

en algun cas, aquests es componen de sub-apartats. Després de presentar el 

treball i l’elecció del tema en aquestes primeres pàgines, el segon apartat es 

fonamenta per un marc teòric on s’exposaran qüestions sobre els antecedents 

periodístics del període republicà i es farà una síntesi sobre la premsa 

penedesenca, presentant les tres capçaleres escollides.  

A continuació, a l’apartat d’hipòtesi, plantejarem els objectius principals i 

inicials, que seran les qüestions que haurem de tenir en compte a l’hora 

d’avançar en la recerca. D’altra banda, n’extraurem unes suposicions i 

qüestions que seran els elements principals que ens han despertat un cert 

interès alhora d’escollir el tema del treball i que, mitjançant l’anàlisi, podrem 

enllestir i resoldre.  

Més tard, en el quart apartat, es farà una plantejament metodològic sobre 

com és desenvoluparà el treball i en què és basarà: en primer lloc, la recerca 

d’informació i, en segon lloc, proposarem com es durà a terme l’anàlisi. A 

continuació, en el cinquè apartat, és farà una breu contextualització de les 

dones en la premsa vilafranquina per tenir-ne més coneixements alhora de fer 

l’anàlisi que serà el següent punt.  

Finalment, en els últims tres apartats es redactaran unes conclusions que 

seran les respostes de les qüestions plantejades en l’apartat d’hipòtesi. 

Seguidament, trobarem les referències bibliogràfiques i els annexos.  
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2-MARC TEÒRIC  

➢ 2.1- ANTECEDENTS 

Al llarg dels últims anys del règim de la Restauració Catalunya viuria un 

important creixement demogràfic, passant d’1,9 a 2,8 milions d’habitants 

(Jones,1994). Aquest fet, acompanyat d’un increment en l’escolarització i, per 

tant, d’un constant increment del nivell d’alfabetització en la societat catalana, 

implicaria millores importants en les publicacions periodístiques, tant en l’àmbit 

quantitatiu, com en el qualitatiu.  

A banda d’aquestes certes millores demogràfiques i socials, el progrés 

tècnic –sobretot amb la millora de les impremtes- també va permetre la creació 

de noves capçaleres, afavorint-ne la pluralitat ideològica, però també mitjançant 

noves formes de fer periodisme caracteritzades pels articles d’opinió i les 

anàlisis literàries. A més, segons presentà l’historiador Josep Maria Figueres 

(1994), el percentatge de publicacions en llengua catalana passà de ser d’un 

deu per cent del total de capçaleres, al vint-i-cinc per cent.  

L’àmbit periodístic urbà, no només va viure un augment a causa de la 

creixent concentració demogràfica fruit de les migracions – Barcelona arribà al 

milió d’habitants-, sinó que la burgesia catalana, que en aquell moment 

dominava la industria, promogué un seguit de transformacions importats als 

mitjans de comunicació que afavoriren la progressiva implementació d’un 

model de premsa més europeista. En el cas de l’àmbit rural, els mitjans solien 

ser setmanals o mensuals i molt influïts per l’esclat dels moviments associatius 

vinculats als efectes de la coneguda com a crisi agrària finisecular (Planas, 

2005).   

La dictadura de Primo de Rivera havia portat a la clandestinitat o a l’exili 

aquelles publicacions de perfil ideològic oposades al règim i sotmeté a la 

censura la premsa de renom. Seria precisament aquesta prohibició la que 

incitaria al sorgiment d’un major nombre de publicacions especialitzades en 

àmbits allunyats de la política; de caire esportiu, cultural, artístic o 

cinematogràfic (Figueres,1994). 



8 
 

D’aquesta manera, els diaris s’anirien estenent i apostant per l’oferta de 

continguts més heterogenis que, sota el jou de la censura, anirien plantejant 

diferents seccions pensades per a nous públics interessats en continguts 

esportius, culturals, satírics o, fins i tot, a seccions encarades al públic femení a 

les quals s’hi tractaven temes com la ”moda, bellesa, llar i família” (Casasús, 

2014). Malgrat això, les dones dins el periodisme tingueren una presència més 

aviat tímida. Caldria esperar fins a la Segona República per destacar-ne algun 

nom.  

Durant l’últim terç del segle XIX ja havien nascut les primeres revistes 

femenines i, una dècada abans del període republicà, encara en continuaven 

sorgint de noves, afavorides, segurament, per l’accés incipient de dones als 

estudis universitaris i a l’augment de la capacitat de consum de la classe 

popular: la dona començà a tenir certa cabuda dins la societat. No obstant això, 

la premsa, en paraules d’Isabel Segura i Marta Selva era de “perfil domèstic, 

familiar i de moda” (1984) i estava enfocada a una dona cuidadora i mestressa 

de la llar – esposa i mare com a model de vida -, però també com a 

consumidora de la indústria de l’alta confecció. Alguns exemples exponents 

d’aquest tipus de d’articles foren Mujer i Madre (1921) o Elegante (1923).  

En un sentit divergent, van sorgir revistes que reivindicaven el paper de les 

dones defensores des d’una òptica feminista, que prioritzaven la seva formació 

professional per davant de les preteses obligacions domèstiques. Alguns 

exemples, foren les revistes Dona Catalana (1927) o Feminal (1907), aquesta 

última suplement de la a revista La Il·lustració catalana i sorgida a finals del 

segle XIX gràcies a l’impuls de l’escriptora Carme Karr; que va veure una 

oportunitat per reivindicar el paper de la dona en la societat del segle XX a la 

premsa. En aquestes publicacions hi eren recurrents peces sobre qüestions 

com el sufragisme anglès, molt present en l’ordre del dia del pensament 

feminista d’aleshores. Però hauríem d’esperar-nos als primers anys de la 

Segona República perquè la reivindicació del sufragi femení guanyés 

rellevància en la premsa escrita a Catalunya. 
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➢ 2.2-LA PREMSA EN EL PRIMER BIENNI REPUBLICÀ (1931-1933): 

Durant la Segona República, el paper del periodisme va tenir una gran 

rellevància en la societat catalana. Alguns historiadors l’han anomenada l’edat 

d’or del periodisme català (Guillamet, 2017) ja que la llibertat d’expressió, 

constantment burlada i sotmesa al sedàs de la censura durant els anys de la 

dictadura de Primo de Rivera, l’any 1931 va veure la llum en total autonomia.  

Aquesta democratització i modernització de la premsa a Catalunya va 

coincidir amb l’augment de la capacitat del consum de la població (Fontana, 

2001), la qual cosa motivà la premsa a tenir més facilitat per presentar-se a 

l’abast de tothom. En aquest període d’alfabetització, culturització i de 

catalanització dels diaris en castellà, les redaccions es van començar a adaptar 

a les noves formes periodístiques que caracteritzaven la premsa de països com 

França o Alemanya. Els diaris esdevindrien més explicatius i les revistes 

s’obririen a les novetats i al cosmopolitisme europeu. Apareixeria la imatge en 

la premsa mitjançant la fotografia instantània, es professionalitzarien els 

càrrecs de corresponsals o d’enviats especials i sorgirien, també, nous gèneres 

periodístics, com el reportatge, la crítica o l’entrevista.  

Però, sobretot, cal destacar la creixent presència de les dones al sí del 

masculinitzat món de les redaccions periodístiques. L’entrada de dones al 

periodisme professional va ser una de les grans novetats del període (Casasús, 

2014). Al costat de periodistes de renom com eren Josep Pla, Carles Soldevila, 

Carles Riba, Agustí Calvet o Eugeni Xammar, hi hagueren també dones 

periodistes que lluitaven per tenir i mantenir el seu espai en les pàgines dels 

diaris. Irene Polo, Anna Murià o Maria Teresa Gibert foren algunes d’aquestes 

primeres professionals.  

Segons explica la periodista feminista Elvira Altés (1999), la politització de 

les dones i la seva campanya pel dret a vot va ser l’impuls perquè la 

professionalització del periodisme, principalment entre aquelles dones que ja 

s’havien iniciat a les revistes femenines, fos una realitat entre les capçaleres de 

major tirada.  
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Seguint el perfil del període anterior, les seccions femenines dels rotatius 

seguien enfocades a qüestions de moda, bellesa i família. Tanmateix, seria en 

aquest període, com ja s’apuntava abans, en el qual el sufragi universal femení 

començaria a adoptar una postura preeminent en la premsa quotidiana. Sense 

anar més lluny, el 1931 sorgiren, entre d’altres, publicacions que proposaven 

fermament la necessitat del vot femení al país, un exemple va ser la revista 

Evolució (1931).  

En primer lloc, la revista Evolució, sota la direcció d’Aurora Bertrana, es 

mostrà defensora d’un feminisme progressista, allunyat d’idees catòliques, que 

exigia l’educació de les dones com a garant de la seva posició en la societat i 

que era partidària, en certa mesura, de la tasca de Clara Campoamor – malgrat 

les discrepàncies- (Segura i Selva,1984). 

D’altra banda, la revista Acció Feminal (1931) fou una publicació catòlica a 

favor del sufragi femení, però des d’una visió més conservadora i situada a la 

dreta. És a dir, recolzava el sufragi femení sota la influència dels marits i, 

sempre, seguint els preceptes de la fe catòlica. 

➢ 2.3-L’AUGE DE LA PREMSA AL PENEDÈS REPUBLICÀ: 

El gran apogeu de la premsa durant la Segona República va afavorir la 

implantació d’un model territorial de comunicació. Aquest model, entre d’altres 

qüestions, passava per la descentralització dels mitjans a les grans ciutats i 

permeté el naixement de diaris locals i comarcals. A l’Alt Penedès, s’hi 

arribaren a publicar fins a vint-i-vuit capçaleres diferents, la gran majoria de les 

quals sorgiren al seu principal nucli, Vilafranca del Penedès (Recasens, 2011). 

L’intent, tot i que fallit, de la creació de l’Associació de Premsa Comarcal 

durant la dècada de 1920, posava de relleu la latent iniciativa periodística de la 

regió. Una dècada més tard, els mitjans de l’Alt Penedès, seguint el patró que 

s’estava reproduint arreu de la Catalunya Republicana, arribaria al seu auge 

màxim: mai com fins aleshores hi ha hagut tanta producció informativa 

(Recasens, 2011).  

L’actualitat política i institucional seria un dels pilars transcendentals de la 

premsa vilafranquina en les seves distintes esferes: local, catalana i espanyola. 
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No obstant això, la gran majoria optaven per la publicació d’informacions útils 

per al dia a dia dels lectors, com l’agenda cultural, d’oci i d’activitats locals, els 

successos, les núpcies, els esdeveniments esportius o les necrològiques. La 

publicitat, tanmateix, quedava relegada a les darreres planes, mentre que les 

imatges hi eren pràcticament absents tot i ser coetànies a l’embranzida del 

fotoperiodisme català. 

La gran majoria de càrrecs en aquests rotatius locals, tal i com en l’àmbit 

més global, eren ostentats per homes. No obstant això, algunes dones 

començaren a tenir-hi cabuda en moments determinats. La llengua catalana el 

vehicle de comunicació més comú a Vilafranca i la seva premsa, a la qual hi 

apareixia amb una qualitat sorprenent tot i l’estat precoç de la seva 

normativització. 

Si bé la premsa ha destacat per anar sempre lligada a  l’actualitat política de 

cada període històric, a Vilafranca això no seria  diferent. El 1931, la majoria de 

capçaleres que hi naixien podien associar-se fàcilment a de les diverses 

branques del republicanisme liberal i progressista o al conservadorisme catòlic, 

ambdues com a corrents de pensament més destacades a la comarca. Així 

doncs, seria una època durant la qual haurien d’aprendre a conviure en un 

mateix espai capçaleres de perfils polítics ben diferents.  

❖ 2.3.1- EL PENEDÈS REPUBLICÀ 

El Penedès Republicà o Panadés Republicano, és el primer dels periòdics 

escollits per a l’anàlisi que ateny aquest treball. Va néixer com a setmanari de 

la Unió Republicana de Vilafranca el 3 de maig del 1917 i fou una capçalera 

que, tot i ser escrita inicialment en llengua castellana, set dies abans de la 

proclamació de la República es catalanitzà. No obstant això, a partir de l’any 

1931 encara s’hi podien continuar llegint alguns articles en castellà ja que era 

bilingüe i, segons l’època, anà augmentant la proporció del català, que arribà, 

almenys, a maig de 1935 (Torrent i Tasis, 1966). El seu cost era de cinquanta 

cèntims al mes o de quinze cèntims el número. Tot i ser iniciat com a 

setmanari, el 15 de juliol 1931 es passà a publicar quinzenalment.  
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IMATGE 1: Capçalera Panadès Republicano (anterior a la Segons 

República) 

   

 

IMATGE 2: Capçalera  Penedès Repubicà  

 

Tal i com s’observa en les imatges anteriors, la capçalera abans dels anys 

de la República s’anomenava Panadés Republicano i, més tard, passà a ser: 

Penedès Republicà. També cal destacar el dibuix que es troba en la capçalera 

més antiga: una al·legoria d’una noia jove i un infant com a clares referències a 

la «imatgística» de la Revolució Francesa. És a dir, una al·legoria amb cos 

dona que representa la llibertat, el canvi i la república. Curiosament, un cop 

proclamada la Segona República l’any 1931, deixà d’aparèixer-hi.  

Sota les ordres del seu cap de redacció, Jaume Parera i Ràfols, el diari 

s’anà adherint a la línia política del Partit Radical de Vilafranca. Fins i tot en 

núm.717 del Panadés Republicano: 14 de febrer 1931 

 

núm. 789 del Penedès Republicà: 8 de gener de 1933 

 



13 
 

algun plec, Parera hi escrigué cartes dirigint-se al líder republicà Alejandro 

Lerroux.  

Lluny de les referències actuals del concepte republicà en la premsa 

catalana (Del Río, 2018) aquest republicanisme, el del rotatiu Penedès 

Republicà, no seria en cap ocasió separatista. La República, als seus articles 

sempre és concebuda com la d’un Estat Espanyol amb una Catalunya com a 

una autonomia. En aquesta direcció, s’hi pot llegir en un article publicat el 

divendres 10 de juny de 1932, concretament, el núm. 759 del Penedès 

Republicà:  

«Els homes d’ERC  volen defensar un Estatut i no veuen que portats per les seves 

estridències separatistes, l’enfonsen i desperten els recels de les regions germanes que, per 

nosaltres, són tan dignes com la nostra. ¡Siguem catalans, sí, bons catalans; però mai...mai 

separatistes! ¿I ara?» 

Penedès Republicà, núm. 757 del divendres 27 de maig del 1932, p.2 

(Recasens, 2011) 

De fet, fins i tot tingueren algun petit conflicte amb el diari Abril, de l’òrbita 

d’Esquerra Republicana, ja que la línia editorial del Penedès Republicà, tal i 

com s’observa en l’anterior text, s’oposava rotundament al Referèndum per 

l’Estatut.  

Pel que fa a les seves característiques, aquesta capçalera constava de 

quatre o cinc pàgines d’ordre sempre constant: en la portada s’hi situaven les 

notícies polítiques d’àmbit estatal. Les noticies locals o comarcals tenien lloc a 

la contraportada, seguides de les cròniques dels plens de l’ajuntament, 

l’agenda cultural i els fets sobre societat ja la tercera pàgina. La publicitat es 

trobava sempre a les darreres pàgines. Pel que fa l’ús de la fotografia, era 

escàs. De fet, durant els anys republicans no s’hi publicaren imatges.  

Al Penedès Republicà, hi col·laboren persones que també ho feren en 

d’altres mitjans locals, J. Juvé, P. Regull o Lluís Mestre. A més, en algun cas hi 

escrigueren dones, com Rosa Parera Ràfols o Maria Dolors Calvet. De tant en 

tant, hi apareixia una secció titulada «cultura» en la qual s’hi afegien articles i 



14 
 

cròniques de les activitats que organitzava l’Agrupació de cultura de la dona o 

la secció femenina de l’entitat societat La Principal.  

D’aquest periòdic, cal destacar-ne també l’aparició d’un article, escrit 

paradoxalment, per una jove militant d’ERC: Enriqueta Gallinat i Roman. Es 

publicà l’agost de 1932 i afrontava la qüestió del vot femení, encara inexistent 

en el referèndum per l’aprovació de l’Estatut d’aquell mateix any. 

❖ 2.3.2- ACCIÓ CATÒLICA  

La capçalera Acció Catòlica va néixer el 10 de gener de 1909 com a 

portaveu de l’Associació Catòlica de Vilafranca, amb la redacció i 

l’administració situades al mateix local de l’entitat. Fou el rotatiu amb major 

tiratge del Penedès i, tot i que inicialment va tenir una periodicitat quinzenal, a 

partir del número 63 passà a ser setmanal. Durant els seus primers anys  el 

català i el castellà es combinaren a les seves pàgines, però sota la direcció de 

Josep Faura i Elies, al maig de 1931, es passà a ser escrit en català. Val a dir 

que abans de la República ja es considerava un rotatiu antimonàrquic. 

IMATGE 3: Capçalera Acció Catòlica  

 

 

La capçalera es manifestà sempre afí a la República i,  en el primer número 

que es publicà després del 14 d’abril del 1931 s’hi introduí un article que 

portava per títol “Acatament a la República”. Núm.1156. 18 d’abril de 1931:  

 

 

Núm.1156 d’Acció Catòlica: 18 abril de 1931 
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«Demanem al nostre poble, seny i ponderació. República no vol dir desordre ni crisi 

d’autoritat ni desbordament de passions. Vol dir tolerància, respecte mutu, disciplina popular. 

Vol dir govern del poble per al poble. I el poble no el forma un sol estament ni una sola idea.» 

Acció Catòlica, núm.1156, del 18 d’abril del 1931, p.1 (Recasens, 2011) 

Els col·laboradors habituals d’aquest rotatiu en el període republicà foren C. 

Juncosa o Anfós Sans i Rossell amb el pseudònim “Noia de Gurri”. També hi 

col·laborà Rosa Parera, que hi escrivia alguns poemes, així com hauria fet 

puntualment a El Penedès Republicà. 

Pel que fa les seves característiques formals, la seva extensió acostumava 

a ser de quatre pàgines, semblant a la de El Penedès Republicà, i hi destaquen 

els apartats «Municipals», en que apareixien articles sobre la política de 

Vilafranca, o l’apartat «Noves», en què s’hi anunciaven successos i afers 

culturals del municipi. Més endavant, s’estrenà la secció «Esportives», sobre 

els principals successos esportius de la comarca. Pel que fa la publicitat, 

sempre se situava a la darrera pàgina. A Acció Catòlica, a diferència del rotatiu 

anterior, s’hi podien trobar algunes imatges que acompanyaven el text.  

Cal destacar també, que hi eren comuns articles sobre les activitats 

organitzades per l’Agrupació de la Cultura de la Dona i, puntualment, sobre 

qüestions de caire polític, com les referides al sufragi universal femení. 

❖ 2.3.3- ABRIL   

Abril seria el setmanari de la secció d’Esquerra Republicana de Catalunya 

(ERC) a Vilafranca del Penedès. Nasqué set dies abans de la Festa Major de la 

vila, per tant, el 22 d’agost del 1931. El nom, com s’intueix, fou un homenatge 

al mes en què es va proclamar la Segona República. De fet, tal i com es pot 

observar en la següent imatge (Imatge 4), juntament amb el títol de la 

capçalera s’hi podien llegir les lletres: «amb el poble, per al poble». Una frase 

que el rotatiu emprà per posicionar-se com a referent de les classes populars. 

Abril, sota la direcció de Josep Juvé, es manifestà d’esquerres, republicà, 

catalanista, partidari del sufragi femení i al costat de la defensa dels drets de 

treballadors i pagesos. 
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Pel que fa les característiques del rotatiu, aquest solia compondre’s de 

quatre pàgines a tres columnes. Hi havia tres seccions fixes: l’apartat «Fitxes» 

en què hi apareixen temes com la crisi del treball o les vagues generals, és a 

dir, temes de caire «obrerista» que preocupaven a l’ERC d’aquella època. Una 

altra secció permanent era  «Vida municipal», on es parlava sobre els plens de 

l’ajuntament o les diverses polítiques municipals. En tercer lloc, a la secció  

“Comarcals” es parlava sobre els fets destacats dels diversos pobles de la 

comarca. 

IMATGE 4: Capçalera Abril  

 

Pel que fa la presència de la dona, el primer número en què una dona hi 

signà un article fou el de 18 de febrer del 1933 a mans de Maria Dolors 

Bargalló, una jove membre de l’Agrupació Femenina d’ERC. Cal destacar 

especialment el número del 10 d’octubre de 1931 (el núm. 8), en què el vot de 

la dona protagonitzà l’editorial amb un article del seu director, Josep Juvé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm.1 d’Abril: 22 agost 1931 
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3- HIPÒTESI 

➢ 3.1-PREGUNTA D’INVESTIGACIÓ: 

L’estudi d’aquest treball parteix de la premissa inicial que, al llarg de la 

història, la societat ens ha amagat gran part de la vida de les dones, tant a 

nivell individual, com a nivell de col·lectiu. L’època republicana és interessant,  

perquè com s’ha explicat en diverses ocasions, la dona començà a tenir 

representació en els espais socials: l’escolarització i l’ascens professional 

permeteren que les dones tinguessin una mica més de veu en els espais que, 

fins aleshores, estaven masculinitzats.     

El periodisme és el millor reflex per descobrir i endinsar-nos a altres 

períodes històrics i coneixen, de primera mà, les realitats socials. A través dels 

mitjans podem aproximar-nos a la quotidianitat, les preocupacions i els 

successos de les societats passades. En aquest cas, però, el treball pretendrà 

donar veu aquelles dones que formaven part de la vida rural catalana. És a dir,  

l’objectiu primordial del treball és mostrar el paper de les dones de la Catalunya 

rural a través de la seva presència en els mitjans republicans a partir de 

l’exemple de Vilafranca.  

Aquest estudi, es farà, mitjançant la mostra representativa de tres 

capçaleres de referència a la capital penedesenca: Penedès Republicà, Abril i 

Acció Catòlica. Tres capçaleres que, tot i ser les tres republicanes – ja que no 

se n’ha trobat cap de monàrquica, ni anàrquica -, eren de línies editorials 

polaritzades i, suposadament, tenen punts de vista diferents pel que fa el paper 

què hi juga la dona dins la societat d’aleshores.  

La premissa plantejada anteriorment, permetrà que, abans de començar 

amb l’estudi, sorgeixi una pregunta d’investigació que serà el motiu primordial 

pel qual el treball desperta interès.  

PREGUNTA D’INVESTIGACIÓ: 

   

 

 

➔ Quin era el tractament de la dona en la premsa republicana del primer 

bienni a la Catalunya rural? (estudi a partir de tres publicacions a la 

Vilafranca republicana).  
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➢ 3.2- HIPÒTESI: 

Per iniciar la investigació és interessant partir d’una altra hipòtesi per 

reafirmar el plantejament de l’anàlisi o bé, canviar la concepció que en tenim. 

La hipòtesi ens ajudarà a executar els objectius que, en el següent apartat, 

s’exposaran. Per tant, abans de començar l’estudi, plantegem les següents 

suposicions que, serviran per ordenar i organitzar totes aquelles idees que es 

preveuen trobar a l’hora de respondre la pregunta d’investigació.  

➔ El tractament de la dona a la premsa republicana del primer bienni a la 

Catalunya rural (mitjançant l’estudi de tres publicacions de Vilafranca del 

Penedès), suposadament, serà: 

Hipòtesi: Mitjançant, la línia editorial de cada capçalera és farà un 

tractament o un altre. No serà el mateix un rotatiu que defensava una escola 

laica que un altre que defensava el cristianisme com a fonament de l’educació.  

Així com també, els articles firmats per dones, possiblement, en seran pocs ja 

que, en algun casos, eren els homes qui escrivien les peces encara que 

tractessin sobre dones. Per tant, les peces firmades per dones seran escasses, 

així com, la presència de la dona en els periòdics de Vilafranca durant el primer 

bienni republicà, segurament, és menys en comparació a la presència d’homes. 

De fet, les dones que tenien veu en els diaris eren aquelles que formaven part 

d’una elit social com era la burgesia. Les dones obreres i les pageses, 

segurament, no s’hi expressaven. Caldrà veure si hi ha presència sobre la 

qüestió rabassaire. D’altra banda, segurament, en cap article es mencionarà 

casos per violència de gènere. A més, les dones il·lustrades tenien més 

participació en els articles sobre educació i cultura. Tot i que, els articles on hi 

escriuen dones o les dones hi tenen presència sobre política, es veuran 

marcats, segurament, per la reivindicació del sufragi femení i les eleccions de 

1933. 
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➢ 3.3-OBJECTIUS: 

 

Així mateix, els objectius que enquadraran aquest estudi, seran els 

següents: 

✓ Fer una cerca de fonts primàries i secundàries que ens siguin útils 

per iniciar l’estudi.  

✓ Recollir tota la informació dels tres periòdics analitzats (fonts 

primàries)  sobre el tractament de la dona des del 1931 fins al 1933.  

✓ Investigar informació extra o sobre el període històric que ens permeti 

contrastar amb els periòdics analitzats.  

✓ Analitzar la informació en la que la dona hi tingui rellevància i important 

participació.  

✓ Fer una comparativa entre la quantitat de peces publicades en cada 

rotatiu amb presencia femenina.  

✓ Centrar-me en el àmbits que les dones hi tenien cabuda: educació, 

cultura, oci, entre altres.  

✓ Destacar la funció de les dones que van tenir un paper rellevant en 

aquella època i que van influir a les dones vilafranquines.   

✓ Sintetitzar quines seran les conclusions que extraurem després de la 

investigació. 
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4- METODOLOGIA 

➢ 4.1-OBJECTE D’ESTUDI: 

Tal hi com s’ha comentat en el primer apartat, l’objecte d’aquest treball és 

l’estudi del tractament de la dona en la premsa catalana de la Segona 

República a partir de l’anàlisi de premsa de Vilafranca del Penedès durant el 

primer bienni de la Segona República (1931-1933). Per poder desenvolupar 

l’anàlisi, inicialment, caldrà fer una recerca d’informació sobre el moment polític 

d’aquella època. És a dir, quins canvis hi van haver tant a nivell social, com 

econòmic i cultural en relació quina varen tenir tots ells en el paper de la dona 

dins la societat catalana. 

Seguidament, serà necessari conèixer l’existència de llibres o articles 

acadèmics que s’hagin aproximat a l’anàlisi del tractament de la dona a la 

premsa durant la Segona República. De forma paral·lela i no menys important, 

la tasca d’arxiu, la de buscar informació sobre la presència femenina en la 

premsa d’aleshores a partir de les fonts presents al Centre de Documentació 

del Vinseum, a Vilafranca del Penedès. Aquesta aproximació inicial, donarà 

llicència per a poder desgranar continguts o unes característiques més 

significatives per a respondre a la pregunta d’investigació. A partir d’aquest 

moment l’atenció es centrarà, fonamentalment en les capçaleres 

seleccionades.   

Per tal d’adaptar l’anàlisi a l’extensió recomanada del treball sense perdre 

capacitat representativa, han estat seleccionats tres rotatius que eren de línies 

editorials diferents, és a dir, polaritzades. En aquest sentit, les tres capçaleres 

que tenien més tirada a la capital durant la Segona República i que 

precisament han estat seleccionades són:  El Penedès Republicà, Abril i Acció 

Catòlica.   

De l’estudi dels rotatius seleccionats, un total de x números que se n’hauran 

d’extreure aquelles peces periodístiques amb presència o autoria de la figura 

femenina, per tal de classificar-les, a continuació a partir dels cinc àmbits 

temàtics següents: 
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- Àmbit cultural: Les dones en les entitats culturals, actes musicals, actes 

literaris, xerrades sobre art, entre altres.  

- Àmbit polític: Les dones que formaven part de la vida política, la 

qüestió del sufragi femení i les eleccions de 1933.  

- Àmbit tasques de la llar: Publicacions que relacionessin les dones amb 

les qüestiones reproductives, de les tasques de casa, el rol d’esposa i de 

mare.  

- Àmbit  educatiu: Les primeres mestres, l’escola laica i el mètode 

Montessori.  

- Àmbit d’oci / recreatiu: Les activitats que s’organitzaven per les dones i 

que les feien participar de la vida social. Excursions, xerrades, etc..   

A continuació, un cop classificades les peces periodístiques dels diferents 

rotatius per àmbits temàtics, podrem procedir a fer l’anàlisi. N’hi ha de dos 

tipus: l’anàlisi quantitativa, basada en la quantitat de peces periodístiques que 

hi ha per àmbit temàtic i, l’anàlisi qualitativa, basada en el contingut rellevants 

de les peces periodístiques. És a dir, l’experiència expressada a través de les 

publicacions.  

Per dur a terme l’anàlisi tant quantitativa i qualitativa, deixarem establerts un 

paràmetres, que ens ajudaran a servir de guies per analitzar les publicacions. 

Aquests paràmetres són:  

- La freqüència / temporalitat en que es publiquen les peces. 

- L’autoria. 

- El tractament de la dona: Descripció (ús d’adjectius, expressions...), 

negatiu / positiu, tracta a la dona sola com a individu o com a col·lectiu, 

si la dona és o la dona fa (se li reconeixen els mèrits?), visibilització/ 

invisibilització i quins rols es relacionen amb elles. 

 

➢ 4.2-TIPOLOGIA DE LA RECERCA:   

Pel que fa el procediment de la recerca d’informació, inicialment, haurem de 

fer una primera presa de contacte amb les diverses fonts que ens poden ser 

útils per al treball. És a dir, conèixer quines capçaleres estaven en 

funcionament en l’època republicana a la comarca de l’Alt Penedès i a la seva 
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capital, quines hi teníem més tiratge i, sobretot, ens interessa conèixer quina 

era la seva tendència ideològica. 

En segon lloc, haurem de fer una recerca per saber on trobar la informació: 

en plataformes d’internet, arxius històrics, biblioteques o entitats. 

D’altra banda, investigar quines fonts escrites ens poden ser productives per 

portar a terme l’estudi, és a dir, estudis, articles periodístics, etc.. De fet, en 

aquest cas hi ha un llibre que és essencial alhora de conèixer la premsa del 

Penedès durant el primer bienni republicà, el del sadurninenc Jaume 

Recasens, que va publicar Somnis en paper (2011) una anàlisi de tots els 

rotatius de l’Alt Penedès al llarg del període republicà. Malgrat que el seu 

anàlisi no fos des d’una mirada amb perspectiva de gènere, ens serà útil per 

conèixer les línies editorials d’aquells mitjans. Aquesta aproximació a les 

capçaleres republicanes, ha estat de gran ajuda a l’hora de seleccionar els tres 

periòdics que analitzarem: Abril, Acció Catòlica i Penedès Republicà.  

Els rotatius Abril i Penedès Republicà es troben digitalitzats al Centre de 

Documentació històrica VINSUEM de Vilafranca, mentre per a Acció Catòlica, 

cal accedir a la Xarxa d’Arxius Comarcals (XAC).  

Podrà ser d’especial utilitat fer una recerca de llibres sobre la premsa, les 

dones i la Segona República a Catalunya a la Biblioteca de Comunicació i 

l’Hemeroteca general de la UAB, així com també a la Biblioteca de Ciències 

Socials de la UAB.  

Finalment, per anar a la qüestió principal de l’estudi, serà important picar a 

la porta de les entitats i centres d’investigació de la capital penedesenca.  

A banda de recórrer al Centre de Documentació històrica, també ens 

posarem en contacte amb la societat La Principal de Vilafranca i l’Arxiu 

comarcal de l’Alt Penedès per extreure informació sobre entitats culturals amb 

participació femenina o la consulta d’alguns arxius fotogràfics d’interès. 
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5- LES DONES A LA PREMSA DEL PENEDÈS REPUBLICÀ: 

➢ 5.1-CONTEXT DE L’ANÀLISI: 

En l’apartat anterior s’ha realitzat una primera presa de contacte amb els 

mitjans analitzats en aquest treball i s’ha evidenciat la presència de qüestions 

relacionades amb la dona a la premsa de Vilafranca durant la Segona 

República. L’apartat següent, se centrarà en els àmbits i les activitats més 

rellevants pel que fa a la figura de la dona segons la seva presència als tres 

diaris esmentats. Aquestes, seran un recurs útil a l’hora de portar a terme 

l’anàlisi. 

5.1.1-AGRUPACIÓ DE CULTURA DE LA DONA  

Als diaris escollits s’hi ha pogut comprovar l’apogeu de participació de la 

dona en el teixit associatiu i cultural de la vila durant el primer bienni de l’època 

republicana del segle XX. Aquells, foren uns anys en què el col·lectiu femení 

prengué consciència de les seves mancances culturals, polítiques i socials,  

començant a organitzar-se i a teixir tota una xarxa d’associacions de dones 

(Navarro, 2009), moltes d’elles fora de l’àmbit religiós, de perfil laic. Els casals i 

les entitats no només van ser, per a elles, espais de socialització; sinó que 

també espais per la formació acadèmica, el lleure per a nenes i joves, 

l’organització política i la consciència feminista.  

La creixent incorporació de les dones al mercat laboral els permeté millorar 

la seva condició social. No seria estrany, doncs, veure dones mestres, 

bibliotecàries o periodistes. Aquest fet, també ajudà a què les dones 

comencessin a organitzar els seus propis espais i a teixir xarxes entre elles. 

Uns espais culturals i recreatius que també fomentaven hàbits d’oci entre les 

dones. A Barcelona, per exemple hi sorgí el Club Femení d’Esports, fundat 

l’any 1928 i dirigit per Maria Domènech de Cañelles. Un club en el què es va 

impulsar l’esport, però també la cultura femenina (Tavera, 2007). 

Club Femení d’Esports va treballar, de la mà de l’Ateneu Barcelonès, en la 

organització d’activitats com classes d’història, concursos literaris o cicles de 

conferències. Fins i tot, algunes conferències i xerrades van ser organitzades 

conjuntament amb l’Acció Femenina de Carme Karr i en la qual també hi tingué 
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cert protagonisme la militant d’ERC Maria Teresa Gibert. Durant la República, 

l’entitat estigué en apogeu. Fins i tot, algunes integrants s’implicaren en les 

Seccions Femenines d’ERC i de La Lliga.  És a dir, es van polititzar. 

Dos anys després de la fundació de l’entitat barcelonina, l’any 1930 sorgiria, 

a Vilafranca, l’Agrupació de Cultura de la Dona una entitat d’important 

presència als rotatius estudiats. Aquesta, seria una secció femenina de la 

Societat La Principal (Solé, 2004) – una entitat «mare» fundada el 1904, que ha 

arribat als nostres dies i promovent activitats i actes culturals, recreatius, 

esportius i educatius–. La Societat La Principal a inicis dels anys 30 del segle 

XX passava per un dels seus millors moments. Entre d’altres novetats, s’hi 

habilità una sala de conferències, s’hi feien concerts o, també projeccions de 

documentals. Tot, amb gran èxit d’assistència.  

Ja a l’abril del mateix any, les membres de l’Agrupació, de forma prematura, 

decidiren organitzar la primera conferència sobre la “cultura física i cultura 

moral de la dona”, a càrrec de Maria Martínez-Sagi, una de les periodistes més 

importants durant la República i primera dona directiva del Futbol Club 

Barcelona. No obstant això, no va ser fins el 21 de setembre d’aquest mateix 

any que, Jaume Carbonell, el president de la Junta de Govern de la Societat La 

Principal, reconeixeria aquesta nova associació. Posteriorment, el 18 de 

novembre de l’any fundacional se n’aprovarien els estatus.  

Concepció Romeu en fou la presidenta i Pepita Llorenç la secretaria. A 

banda d’aquets, en aquesta Agrupació hi havia d’altres noms destacables, com 

els de Cecília Llorach, Teresa Mitjans, Mercè Llagostera o Madrona Ribes, però 

sobretot el de Maria Dolors Calvet i Prats. 

Segons plantejaven els seus estatuts, la raó de ser de l’Agrupació era 

promoure la cultura de la dona a Vilafranca mitjançant l’organització de 

conferències, cursos de diversos àmbits, l’aprenentatge de la música i la 

literatura, així com disposar d’una biblioteca. De fet, totes aquestes iniciatives 

són molt presents a les capçaleres analitzades ja que acostumaven a difondre’s 

mitjançant la seva publicació en l’agenda dels rotatius.  
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A mesura que l’Agrupació de Cultura de la Dona s’anava consolidant agafà 

més rellevància i presència en la premsa escrita. És passà de publicar anuncis 

de les activitats, a elaborar cròniques i noticies, sovint, redactades per les 

mateixes membres de l’entitat, principalment Maria Dolors Calvet i Cecilia 

Llorach. Avui, les cròniques i articles sobre l’entitat són una prova de que les 

dones, legítimament, havien anat conquerint en l’espai públic; un primer pas 

que passava per formar-se, educar-se i conscienciar-se, però que seria 

fonamental per tal d’aconseguir veu als mitjans de comunicació i als espais 

polítics i públics. 

El 9 de maig de 1931, en motiu de la recent proclamada República, l’entitat 

va organitzar una conferència a càrrec de la periodista feminista Maria Teresa 

Gibert que duia per títol «La dona en el moment actual». Segons la crònica de 

l’acte  –d’autoria anònima–, fou una xerrada sobre el paper de les dones en 

aquella època. És a dir, sobre les oportunitats que la República podia brindar a 

les dones en matèria de participació política i cultural, però també de presència 

en l’esfera pública. La mateixa crònica demostra que en l’acte es parlà de la 

igualtat i afirma que “la dona fa temps que es troba en un pla igual que l’home”. 

Amb aquestes paraules, la persona redactant exposava que les dones ja no 

eren ciutadanes de segona, sinó que algunes ja començaren a participar en les 

institucions i administracions públiques i això els donava més credibilitat. 

També posava en valor la qüestió del sufragi universal femení i comparava la 

situació tant endarrerida d’Espanya amb la d’Anglaterra, on les dones ja 

disposaven de tots aquests drets.  

Cal recordar, que el sufragi universal femení, a l’Estat Espanyol estava a 

l’odre del dia de l’agenda política i social, doncs moltes dones es començaren a 

organitzar per reivindicar-lo. De fet, la reforma de la Llei Electoral del maig de 

1931 reconeixia les dones com a persones elegibles, però encara no com a 

electores (Navarro, 2009). Per tant, aquest escrit, que es pot considerar 

feminista, és el testimoni de la reivindicació de les dones de la vila que prenien 

consciència per intentar canviar la societat en un moment on les llibertats 

democràtiques ho permetien. Així doncs, l’Agrupació de cultura de la dona, tot i 

no ser un espai polític, fou una eina per a moltes dones per a emancipar-se 

cultural i acadèmicament.   
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L’Agrupació de Cultura de la Dona, segons es 

pot observar en les peces periodístiques 

analitzades, també organitzava cursos i xerrades 

que feien referència a les tasques de la llar. Entre 

aquest conjunt d’activitats, hi havia tallers de cuina, 

xerrades sobre cuidar els malalts, etc. A més, 

sovint els articles relacionaven el fet que les dones 

tinguessin culturalment una capacitat superior a 

l’hora educar els seus fills. És a dir, aquestes 

entitats, tot i ser espais que permetien a les dones 

apoderar-se, les continuava associant amb l’àmbit 

domèstic i reproductiu; podien treballar i formar 

part de la política, però sense deixar de ser mai 

les encarregades de la llar.  

Els dies de l’Agrupació de Cultura de la Dona tindrien el seu punt i final amb 

la desfeta republicana a la Guerra Civil. Durant el 1932 hi havien registrades 

286 associades i la biblioteca comptava amb uns 340 volums. Però, 

malauradament, el 1936 es van deixar d’organitzar activitats amb normalitat i, 

posteriorment, la represa va fer-se impossible. 

• La figura de Maria Dolors Calvet i Prats  

Una de les dones que va tenir un paper essencial, no només en l’Agrupació 

de Cultura de la Dona, sinó també al municipi de Vilafranca del Penedès, fou la 

pedagoga musical Maria Dolors Calvet i Prats. A més, en alguna ocasió 

col·laborà en els rotatius que s’han analitzat.  

Calvet es va criar en una família de músics. De fet, la seva mare, Francesca 

Prats, era la directora d’una escola de música situada a plaça Sant Joan de 

Vilafranca. Maria Dolors començà a estudiar violí i piano al costat de la seva 

mare i, posteriorment, va estudiar a l’Acadèmia Ardèvol de Barcelona.  Amb 17 

anys, va debutar com a concertista de piano al Casino de la Unió Comercial i, 

al cap d’un any, es va presentar a la Sala Mozart de Barcelona quan ja era 

professora de música a l’escola de la seva mare i pedagoga musical a 

Maria Dolors Calvet. 

                                                                                                                             

Font: Centre de documentació 

VINSEUM 
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l’Acadèmia Ardèvol. La seva trajectòria evidencia que fou filla d’una família 

benestant del Penedès, fet que li va permetre poder accedir a una formació. 

La seva formació acadèmica, doncs, va servir per deixar un llegat a 

Vilafranca i per ajudar a formar altres dones que, segurament, no tenien els 

mateixos recursos.  Després de destacar en la seva faceta com a compositora 

dins la vila i que les seves cançons infantils es fessin popularment conegudes 

així com el cas d’altres cançons com la sardana «Vilafranca», Calvet 

esdevingué pedagoga de música i rítmica en l’Agrupació de Cultura de la Dona. 

Maria Dolors Calvet va fer una labor realment rellevant dins la institució, no 

només va formar part de la junta directiva de l’entitat, sinó que s’encarregava 

de les classes de música, solfeig, dansa i teatre per a nenes i adultes. La seva 

herència són, avui, els seus coneixements, però també el referent de la seva 

implicació en la culturització de les dones de la vila en el moment en què 

començaven a tenir veu.  

 5.1.2- LÍDERS POLÍTIQUES I SUFRAGI FEMENÍ: LA DONA  

EN LA POLÍTICA   

 La defensa del sufragi femení seria una de les principals vies que fomentaren  

la presència pública i política de les dones. De fet, la lluita pel vot femení es va 

presentar en un moment de canvi significatiu en la trajectòria política del nostre 

país (Fandos, 2003), la Segona República. En aquest període, les dones es 

començaren a organitzar per lluitar contra les desigualtats entre sexes. També 

el sistema polític republicà, tot i que lentament, jugà a favor seu. Així doncs, 

mentre en el Decret presentat pel govern provisional el 8 de maig de 1931 es 

va legalitzar que les dones es pugessin presentar com a Diputades; és a dir, 

només com a «elegibles», en aquell moment encara no s’havia reconegut el 

seu dret a votar.  

 Les eleccions al parlament del 28 de juny de 1931 incorporaren les primeres  

dones a la cambra: Clara Campoamor – pel Partit Republicà Radical–, Victoria 

Kent – pel Partit Radical Socialista– i Margarita Nelken – pel Partit Socialista 

Obrer Espanyol–. Ara bé, seria la primera, Campoamor, la principal 

abanderada en la defensa del sufragi femení a la República Espanyola. Tan era 
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així, que en algun dels articles publicats a la premsa vilafranquina se’n feu 

alguna menció. Al Penedès Republicà, per exemple, el periòdic afí al Partit 

Republicà Radical, s’hi publicà un text el 26 de març de 1932 en què es parlava 

de les presentacions de candidatures del Partit Republicà Radical en alguns 

pobles de la comarca de l’Alt Penedès. Al final, s’hi indicava que a Vilafranca 

també s’hi faria un míting per donar la benvinguda a tots aquests nous militants 

del partit i puntualitzava que era molt provable que també hi assistís la diputada 

Clara Campoamor.  

      Més endavant, en un article publicat en aquest mateix rotatiu el dia 2 de  

desembre del 1932 – número 784–, titulat «Un gobierno feminista», també 

s’anomenava a Clara Campoamor i, en aquest cas, també a la resta de 

diputades que hi havia al Congrés, independentment de la seva afiliació 

política. L’article començava esmentant la visita a Vilafranca de María Rosa 

Urraca Pastor, una dirigent carlista espanyola, la visita de la qual seria criticada 

per la seva reivindicació de la moral catòlica i les forces conservadores que la 

defensaven. La concurrència de dones en cerimònies religioses o en actes com 

aquest, generarien diversos posicionaments crítics amb el sufragi femení pel 

temor de que les dones, «mal influïdes» votessin els partits de dretes. Entre 

aquests diversos posicionaments s’hi inclou aquest article, que arribava a 

desvirtuar el vot femení reivindicant la ignorància de les dones en la política.  

     La presència de nous referents femenins en l’àmbit polític, molt 

probablement va ser un dels desencadenants de la creixent organització i el 

dinamisme de les organitzacions de dones i la presència femenina en la 

política. En aquest sentit, articles com el que es troba al rotatiu Abril el 10 

d’octubre del 1931 i que es titulà «El vot de la dona», en son un exemple.  

    Aquest article, tot hi estar escrit pel director del mitjà Josep Juvé, es  

posicionava favorable al dret a vot de la dona. En l’escrit, Jové defensava que 

“les dones, amb el vot, podran ser una arma utilíssima i, potser decisiva, per 

deturar i vèncer l’allau de liberalisme”. També esmentava el fet de que les 

dones poguessin votar influenciades per catolicisme. No obstant, ERC era 

defensor a que, en comptes d’oposar-se al vot femení, s’havia de fer costat a 
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les dones, formar-les acadèmicament i, sobre tot, crear seccions femenines per 

tal de potenciar-ne la participació política.   

 La representació femenina creixent dins la institució i l’apogeu del moviment  

sufragista a Espanya, tot hi les diferències entre partits i classes, va afavorir  

que a la Llei Electoral del 27 de juny de 1933 s’hi fes efectiu que la dona fos 

electora i elegible. El 19 de novembre de 1933 es van celebrar les segones 

eleccions generals de la Segona República i foren les primeres en què les 

dones van poder exercir el seu dret a vot.  

        La premsa vilafranquina es va veure força marcada per aquestes eleccions  

i es van publicar articles dirigits a les dones per tal d’influenciar, d’alguna 

manera, en el seu vot. Per exemple, al rotatiu Acció Catòlica va publicar just un 

dia abans de les eleccions, és a dir, el 18 de novembre de 1933 un espai on hi 

deia: «Dones no voteu l’esquerra!» Per la seva banda, Abril va publicar un 

article propagandístic el 16 de novembre de 1933 titulat «La dona i les 

esquerres» al qual hi defensava que l’esquerra és qui ha pensat en tot moment 

en la dignitat de la dona en qüestions com el divorci o l’accés a la universitat, i 

titllava les dretes d’haver tractat a les dones com a objectes dels marits. Al 

Penedès Republicà, finalment, s’hi va publicar «¡Mujer!» el 17 de novembre de 

1933, al qual s’incitava les dones a votar el Partit Radical perquè, si les dones 

eren sinònim de pau, la República era la única garantia d’aquesta pau. 

• Influència de líders feministes i polítiques  

 A les capçaleres vilafranquines analitzades al llarg del treball, corresponents  

al primer bienni republicà, s’hi troben dos articles sobre política i sufragi femení 

signats per dues dones que, formaven part de la política i als quals s’hi 

defensaven els drets de les dones catalanes ja que, ambdues, militaven a 

Esquerra Republicana.  

    L’1 de juliol de 1932 al Penedès Republicà s’hi publicà un article titulat  

«La Mujer», signat per Enriqueta Gallinat. Gallinat, que seria militant d’ERC, 

temps abans havia estat propera a la formació d’Alejandro Lerroux, però se’n 

distancià a causa del seu viratge a la dreta. A l’article, Enriqueta Gallinat 

animava les dones vilafranquines a ingressar a les files republicanes, ja que per 
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a ella, “la República és llibertat, laïcisme i emancipació” i, per tant, la dona 

només podria separar-se de l’esclavitud si creia en la República. Aquesta peça 

havia estat escrita just un mes abans del Referèndum sobre l’Estatut, en què 

les dones no van poder votar. Tot i així, van tenir un protagonisme actiu gràcies 

al plebiscit femení ja que van ser recollides més de mig milió de signatures de 

dones catalanes a favor de l’autonomia (Ivern, 2002).  

       Amb el cop d’Estat feixista i l’esclat de la Guerra Civil, Gallinat va formar  

part de la secretaria d’Agitació i Propaganda de la Unió de Dones de Catalunya 

i, abans de la desfeta Republicana, va ser secretaria d’Hilari Salvadó, el darrer 

alcalde republicà de Barcelona.  

       Abans d’acabar, caldria destacar també l’article titulat «Les dones en la  

política», publicat l’11 de març de 1933 al rotatiu Abril i signat per Maria Dolors 

Bargalló, de l’Agrupació Femenina d’ERC. Parla de les dones i la política i dóna 

per feta, en poc temps, la intervenció femenina en afers públics gràcies a 

l’entrada de les dones al terreny polític (Recasens, 2011).  A l’article, Bargalló 

demana a les dones que s’allistin a les files d’ERC. Maria Dolors Bargalló va 

ser una de les impulsores de la secció femenina d’ERC. Més endavant, seria 

elegida presidenta de la Unió de Dones de Catalunya, vinculada al Comitè 

Mundial de Dones contra la Guerra i el Feixisme (Garcia, 2017).  

5.1.3-L’ESCOLA LAICA i LES PRIMERES MESTRES  

     Una altra de les qüestions que estava en l’ordre del dia durant el primer bien- 

ni republicà i que, va tenir relació directe amb les dones, fou l’ensenyança. 

També, en els rotatius vilafranquins hi ha una clara presència femenina en 

aquest àmbit. De fet, el sistema educatiu va ser una de les apostes a reformar 

pel govern de la Segona República ja que, en el seu mandat provisional, 

empren una nova estructura educativa dirigida pel laïcisme a l’escola primària. 

Més endavant, amb l’aprovació de la Constitució de 1931 s’hi afegí l’article 48 

on s’afirmava que: “l’ensenyança serà laica, farà del treball l’eix de la seva 

activitat metodològica i s’inspirarà en ideals de solidaritat humana”. (Article 48, 

Constitució Espanyola 1931) (Rotger,1993).  



32 
 

      Per tant, l’ensenyança religiosa passà a ser voluntària i va néixer un model 

republicà amb nous valors emergents que, fins aleshores, mostraven 

desigualtats entre l’índex d’escolarització primària femenina i masculina. En 

l’article 48, també s’hi afirmà i es considerà que  l’escola era un espai de 

“llibertat, igualtat, fraternitat, justícia, treball, laïcitat i educació” (Ferrer, 2005).  

      Aquest nou model d’ensenyament, va partir de tres eixos fonamentals: 

iniciar un procés d’alfabetització – sobretot, entres nenes, dones i persones de 

classe obrera-, incrementar l’escolarització i dur a terme una renovació 

pedagògica. Tot i l’oposició de dels sectors més conservadors, cal destacar la 

creació de l’Escola Nova Unificada (CENU), un projecte revolucionari, que neix 

amb la voluntat d’expandir l’alfabetització i la cultura, però també per crear 

noves places escolar i de plantilles de mestres (Marquès, 2000).  

      No obstant, tal i com s’ha comentat, va haver-hi una clara contraposició del 

sector eclesiàstic i de dretes. Per exemple, en un article publicat el 17 d’octubre 

de 1931 en el número 1182 d’Acció Catòlica i que porta per títol «Déu a 

l’escola»,  el redactor s’oposa a la idea que l’Esglèsia Catòlica no pugues crear 

escoles ni ensenyar als infants. Defensa que l’Església, l’Estat i la Família són 

les tres forces eficients que han de dirigir i ordenar l’educació i, finalitza el text, 

exigint al govern de la República que escoli als qui no permet ensenyar 

l’educació catòlica a les escoles. Utilitza les següents preguntes retòriques per 

tancat la peça periodística: “Per què voleu apartar de Déu els menuts? Quin 

mal veieu en les doctrines cristianes? És que les vostres són millors? És que 

les vostres condueixen al bé com aquelles?” 

       D’altra banda, el 16 de desembre de 1932 en el número 786 del Penedès 

Republicà sota el títol «Enseñanza laica» i signat per les inicials N.P. es 

posiciona a favor d’aquest nou model d’ensenyament. Argumenta que, l’escola 

laica  portarà molts beneficis per la societat i, sobretot, educarà a una joventut 

allunyada de prejudicis i deslligada al  fanatisme i a la  hipocresia. A més, 

expressa que l’escola laica “instruye, educa y no destruye les cerebros de la 

juventud.”   

       Un altra de les qüestions importants en aquest nou model d’escola que va 

sorgir durant la Segona República, fou l’ensenyament per ambdós sexes, tant 
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en primària, secundària, com a la universitat. També, gràcies a l’augment 

d’alfabetització entre les classes populars i la facilitat per ingressar a l’escola, 

van ser moltes les dones que van tenir accés a l’estudi de magisteri que, 

aleshores, era de tres anys teòrics i d’un any pràctic.  

       D’altra banda, hi havia mestres que obrien el seu propi espai d’ensenyança 

i es dedicaven a impartir formació entre les obreres que, durant el dia, 

treballaven a les fàbriques. Aquest fet, va permetre a moltes dones, sobretot 

d’àmbit urbà, l’augment del seu nivell econòmic ja que, algunes, van deixar els 

seus llocs de treball per poder començar a treballar de mestres. D’aquesta 

manera, van ser uns anys, en què el nivell cultural entre les nenes i les dones 

va créixer.  

       En la premsa de Vilafranca, cap al l’any 1933 es comencen a publicar 

anuncis de noies que oferien classes particulars per a infants i adultes. En el 

cas del Penedès Republicà, en el número 821 publicat el 29 de setembre de 

1933, s’anunciava una tal Maria Raventós per a donar classes especials a 

noies de servei, és a dir, minyones. Oferia classes de tenedora de llibres, càlcul 

mercantil, francès i taquigrafia.  

       D’altra banda, en els rotatius vilafranquins, sobretot en el Penedès 

Republicà es troba algunes peces periodístiques que fan referència al mètode 

Montessori. 

Maria Montessori fou una pedagoga, metgessa i filòsofa italiana que creà un 

sistema d’educació basat en el propi desenvolupament de la personalitat de 

l’infant, acompanyar a l’infant a conèixer el món emocional i ajudar-lo a 

descobrir la seva intel·lectualitat autònomament. De fet, avui en dia, encara hi 

ha escoles que fomenten el seu mètode. A Vilafranca es fundà l’Escola 

Montessori i la seva directora era la lleidatana Júlia Grau. De fet, Grau també hi 

es present en un dels rotatius ja que fou una de les signats en el manifest de 

Comissió Permanent de dames de l’Associació Popular de l’Escola Catalana de 

dones de Catalunya. Aquest manifest es va publicar el 23 de maig de 1931 al 

Penedès Republicà.  



34 
 

Per tant, que les dones vilafranquines tinguessin aquesta inquietud 

pedagògica, vol dir que, a banda, de formar part de la vida social i educativa, 

també volien participar-hi expressant la seva opinió i educant als més menuts 

mitjançant mètodes pedagògic allunyats del que la societat els havia ensenyat 

fins aleshores. 

➢ 5.2- ANÀLISI DE LA PRESÈNCIA FEMENINA A LA PREMSA 

VILAFRANQUINA DURANT EL PRIMER BIENNI REPUBLICÀ (1931-

1933) 

5.2.1-ANÀLISI QUANTITATIVA 

   La presència femenina als articles dels rotatius analitzats en aquest treball 

s’emmarca en cinc grans àmbits temàtics: el cultural, el recreatiu,  el polític, 

l’educatiu i el de les tasques de la llar. Ara bé, pel que fa la publicitat, no s’ha 

trobat presència d’anuncis adreçats a les dones, en unes publicacions d’imatge 

escassa. És per això, que no s’analitzaran aquestes dues qüestions.  

Entre els tres rotatius analitzats – Abril, Penedès Republicà i Acció Catòlica– 

s’han estudiat un total de 54 casos amb presència femenina, al llarg del 

període. Pel que fa als articles, alguns no tenen signatura, d’altres estan escrits 

per dones i la resta per homes, però amb una evident referència cap a les 

dones. A continuació, observem una taula amb el nombre total de publicacions 

que hi fan referència a cada rotatiu, sobre el total. 

Figura 1: Quantitat d’articles per capçalera (1931-1933) 

Font: Elaboració pròpia 

Abril; 14

Acció Catòlica ;
18

Penedès 
Republicà; 22

Total d’articles analitzats: 54 
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     De les 54 peces amb presència femenina estudiades, 14 van ser publicades 

pel rotatiu Abril, 22 des de Penedès Republicà i 18 des de la capçalera Acció 

Catòlica. Tot i que les xifres dels tres rotatius no varien en gran quantitat, s’ha 

de tenir en compte que el Penedès Republicà, en aquella època, ja tenia una 

llarga trajectòria, era una de les capçaleres de referència a la regió. A més, la 

seva quantitat de pàgines, en comparació als altres dos mitjans, era més 

extensa. Per tant, i com s’evidencia, era més provable que n’acabessin 

publicant una major quantitat. 

    Si es classifiquen segons cadascun dels cinc àmbits temàtics el total de 

publicacions amb presència femenina estudiades, se n’obtenen les següents 

proporcions:  

Figura 2: Àmbits temàtics amb presència femenina 

Font: elaboració pròpia 

     Com s’observa, l’àmbit temàtic amb més presència femenina és el polític, 

amb 16 articles; seguit del cultural, amb 15 articles; el de les tasques de la llar, 

amb 11 exemplars; l’educatiu, amb 8 publicacions; i, finalment, l’àmbit d’oci i 

recreatiu, amb 4 textos.  

      L’àmbit polític, de fet, és el que reuneix més articles amb presència 

femenina. Aquest àmbit, destaca per una gran importància en la reivindicació 

Àmbit Cultural , 15

Àmbit Polític , 16

Àmbit Educatiu , 8

Àmbit d'Oci , 4

Àmbit de la llar , 11

Total d’articles analitzats: 54 
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del dret a vot de les dones, una reivindicació que acabaria dissolta entre les 

propostes polítiques de les línies afins a cadascuna de les redaccions en motiu 

de les eleccions de 1933. En l’àmbit educatiu, el protagonisme es trobava 

marcat pels articles d’opinió a favor del mètode Montessori.  

     En l’àmbit cultural, d’altra banda, les publicacions més destacades, són les 

que fan referència a les activitats i actes que organitzava l’Agrupació de cultura 

de la dona, sobre la qual també es parlaria des de les perspectives d’oci i 

tasques domèstiques.  

     Tanmateix, tal i com s’ha fet referència en altres apartats, el Penedès 

Republicà i Acció Catòlica, sovint publicaven els mateixos articles sobre 

l’Agrupació; és a dir, tot sembla indicar que aquesta mateixa entitat escrivia les 

peces periodístiques i les enviava a les capçaleres. En el cas d’Abril, a més, 

també s’hi publicaren cròniques i articles sobre l’entitat cultural, però menys 

regularment que a la resta. 

      A continuació, en la següent taula podem trobar una anàlisi més detallada 

de les gràfiques anteriors, on es poden veure la quantitat de peces 

periodístiques que s’han analitzat pel que fa els tres diaris i els quatre àmbits 

temàtics.  

Figura 3: Desglossat del total de publicacions analitzades  
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5.2.2-ANÀLISI QUALITATIVA 

❖ El Penedès Republicà 

A partir de l’estudi a peu d’arxiu de la capçalera Penedès Republicà, s’ha 

comprovat que és el rotatiu amb més presència femenina. Té un total de 22 

articles que encaixen en algun dels cinc àmbits temàtics: 6 peces en l’àmbit 

educatiu, 4 en l’àmbit cultural, 2 en l’àmbit recreatiu/oci, 6 en l’àmbit polític i, 

finalment, 4 en l’àmbit de les tasques de la llar.   

Pel que fa l’àmbit cultural, el tractament sobre la presència femenina, 

acostumava a adreçar-se a les dones com a col·lectiu. És a dir, rarament s’hi 

troben articles als quals s’hi destaqui la figura d’alguna dona vinculada al món 

de la cultura pels seus propis mèrits. Tal i com s’ha comentat en varies 

ocasions, el protagonisme de la dona en l’àmbit cultural es devia, 

majoritàriament, a l’Agrupació de la cultura de la dona. Així doncs, és possible 

determinar que la presència femenina en aquest rotatiu, hi té rellevància a partir 

de la seva pertinença a un col·lectiu. 

En aquest sentit, per exemple, si es centra l’atenció en un article que es va 

editar el 25 de juny de 1931 (annex 10) titulat «Prec a la dona vilafranquina», 

s’observa que el text, en tot moment, afalaga la gran tasca que feia l’Agrupació 

dins la vila i la voluntat que tenia de culturitzar a les dones vilafranquines. Ara 

bé, en cap moment s’hi troben noms de dones que formessin part d’aquesta 

entitat. Al text, per adreçar-se a les dones, s’hi utilitzaven termes com 

“fundadores, professores o  sòcies”. D’aquesta manera, tot i no fer un 

tractament explícitament negatiu, la manca de noms propis invisibilitzava les 

dones que estaven al capdavant d’aquest projecte.   

No obstant això, l’1 de desembre de 1931 (annex 12) es publicà una crònica 

sobre un concert de l’arpista barcelonina Rosa Balcells. Malgrat que, al segon 

paràgraf, s’hi exposen els noms dels compositors que Balcells interpretà, i pot 

semblar que se li vulgui treure certa importància, la resta del text es dedica a 

reconèixer els  mèrits de la concertista i se li atribueixen adjectius com “eminent 

artista” o “gentil arpista”. Aquesta, és l’única publicació en l’àmbit cultural que 

parla d’una dona pel fet de fer alguna acció per ella mateixa, individualment. 
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D’altra banda, la crònica està signada per les inicials F.B., fet que evita que 

puguem determinar si era home o dona.  

La resta d’articles, fan referència a l’Agrupació de cultura de la dona. Tot i 

que els textos que tracten aquesta entitat es van publicar al llarg de tot el 

bienni, en l‘àmbit cultural només es publicaren l’any 1931 i l’any 1933, ja que 

els textos del 1932, que també fan referència aquesta associació, es poden 

considerar de caire recreatiu.  

La resta de signatures dels textos, hi apareixen amb les inicials. No obstant, 

en l’article de l’annex 10 estan escrites de manera subjectiva i en primera 

persona, les inicials M. de J. fan referència a una dona.  Pel que fa les altres 

signatures, s’ha fet una recerca de les dones que formaven part de l’Agrupació, 

i només coincideixen les inicials Mª. D. C. amb la pedagoga i músic Maria 

Dolors Calvet, que el 29 de setembre de 1933 (annex 25) va escriure un text en 

el que el que va fer referència a l’inici de curs de les classes a l’Agrupació. 

 En aquest article, s’animava a les nenes i dones a inscriure’s a les activitats 

de l’entitat. Una vegada més, es parla de la dona de manera general. Pel que 

fa la redacció del text, és un escrit entre propagandístic i literari, que destaca 

per seu nivell de redacció i lingüística. S’ha comentat en altres apartats, que 

Maria Dolors Calvet provenia d’una família benestant i, per tant, va poder 

accedir a estudis acadèmics.  

Un mes després, en una publicació al 20 d’octubre de 1933 (annex 26) es 

publicà un sonet escrit per Maria Carreras titulat «Desigs». Aquest era el 

resultat de les classes d’escriptura que s’organitzaven des de l’Agrupació.   

Pel que fa l’àmbit polític, cal destacar una major visibilitat de la presència 

femenina vinculada a noms. En aquest cas, vinculades a la lluita republicana i 

pel sufragi femení s’ha pogut conèixer el nom de més dones. La freqüència en 

la què es publicaren els articles i les cròniques sobre dones i política està 

repartida, però s’observa clarament l’impacte de les eleccions de 1933, ja que 

hi ha un parell d’articles en els que es demana a la dona el vot pel Partit 

Republicà Radical.  
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La signatura a les peces periodístiques no era ni molt menys freqüent,  

només hi ha una publicació signada per una dona. Aquesta, fou la militant 

d’ERC Enriqueta Gallinat, que l’any 1932 va fer una col·laboració en aquest 

mitjà.  

Pel que fa al contingut de les peces, com comentàvem anteriorment, hi 

trobem més noms de dones que hi apareixen per les seves accions. És a dir, 

són importants per la seva implicació en política. Per exemple, en una crònica 

publicada el 9 de maig de 1931 (annex 7) que parla sobre una xerrada que 

també va organitzar l’Agrupació de la cultura de la dona, la persona 

encarregada de fer la conferència fou la periodista i política barcelonina Maria 

Teresa Gibert.  

Gibert militava a ERC. A més, va implicar-se en la campanya femenina a 

favor de l’aprovació de l’Estatut de 1932. «La dona en el moment actual» fou el 

títol de la seva conferència, durant la qual mostrà la necessitat que les dones 

vilafranquines prenguessin consciència del paper que havien de jugar per la 

República. De la mateixa manera, la militant republicana posava damunt la 

taula la importància d’organitzar aquest tipus de ponències amb dones 

compromeses. 

D’altra banda, el text explica que Gibert defensà que “la dona no hi entén de 

política, però era en aquell moment, que tenien l’oportunitat d’interessar-se per 

poder participar-hi”. És a dir, les encoratjà a formar part de la vida política. En 

definitiva, la crònica fa un tractament positiu vers les dones, referint-s’hi amb 

valor i respecte. Per contrapartida, a la crònica no hi apareix cap més nom de 

dona, però la persona que redacta parla en primera persona del singular i de 

manera subjectiva, donant a entendre que qui escrigué el text fou una dona.  

En un altre article, publicat al 26 de març de 1932 (annex 13), hi apareix el 

nom de la política republicana Clara Campoamor. El text, explica la presentació 

de l’agrupació local del Partit Republicà Radical al poble de Castellví de la 

Marca i la inauguració del Casal Català Radical de Torrelavit. Després 

d’anomenar als membres de la junta d’aquesta darrera entitat, s’hi esmenta la 

visita de Campoamor, diputada d’aquest partit i reconeguda defensora del dret 

a vot femení a l’Estat Espanyol. Sorprenentment, la visita d’aquesta rellevant 
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diputada a les Corts de Madrid, no rebé la importància que en podria ser 

esperada.  

Un altre dels noms que apareixen als articles d’àmbit polític és el 

d’Enriqueta Gallinat, una política catalana i militant d’ERC. Gallinat va publicar  

un article d’opinió l’1 de juliol de 1932 que titulà «La mujer» (annex 18). En 

aquesta peça, hi feia un tractament atent cap a la figura de les dones en la 

política. Tot i que també es refereix a elles com a col·lectiu, ho fa des d’una 

perspectiva de gènere. En aquest exemple, s’hi fa evident la influència d’una 

dona que escriu un text dirigint-se a altres dones, ja que resulta més proper. El 

contingut expressa esperança per la condició i el paper de les dones en el nou 

període republicà. A més, Gallinat, en les seves paraules, reclama la igualtat 

entre sexes com a fita imprescindible per a la República. 

En canvi, l’article d’opinió que es va publicar el 2 de desembre de 1932, 

titulat «Un gobierno feminista» (annex 21), fa un tractament negatiu envers les 

dones, ja que menysprea el pensament feminista carregant contra les tres 

diputades al Congres que, principalment, defensaven el dret a vot femení. En 

aquest article, sí que hi surten noms concrets, com els de Campoamor, Nelken 

o Kent, diputades; i per altra banda, Urraca Pastor, Magda Donato o Maria Luz 

Morales, etc, les quals reclamaven el vot femení a favor dels partits catòlics. 

Així mateix, l’autor culpabilitza totes aquestes dones per la voluntat de  crear un 

govern de major presència femenina. Una critica justificada pel rebuig a l’ideal 

religiós i conservador.  

Un altre exemple, el de l’article publicat el 21 d’abril de 1933, sobre «La 

política de la mujer» (annex 23), es centra en l’aparició de les Seccions 

Femenines i Accions Femenines que l’església va crear per aglutinar el vot 

catòlic de les dones. Aquest text, no carrega contra elles, tot i tractar-les, altra 

vegada, com a col·lectiu. El que fa és un crit d’atenció als republicans per 

reclamar el vot femení. És a dir, tot i no estar del tot a favor de l’aprovació del 

sufragi femení, els hi interessava aconseguir el seu vot perquè aquestes no el 

destinessin a parits conservadors. Aquest article, ens mostra el paper clau que 

va jugar la dona en les eleccions de 1933, a diferència d’algunes publicacions 
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que s’oposaven al dret a vot femení i titllaven a la dona de ciutadana de 

segona, basant-se en què no hi entenia de política.   

Per tant, tot i haver-hi tractaments negatius i de desaprovació sobre la  

participar de les dones en la vida política d’aleshores, la presència de la dona 

amb noms i cognoms hi és més comuna que en l’àmbit cultural  

L’àmbit educatiu és l’àmbit amb menys presència femenina en aquest 

rotatiu durant el període estudiat.  

Pel que fa la signatura de les peces periodístiques, només hi ha una peça 

signada, però no és d’una dona sinó d’un grup de dones. En aquest cas, es 

tracta de la Comissió permanent de dames que pertanyia a l’Associació popular 

d’escoles catalanes, i que signaren un manifest a favor de la creació d’una 

escola catalana i popular per a nenes.  

El text, es publicà el dia 23 de maig del 1931 (annex 8) i explica que la 

senyora Ramona Guix, que va morir durant els anys de la Dictadura de Primo 

de Rivera, va fer una gran tasca per la llengua catalana i, després de la seva 

mort, va deixar un immoble a la propietat de l’Associació. Al manifest, hi signen 

diverses dones vilafranquines a favor de construir una escola popular per a 

nenes. Hi podem veure noms com el de Cecília Llorach, Josepa Vives, Mª 

Dolors Ximènez o Júlia Grau, la directora de l’escola Montessori de Vilafranca 

del Penedès. La publicació d’aquest manifest a la premsa és positiu, no només 

perquè reconeix la tasca de la senyora Guix, sinó perquè mostra la preocupació 

i l’organització de les dones vilafranquines en els temes socials.  

En aquest àmbit, però, els articles que més destaquen són els que fan 

referència a la pedagoga Maria Montessori, creadora del mètode Montessori, 

un mètode basat en l’educació de l’infant a patir del seu propi 

desenvolupament.  

Un article publicat el 2 de juny de 1933 (annex 24), sobre la conferència que 

la mateixa Maria Montessori va fer a Barcelona a la qual la directora de l’Escola 

Montessori de Vilafranca, hi va assistir. Al text, es parla sobre la directora, la 

lleidatana Júlia Grau, i s’explica que, durant el mes que ella assistia al curs, la 

substituiria la senyoreta Messeguer. Podríem considerar que d’aquest article 
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se’n desprèn un tractament positiu vers les dones, per la seva necessària  

tasca de mestres i ens posa en context citant-ne els noms i cognoms.  

En l’àmbit de les tasques de la llar hi destaquen els articles sobre 

xerrades o activitats pel benestar domèstic. És a dir, hi ha articles en què es 

remarquen els estereotips femenins de dones interessades en les feines de la 

llar i la protecció dels fills i marits.  

La freqüència en què es troben els textos de l’àmbit de les tasques de la llar 

entre el 1931 i el 1932, no és regular. Durant el 1933 no se’n publicà cap. Pel 

que fa les signatures, en el primer signa C. Juncosa, que tornà a escriure en 

altres àmbits. En aquest cas, està escrit en primera persona, fet que permet 

determinar que les mans que hi havia al darrere eren les d’una dona. Les 

inicials J. Ll., per exemple, podrien atribuir-se a Joana Llorach.   

La resta de textos d’aquest àmbit fan referència a l’oci de la dona, tot i que 

sovint, relacionat amb conferències sobre la feines de la llar que se’ls  

atorgaven a les dones. Per exemple, el 3 de maig de 1932 (annex 15), es 

publicà un article sobre la inauguració de les lliçons de cuina. El primer 

fragment remarca que “l’Agrupació de de la cultura de la dona de la nostra vila 

ha lograt un dels seus primers desitjos [...] tan desitjoses de la seva instrucció 

com del benestar de la seva llar”. Per tant, s’observa que els estereotips que 

vinculen la dona a les feines domèstiques eren molt presents. Fins i tot elles 

mateixes tampoc es qüestionaven aquest rol, sentint-se orgulloses de realitzar-

lo.  

Finalment, en l’àmbit recreatiu i d’oci es van publicar articles sobre les 

activitats que també organitzava l’Agrupació de cultura de la dona, però 

enfocades a l’oci, com serien les excursions i sortides recreatives.  

Per exemple, el 13 de juny de 1931, es va publicar un article titulat «Una 

excursió interessant» (annex 9), en el que s’explicà que les sòcies van visitar 

Santa Maria de Cervelló. Altra vegada, es parlaria de les dones com a col·lectiu 

(“associades”, “excursionistes”...), sense anomenar-ne cap de forma concreta. 

Ara bé, aquesta mateixa publicació anomenà el Club Femení d’Esport de 

Barcelona, on s’hi duien a terme diverses curses per les participants del Club. 
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Aquesta informació es podria considerar positivament, ja que visibilitzava les 

dones esportistes i reconeixia la tasca del Club Femení, que va organitzar gran 

quantitat d’activitats en aquella època, enfocades al món del lleure i l’oci de la 

dona.  

Així doncs, és possible determinar que l’àmbit de més presència femenina 

al Penedès Republicà, és el polític. Cal fer palès, que l’àmbit recreatiu i d’oci és 

el que més reforça la idea de la dona sense presència en la vida pública de la 

capital catalana. La dona, hauria d’assumir el paper de mestressa de casa. 

Finalment, els dos altres àmbits tractats mostren una clara organització social 

per part de la dona i ens intenten conscienciar que el seu paper, en aquella 

època, realment estava canviant.   

❖ Abril  

És el mitjà que té menys textos amb presència femenina. Ara bé, també és 

el que publicà més articles en l’àmbit polític, ja que n’hi ha un total de 7. Pel 

que fa l’àmbit cultural, n’hi ha 2, i en l’àmbit sobre tasques de la llar, 5. En 

canvi, en els àmbits d’educació i d’oci no s’ha trobat cap article amb presència 

femenina al llarg del període estudiat. 

En l’àmbit cultural, es publicaren tan sols dos articles d’opinió i, ambdós, 

coincideixen amb la Diada de Sant Jordi o “Dia del Llibre”. La primera, el 1932 i, 

la segona, el 1933. A més, curiosament, en les dues publicacions hi signa la 

mateixa dona, C. Llorach que podríem relacionar amb el nom de Cecília 

Llorach.  

El primer dels dos articles signats per Llorach, publicat el 23 d’abril de 1932, 

que portava per títol «El dia del llibre» (annex 31), es dirigeix a les dones com a 

col·lectiu. És a dir, no parla de cap dona en concret. Pel que fa al contingut, 

inicialment reivindica la intel·lectualitat de les dones a través de la lectura, ja 

que denuncia que les dones no haguessin pogut llegir molt abans i que, si ho 

haguessin fet, ara tindrien molta més cultura. En aquest sentit, es podria posar 

de relleu un primer tractament positiu que reivindica l’apoderament femení a 

través de la literatura i la cultura.  
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No obstant això, sorprèn perquè a la segona part del text aprofundeix en la 

primera, explicant que si la dona tingués més cultura podria educar millor els 

seus fills i ser millor esposa tot compartint els llibres amb el marit. A més, 

defensa que “aquestes dues qüestions són les principals en una dona”. Per 

tant, tot i reivindicar la culturització femenina, ella, dona, no deixa d’atribuir a les 

membres de la seva dedicació a les feines de la llar i l’educació dels fills, 

reforçant la els estereotips femenins.   

En canvi, un any més tard, en l’article del 14 d’abril de 1933, també titulat 

«La diada del llibre» (annex 39), Llorach feu un reclam a la societat 

vilafranquina per invertir diners en comprar llibres per la biblioteca de 

l’Agrupació de cultura de la dona. Aquest reclam, es justificaria pel fet que “en 

un moment tant decisiu en el que la dona pot votar i, fins i tot, formar part de la 

vida política, les dones s’han de formar millor acadèmicament per encertar amb 

el seu vot”. Tot seguit, també expressa que la seva única “missió ja no és la 

llar”. Així doncs, en aquest segon article, l’autora feu un tractament molt més 

positiu de la dona, ja que no assumia que la dona únicament pogués estar fent 

les feines de la llar, sinó que havia de poder ascendir social, cultural i 

intel·lectualment.  

L’àmbit polític és el que més destaca en aquest rotatiu. La presència de les 

dones als articles polítics augmentà a mesura que s’acostaven les eleccions del 

19 de novembre de 1933, la primera vegada que la dona va poder votar a 

l’Estat Espanyol. No obstant, el 1931 i el 1932  ja s’haurien publicat algunes 

peces en referència aquesta qüestió.  

Pel que fa les signatures, hi trobem algunes peces sense signar. Només 

tres estan signades: una pel director del rotatiu, Josep Juvé, l’altre per una 

militant d’ERC, Maria Dolors Bargalló i, finalment, hi trobem un manifest que 

està signat per diverses dones militants d’ERC en l’àmbit nacional.  

En primer lloc, en un article d’opinió publicat el 10 d’octubre de 1931, titulat 

«El vot de la dona» (annex 28), i signat pel director del rotatiu Josep Juvé, 

s’expressa la seva preocupació per l’aprovació del vot femení a Espanya. Juvé, 

no hi estava del tot en contra, però expressava la seva preocupació pel fet que 

la dona pogués votar condicionada pel marit o l’església, ja que per ell, aquest 
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fet faria retrocedir les llibertats aconseguides pels partits republicans 

d’esquerres. 

En aquesta part, es podria analitzar que la dona és tractada com una part 

de la ciutadania mancada de pensament crític. Ara bé, en un altre fragment, ell 

mateix animaria a ERC a crear seccions femenines per tal d’ajudar a les dones 

a pensar per elles mateixes i a votar partits els principis dels quals els fossin 

més favorables. En aquest sentit, doncs, no en feu un tractament completament 

crític, sinó que intentà aportar el seu granet de sorra i ajudar en la integració de 

les dones a la política.  

Una altra publicació que crida l’atenció pel que fa la presència femenina, és 

un manifest que es va publicar el 21 de maig de 1932 (annex 33) – tot i que es 

redactà el 5 de maig d’aquell any-  en què es demanava un Front Únic Femení 

Esquerrista. Al manifest s’hi esmenten les bases d’aquest Front, la intenció 

principal del qual fou la de “fomentar i orientar l’esperit de ciutadania de les 

dones per combatre les forces enemigues”. Aquest manifest encoratjava les 

dones a organitzar-se per defensar els seus drets. Tot i que darrere hi ha una 

clara intenció d’aglutinar-les per aproximar-se a ERC, en defensa del “bé” de la 

República, és innegable que hi ha una visibilització de la dona en la vida 

política. Aquest manifest, està signat per dones militants d’ERC en àmbit 

nacional, com Maria Dolors Bargalló, Anna Maria Martínez Sagi, Anna Murià, 

Núria Oromí i Rosa Maria Arquimbau.  

De fet, una de les signants aparegué en una crònica publicada el 28 de 

maig de 1932 (annex 35) titulada «La nostra actuació». El text parla sobre una 

conferència que va fer Maria Teresa Gibert al local social d’ERC de Vilafranca. 

En la conferència també hi intervingué Núria Ormí. Ambdues defensaren el vot 

de la dona, però en feien un reclam perquè aquestes no es deixessin portar pel 

vot de la fe i l’església, ja que era un vot de dretes.  

En el cas d’Oromí, la política republicana defensà que el vot femení es va 

fer efectiu gràcies els homes republicans i d’esquerres, és a dir, treia 

protagonisme a les dones que van lluitar pel sufragi femení, així com la figura 

de Clara Campoamor en el seu paper com a diputada. No obstant, en aquest 
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cas, Ormí defensa el vot femení d’aquelles dones que provenen de classe 

obrera i les capes socials menys afavorides.  

Més tard, al mateix acte, Gibert s’adreçà a les dones per dir-los que no es 

deixessin portar pel seu “sentimentalisme”. És a dir, associava la dona als 

sentiments, a la pau, a tot allò no-violent i, aquesta qüestió, no deixa d’assumir 

que el rols de la dona són tots aquells vinculats a qüestions dèbils i poc 

importants. Gibert, també carregà fortament contra les campanyes de la 

senyora Urraca Pastor – que comentàvem en el rotatiu anterior- i la creació de 

les seccions femenines.  

Per tant, en aquest cas, ens n’adonem que la lluita per l’alliberament femení 

estava polaritzada i que cada partit sostenia, dins la seva pluralitat, diversos 

punts de vista. Com s’observa en Gibert o Ormí (ERC), el tractament és positiu 

perquè visibilitzava dues dones que estaven al capdavant de la política i 

encoratjava el món femení a sumar-s’hi. No obstant, la tendència era que els 

homes o les dones de perfil més intel·lectual, tendissin a desconfiar de la resta 

per la seva manca de formació. 

En un altre text, s’observa la signatura de la militant d’ERC Maria Dolors 

Bargalló, que també havia signat el manifest de la publicació anterior. Hi va 

col·laborar l’11 de març de 1933 (annex 37) amb un article d’opinió titulat «Les 

dones en la política». A l’escrit, va fer-hi un reclam al sexe femení per allistar-se 

en les rengles d’ERC, i ho feu posant de relleu la importància de la nova 

República en la major presència de les dones en la realitat social i cultural. Així 

mateix, al penúltim paràgraf, Bargalló expressa que la República també va 

ajudar a una major presència social dels fills.  

Aquest article, dirigit a les dones, les relaciona amb la tasca maternal. En 

canvi, quan es tracta l’home, no es relaciona amb la seva tasca de pares. En 

definitiva, aquesta peça torna a recordar a les dones que la República és 

sinònim de llibertat per a elles, però sempre des del rols de la llar o de bones 

mares. Per tant, el tractament es pot considerar positiu perquè es dirigeix  a la 

dona en la vida política, però sense trencar amb aquells rols antigament 

imposats.  
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Finalment, el dia 16 de novembre de 1933 (annex 41), tres dies abans de 

les eleccions en què les dones, per fi, van poder votar, es va publicar un article 

titulat «dona!», al qual s’hi feia un reclam al vot de la dona a favor de l’esquerra. 

En el text, l’autor carregava contra les monges que també anirien a votar i 

afirmava que elles votarien per la “foscor, la nyonyeria, les tenebres o les rates 

de Sacristia”. És a dir, a les dretes. El text anava adreçat a les dones de classe 

obrera i els hi demana el vot per un futur millor, per a elles, però també pels 

seus fills. Per tant, altra vegada s’associava a les dones amb la maternitat.  

Finalment, en l’àmbit de les tasques de la llar, totes les peces fan 

referència a les activitats que organitzava l’Agrupació de cultura de la dona. En 

aquest sentit, es podrien associar els tallers i les xerrades com a actes d’àmbit 

recreatiu i lúdic. Però, en aquest cas, totes les activitats fan referència a la 

formació de la dona en l’àmbit de les tasques de la llar.  

Les peces amb presència femenina que s’han publicat en aquest àmbit,  es 

troben entre el 1931 i el 1932. Pel que fa a la signatura dels textos, trobem un 

article signat per J. Ll. que podria relacionar-se, novament, amb el nom Joana 

Llorach. I, l’altre, el signa la junta de l’Agrupació de la cultura de la dona.   

El text sobre lliçons de cuina, també es publicà al Penedès Republicà. 

D’altra banda, a Abril  hi apareix un article sobre el taller de primers auxilis que 

va fer la senyora Maria Domingo. Així com també una xerrada sobre el 

benestar dels malalts: ventilació de l’habitació, el llit, manera de pentinar-lo, etc. 

En definitiva, formacions per millorar les tasques de la llar.   

Un article publicat el 8 d’octubre de 1932 (annex 38) per l’Agrupació, feia un 

reclam a les dones vilafranquines perquè es fessin sòcies i formessin part de 

l’entitat. Al text, s’hi publiquen les ofertes formatives. Tot i que la majoria 

d’activitats són classes de gramàtica, ortografia, anglès o classes de música, al 

primer fragment, s’observa com l’autora relaciona les dones amb 

preocupacions com: estimar la llar, tenir-la més alegre, ser una mare intel·ligent 

i culta pels fills o preparar-te quan sigui l’hora. És a dir, dona per fet que les 

dones han de ser mares. Així doncs, si bé la funció de l’Agrupació era 

necessària, d’altra banda no deixava d’oferir activitats en què reforçava el 

paper d’una dona sotmesa a l’àmbit i les tasques domèstiques. 
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❖ Acció Catòlica: 

La capçalera Acció Catòlica, destaca per la quantitat d’articles en l’àmbit 

cultural; se’n van publicar 9. En l’àmbit polític 3, en l’educatiu 2, en l’àmbit sobre 

tasques de la llar 2 i, finalment, en l’àmbit d’oci 2. No obstant això, la majoria 

dels textos ja s’havien publicat en els altres rotatius. És a dir, no només 

parlaven del mateix tema, sinó que s’utilitzava el mateix text, amb les mateixes 

paraules i, per tant, hi tenia lloc el mateix tractament cap a les dones.  

En l’àmbit cultural, el 24 d’octubre de 1931 (annex 47), es publicà una 

crònica signada amb les inicials M.D., atribuïble molt possiblement a Maria 

Dolors Calvet. El text, explica una conferència que va organitzar l’Agrupació de 

cultura de la dona sobre l’art de les caricatures a càrrec de Ferran Casajoana. 

L’article, elogia en tot moment el ponent, un home. En l’últim fragment, però, 

explica que la junta de l’Agrupació va rebre aplaudiments, ja que havien 

organitzat una conferència interessant i encertada. Altre vegada, es repetiria el 

tractament de les dones com a col·lectiu, fins i tot evitant afegir aquells noms i 

cognoms de les dones que formaven part de la junta. 

El 5 de març de 1932 (annex 49) es troba al rotatiu un text titulat  

«Propaganda Cultural Catòlica». Tot i que aquest tipus de “cultura” quedaria 

molt al límit del què entenem com a àmbit cultural, s’ha decidit afegir en aquest 

apartat en el benentès de la rellevància social que tenia la institució 

eclesiàstica. 

La Propaganda Cultural Catòlica, vetllava per un front únic que defensava 

l’església, al punt de mira de diverses formacions polítiques i sindicals durant la 

República. El text, està signat per una dona, Caritat Giraudier i, encara que 

només es dirigeix a les dones en l’últim paràgraf, les crida a afiliar-se a les 

seccions femenines d’aquesta organització.   

Més tard, el 19 de gener de 1933 (annex 54), es va publicar un article sobre 

la renovació de la junta de l’Agrupació de cultura de la dona. Al text, s’hi valora 

l’últim any de l’entitat i s’agraeix la tasca i la implicació de les participants. A 

més, s’hi publiquen els noms de les noves membres de la junta, en aquest cas 

sí, amb noms i cognoms. Per tant, es fa un tractament positiu i no les engloba 
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com a col·lectiu, sinó posant de relleu la seva importància com a individus, 

reconeixent-los la tasca i els mèrits.  

Pel que fa l’àmbit polític, la presència femenina destaca sobretot al final del 

bienni. És a dir, quan s’aproximaven les eleccions de 1933. S’hi troben un 

parell d’articles que no estan signats. De fet, l’últim és va redactar el dia abans 

de la jornada electoral i és una mena de propaganda electoral.  

D’altra banda, el text que es va redactar l’11 de novembre de 1933 (annex 

58), portava per títol «Les dones a les urnes!» i fa referència a la incògnita que 

hi havia amb el vot de la dona. Tot i que l’article fa un reclam a les electores, el 

tractament és negatiu, ja que les qualifica de “sensibles i modestes”, i afegeix 

que “només amb el vot cap a l’Església, hi haurà pau”. Relacionant, d’alguna 

manera, la pau amb les dones. És a dir, compara les accions de la República 

amb la violència i el caos i es dirigeix a les dones explicant-los que el vot 

destinat a l’església seria el vot que vetllaria per la pau.  

Pel que fa l’àmbit educatiu, s’hi troben dos articles. Un publicat durant el 

1931 i l’altre, al 1933. A més un d’ells està signat per una mestra.  

Per exemple, el 23 de maig de 1931 es va publicar l’article titulat «Crida a 

les dones vilafranquines» (annex 44), al qual s’hi va utilitzar un fragment del 

manifest publicat a Penedès Republicà sobre construir una escola amb el nom 

de Ramon Guix. A l’article s’hi mostraren favorables. Dedicant el mateix 

tractament de les dones que ja s’havia fet en el rotatiu analitzat anteriorment.  

Pel que fa la segona publicació, de l’11 de març de 1933, titulat «A propòsit 

del problema de l’ensenyament» (annex 55), hi signa una tal Emilia Codorniu 

de Gendrau com a mestressa. L’article d’opinió, no pretenia cap tractament 

sobre les dones, només expressava el seu desacord amb l’Estat pel fet que es 

tanquessin escoles religioses. D’aquesta manera, feia un reclam sobre la 

necessitat de contractar més mestres i obrir noves escoles. Que el text fos 

signat per una dona mostra un evident interès en el món educatiu i pedagògic. 

Finalment, en l’àmbit recreatiu i d’oci només hi trobem un article el qual es 

va publicar el 25 d’abril de 1931 sota el títol  «Una visita interessant» (annex 

42). El text, està signat per C. Juncosa i tracta sobre una visita que es va fer a 
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l’Estació Enològica de la vila a càrrec del Doctor Estalella. Tot i ser una sortida 

recreativa, indica els interessos de les dones per formar-se culturalment, en 

tots els àmbits. Ara bé, de nou tornava a referir-se a les dones com a col·lectiu, 

atribuint-los expressions com sòcies.  
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6- CONCLUSIONS 

Després d’analitzar el tractament de les dones a la premsa de la Catalunya 

rural durant el primer bienni de la Segona República espanyola (1931-1933), 

mitjançant l’estudi de tres capçaleres de Vilafranca del Penedès, es demostra 

la hipòtesi plantejada inicialment.  

En primer lloc, es confirma que cada rotatiu feia un tractament diferent en 

referència a la presència femenina, ja que segons la seva línia editorial es 

relaciona a les dones amb uns rols o uns altres. Per exemple, en el cas del 

rotatiu Abril es reforcen els articles sobre les dones vinculades a la política. En 

canvi, en el periòdic Acció Catòlica, hi destaquen els textos sobre les xerrades i 

tallers organitzats per l’Agrupació de la cultura de la dona que, sovint, tractaven 

sobre les tasques domèstiques de la dona.  

És a dir, tot i que el paper de la dona en l’època republicana estava en 

constant evolució social i professional, en alguns casos, se l’associa amb clixés 

relacionats amb les tasques de la llar i reproductives: mestresses de casa, 

mares i esposes. Tot i l’ascens en el món laboral – sobretot, entre les dones de 

classe benestant- en aquella època, eren elles qui assumien la realització de 

les tasques domèstiques.  

En segon lloc, es demostra que les peces periodístiques amb presència 

femenina dins l’àmbit polític, estan estrictament marcades per la reivindicació 

del sufragi femení espanyol, així com els articles sobre política publicats durant 

la segona meitat del 1933, fan referència al vot de la dona a les eleccions del 

novembre d’aquell mateix any.  

Pel que fa la segmentació d’ideologies polítiques, s’observen alguns 

exemples en els tres rotatius. En el cas del Penedès Republicà, hi ha una clara 

influència ideològica del Partit Republicà Radical. És a dir, principalment es 

posicionà a favor del sufragi femení, però més endavant, quan l’església 

semblava tenir poder sobre el vot de la dona, gran part del partit s’oposà, ja que 

temien que les dones votessin influenciades pels arguments catòlics.  

Pel que fa el rotatiu Abril es manifestà a favor del dret al vot femení i 

adverteix de l’amenaça que seria per la República que les dones, votessin els 
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partits adherits a l’església. Aquest rotatiu, segueix clarament, la línia d’opinió 

d’Esquerra Republicana de Catalunya, ja que Abril fou partidari de crear 

accions femenines per conscienciar-les i fer-les participar activament.  És a dir, 

el periòdic acceptava a la dona com a votant i també, com a partícip de la vida 

política, però ajudant-la a formar-se intel·lectualment. Tot i ser un periòdic 

d’esquerres, no s’hi esmenta a les dones de classe treballadora.  

En canvi, el periòdic Acció Catòlica es manifestà a favor del dret a vot 

femení conscients del gran pes de l’església entre les dones. Les encoratjà a 

no votar els partits d’esquerra. A més, en cap moment es refereix a elles com a 

partícips de la vida política, és a dir, com a elegibles. Sinó només com a 

electores.  

D’altra banda, també és rellevant destacar la feina d’entitats com 

l’Agrupació de la cultura de la dona, ja que fou un espai integrador i de formació 

per a moltes dones de classe popular. En tots tres rotatius, la funció d’aquest 

espai dins la vila hi és molt present, tot i que, tal i com s’ha dit – es relacionava 

a la dona amb les tasques de la llar, ja que s’organitzaven tallers de cuina o de 

com cuidar els malalts -  també, hi tingué una atribució especial pel que fa a 

l’educació acadèmica, la socialització i la culturització de moltes dones que, fins 

aleshores, no havien participat del teixit social i cultural del municipi.  

Aquest fet, també es veié molt present, tant en les grans capitals, com és el 

cas del Club Femení d’Esport, com en pobles d’àmbit més rural. En aquest 

darrer cas, les entitats culturals, permeteren a les dones camperoles que no 

tenien accés a l’escolarització, un augment del seu nivell intel·lectual mitjançant 

la seva participació - ja sigui com a tresorera, secretaria o vocal-.  

En l’àmbit rural, també, es confirma que no hi ha cap article signat per una 

dona que tracti la qüestió de la rabassa, ni cap nom femení que formés part de 

la Unió de Rabassaires. És a dir, no es tenen presents les dones que es van 

sumar a aquesta reivindicació. Tal i com s’ha comprovat en la publicació de 

Josep Colomé (2017), la presència femenina a la lluita agrària i la qüestió 

rabassaire era evident, ja que tot i ser menor que la dels homes, hi assistien.  
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En general, la presència de les dones en els tres rotatius és inferior a la dels 

homes. Tot i que, aquest estudi, no té com a objectiu fer la comparativa dels 

articles amb presència masculina envers la presència femenina, és evident 

que, els 54 articles localitzats amb presència femenina en els tres periòdics, 

són un nombre molt reduït en comparació a la resta de peces periodístiques 

publicades durant aquest bienni. Estadísticament, els textos amb presència 

d’homes eren més prominents.  

Una altra qüestió a què es feia referència a la hipòtesi i, es torna a 

confirmar, és la manca de denuncies pels successos de violència de gènere en 

les pàgines dels rotatius. Tal i com s’havia dit, no hi ha cap article que informés 

sobre els casos de maltractament per part d’homes cap a les seves dones. En 

aquest sentit, fora probable que, la majoria de les dones que patien aquest 

tipus d’abusos, vinguessin d’una família de classe treballadora, ja que per falta 

de recursos, tant acadèmics, com socials, els hi era més difícil a l’hora de  

denunciar-ho.   

De fet, en els rotatius, les dones de classe treballadora quasi no tenien 

presència o aquesta era mínima. Les que vivien en condicions més 

desfavorables, amb manca de formació i sense accés al món laboral, eren 

aquelles dones que depenien, econòmicament, dels seus marits, ja que no 

tenien una feina assalariada i que, per tant, es dedicaven a les feines de 

mestresses de casa. Eren dones que, sovint, se sotmetien a les ordres dels 

seus marits i estaven en una posició de risc pel que fa els successos de 

violència de gènere. Per tant, es podria relacionar la poca presència de 

denuncies per agressions masclistes en els rotatius, amb la falta de formació 

acadèmica i recursos que tenien les dones de classe treballadora i que, 

algunes, eren punt de mira de d’aquestes accions violentes.  

Tampoc s’esmenta cap qüestió sobre la llei de divorci que es va fer efectiva 

durant el primer bienni republicà. En aquell període que la dona començà a 

expressar els seus desacords als mitjans de comunicació, és insòlit que amb la 

gran quantitat d’accions violentes o de ruptures conjugals que hi podia haver 

hagut, no se n’esmenti cap cas.  
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Pel que fa a la presència de líders femenins amb importants tasques socials 

dins el municipi o en la vida política a nivell estatal, la xifra és reduïda en 

comparació als homes o líders polítics. Així com també el nombre de peces 

periodístiques signades per dones, ja que és complicat saber qui signa els 

textos atès que a la majoria dels casos no hi apareix el nom de l’autor o autora, 

només hi apareixen les inicials.  

Alguns noms de dones que col·laboren en els textos analitzats, malgrat que 

fossin poques, eren dones que provenien d’un entorn social benestant i, per 

tant, posseïen un recorregut extens de formació acadèmica. Algunes foren 

dones capdavanteres del moviment feminista català d’inicis del segle XX, com 

Maria Dolors Bargalló o Enriqueta Gallinat. D’altres, formaven part del teixit 

social i cultural de la vila, com Maria Dolors Calvet o Cecília Llorach, entre 

altres.  

Aquesta darrera qüestió reafirma l’argument que s’esmentava en el primer 

apartat (1.1-introducció) sobre l’estudi de la doctora Silvia Espinosa. Les dones 

o noies que col·laboraven, tant en els mitjans escrits com en els radiofònics, 

eren perfils femenins amb estudis acadèmics superiors i provinents de famílies 

de classe alta. En aquest sentit, les dones de classe popular gairebé no tenien 

presència en els rotatius analitzats.  

Així doncs, el tractament de la dona en la premsa a partir de l’estudi de tres 

capçaleres de Vilafranca del Penedès, no segueix cap seqüència lògica, ja que 

la dona assumia una figura activa i participativa socialment, però realment, fou 

una tasca que s’anava fent molt lentament. És a dir, tot i la seva entrada al món 

social, no es deixà de relacionar la figura femenina amb qüestions maternals o 

conjugals, sense tenir en compte, les dones que havien optat per no ser mares, 

ni casar-se. Només aquelles dones que tenien recursos per a poder-se 

escolaritzar, accedir a la universitat o tenir formació musical, entre altres, eren 

les que tenien presència en els mitjans analitzats.  

En definitiva, ens trobem amb tres funcions destacades pel que fa el paper 

de les dones. Partint de la premissa que, en molts casos, es relacionava a les 

dones amb les tasques de la llar. També es destaquen aquelles dones que 

s’organitzaven en associacions femenines multidisciplinàries, mitjançant la 
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promoció de la cultura, la formació o l’oci, però que també tenien la funció 

d’espais socialitzadors. D’altra banda, les dones que formaven part de la 

política catalana i tenien un pes influent en les dones d’àmbit rural, com 

Enriqueta Gallinat o Maria Dolors Bargalló. Així com també, les dones que 

formaven part d’una classe social alta i que, per tant, accedien a una formació 

acadèmica. Aquestes últimes tingueren un paper clau i útil per ajudar a la 

formació de les dones de classe popular. Hi trobem noms destacats com el de 

Maria Dolors Calvet o la directora de l’escola Montessori, Júlia Grau.  

Finalment, m’agradaria afegir, que aquest treball m’ha ajudat a entendre i 

analitzar com les dones eren tractades per part de tres ideologies diferents i, 

m’ha permès comprovar que, en tots tres casos estaven influenciats pels 

interessos polítics. Tot i així, s’ha demostrat la importància del període 

republicà pel que fa el paper de les dones. Malgrat que la presència femenina 

es continuava relacionant amb els rols reproductius i domèstics i, algunes, es 

trobaven en posició de desigualtat, -sobretot en aquells sectors més 

desfavorits-. Foren uns anys de grans avenços per les qüestions rellevants 

relacionades amb les dones. L’aprovació del vot femení, la llei de divorci, 

l’escolarització mixta i laica o l’accés a la universitat permeten a la dona fer-se 

un lloc dins la societat.  
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8- ANNEXOS  

Annex 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Dolors Calvet. 

    Font: Centre de documentació VINSEUM 

Annex 2 

Figura 1: Quantitat d’articles per capçalera (1931-1933) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia  
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Annex 3 

Figura 2: Àmbits temàtics amb presència femenina  

 

Font: elaboració pròpia  

 

Annex 4 

Figura 3: Desglossament del total de publicacions analitzades 

Font: elaboració pròpia  
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Annex 5 

Figura 4:Taula d’articles  

 
CAPÇALERA 

 
DATA 

 
NÚMERO 

 
ÀMBIT 

 
AUTOR 

 
TÍTOL 

Penedès 
Republicà 

25/4/1931 727 recreatiu  C. Juncosa «Una visita 
interessant» 

Penedès 
Republicà 

9/5/1931 729  
polític  

-  «Agrupació de 
cultura de la 

dona» 

 
Penedès 
Republicà 

23/5/1931 731  
educatiu 

-  «Manifest de la 
C.P de dames 

de l’A.P de l’E.C 
a les dones de 

Catalunya» 

Penedès 
Republicà 

13/6/1931 734 recreatiu  -  «Una excursió 
interessant» 

Penedès 
Republicà 

25/6/1931 736 cultural  M. de J «Prec a la dona 
vilafranquina» 

Penedès 
Republicà 

30/6/1931 738 llar -  «El segur de 
maternitat» 

 
Penedès 
Republicà 

 
1/12/1931 

 
746 

 
cultural 

F.B «Associació de 
música de 
Vilafranca. 

L’arpista Rosa 
Balcells» 

Penedès 
Republicà 

26/3/1932 752 polític -  «Organitzant el 
districte» 

 
Penedès 
Republicà 

 
16/4/1932 

 
753 

 
llar 

-  «Agrupació de 
cultura de la 

dona. Lliçons de 
cuina» 

 
Penedès 
Republicà 

3/5/1932 754  
llar 

J. Ll «Agrupació de 
cultura de la 

dona. Lliçons de 
cuina» 

Penedès 
Republicà 

20/5/1932 756  
llar 

-  «Agrupació de 
cultura de la 

dona» 

Penedès 
Republicà 

24/6/1932 761 educatiu -  «Llegint Dra. 
Montessori» 

Penedès 
Republicà 

1/7/1932 762 polític  Enriqueta 
Gallinat 

«La mujer» 

Penedès 
Republicà 

8/7/1932 763 educatiu -  «Textos 
montessorians» 

Penedès 
Republicà 

10/7/1932 776  
llar 

-  «Agrupació de 
cultura de la 

dona» 
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Penedès 
Republicà 

2/12/1932 784 polític  -  «Un gobierno 
feminista» 

Penedès 
Republicà 

16/12/1932 786 educatiu  N.P «Enseñanza 
laica» 

Penedès 
Republicà 

21/4/1933 804 polític -  «La política de 
la mujer» 

Penedès 
Republicà 

2/6/1933 808 educatiu -  «El mètode 
Montessori» 

Penedès 
Republicà 

29/9/1933 821 cultural Maria 
Dolors 
Calvet 

«Agrupació de 
cultura de la 

dona» 

Penedès 
Republicà 

20/10/1933 824 cultural Maria 
Carreras 

«Desig» 

Penedès 
Republicà 

17/11/1933 826 polític  -  «¡Mujer!» 

Abril 10/10/1931 8 polític Josep Juvé «El vot de la 
dona» 

 
Abril 

17/10/1931 9  
llar 

-  «Agrupació de la 
cultura de la 

dona » 

Abril 28/11/1931 15 llar -  «Conferència » 

Abril 23/4/1932 35 cultural C. Llorach «El dia del llibre 
» 

Abril 23/4/1932 35 llar -  «Informació. 
Classes de 

cuina » 

 
 

Abril 

 
 

21/5/1932 

 
 

39 

 
 

polític 

Anna 
Murià, Mª 

Dolors 
Bargalló, 

Mº 
Arquimbau, 

etc... 

 
«Manifest. Per 
un Front Únic 

Femení 
Esquerrista» 

Abril 21/5/1932 39 llar J. Ll «Agrupació de 
cultura de la 

dona» 

Abril 28/5/1932 40 polític   «La nostra 
actuació» 

Abril 8/10/1932 59 llar La junta de 
l’Agrupació 

«Agrupació de la 
cultura de la 

dona» 

Abril 11/3/1933 81 polític Maria 
Dolors 

Bargalló 

«Les dones en 
la política» 

Abril 18/3/1933 82 polític -  «A la dona 
vilafranquina» 

 
Abril 

 
14/4/1933 

 
86 

 
cultural 

 
C. Ll 

 
«La diada de 

llibre» 
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Abril 11/11/1933 115 polític  -  «La dona i les 
esquerres» 

Abril 16/11/1933 116 polític  -  «Dona!» 

Acció Catòlica 25/4/1931 1157 recreatiu  C. Juncosa «Una visita 
interessant» 

 
Acció Catòlica 

 
6/5/1931 

 
1160 

 
polític  

-  «Agrupació de 
cultura de la 

dona» 

 
Acció Catòlica 

 
23/5/1931 

 
1161 

 
educatiu 

 
-  

«Crida a les 
dones 

catalanes» 

 
Acció Catòlica 

20/6/1933 1165  
recreatiu  

-  «Associació de 
cultura de la 

dona» 

Acció Catòlica 11/7/1931 1168 cultural  M. de J «Prec a la dona 
vilafranquina» 

Acció Catòlica 24/10/1931 1183 cultural M.D «Una 
conferència» 

Acció Catòlica 5/12/1931 1189 cultural  -  «La música. 
Concert Rpsa 

Balcells» 

Acció Catòlica 5/3/1932 1202 cultural Caritat 
Giraudier 

«Propaganda 
cultural catòlica» 

Acció Catòlica 18/3/1932 1204 cultural  Rosa 
Parera 

«L’infant 
abandonat» 

Acció Catòlica 23/4/1932 1209 cultural  C. Llorach «El dia del 
llibre» 

 
Acció Catòlica 

 
30/4/1932 

 
1210 

 
llar 

-  «Associació de 
cultura de la 

dona. Lliçons de 
cuina» 

Acció Catòlica 2/10/1932 1232 llar -  «Agrupació de 
cultura de la 

dona» 

Acció Catòlica 19/1/1933 1247 cultural  -  «Agrupació de 
cultura de la 

dona» 

Acció Catòlica 11/3/1933 1255 educatiu Emília 
Codorniu 

«A propòsit del 
problema de 

l’ensenyament » 

Acció Catòlica 15/4/1933 1260 cultural  C. Llorach «Associació de 
cultura de la 

dona» 

Acció Catòlica 30/9/1933 1284 cultural Maria 
Dolors 
Calvet 

«Agrupació de 
cultura de la 

dona» 

Acció Catòlica 11/11/1933 1290 polític  -  «Les dones a 
les urnes» 

 



64 
 

 
Acció Catòlica 

 
18/11/1933 

 
1291 

 
polític 

- «Dones: no 
voteu 

l’esquerra» 

Font: elaboració pròpia  
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25 d’abril de 1931 

Font: Penedès Republicà 
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Annex 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 de maig de 1931 

Font: Penedès Republicà 
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Annex 8 
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23 de maig de 1931 

Font: Penedès Republicà 
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Annex 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 de juny de 1931 

Font: Penedès Republicà 
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Annex 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 de juny de 1931 

Font: Penedès Republicà 
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Annex 11 
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Annex 12 
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Font: Penedès Republicà 
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Annex 13 
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Annex 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 d’abril de 1932 

Font: Penedès Republicà 

 



74 
 

Annex 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 de maig de 1932 

Font: Penedès Republicà 
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Annex 16 

 

 

 

20 de maig de 1932 

Font: Penedès Republicà 
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Annex 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 de juny de 1932 

Font: Penedès Republicà 
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Annex 18 

 

 

 

 

1 de juliol de 1932 

Font: Penedès Republicà 
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Annex 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 de juliol de 1932  

Font: Penedès Republicà 
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Annex 20 

 

 

 

 

10 de juliol de 1932 

Font: Penedès Republicà 
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Annex 21 

 

 

 

2 de desembre de 1932 

Font: Penedès Republicà 
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Annex 22 
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Font:  Penedès Republicà 

 

 



82 
 

Annex 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 d’abril de 1933 

Font: Penedès Republicà 
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Annex 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 de juny de 1933 

Font: Penedès Republicà 
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