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1.Introducció

El feminisme actual té nombrosos debats oberts i es troba en constant canvi i evolució. 

Per entendre la situació del feminisme actual és molt important fer una vista cap al 

passat i preguntar-se com ha sigut aquest procés. Per comprendre com progressar 

sempre és considerable revisar els plantejaments de les generacions anteriors. Per 

aquest motiu, per conèixer el progrés real de la lluita feminista, aquest treball pretén 

ebé 

sigut vertaderament significatiu. 

més valuós: la premsa. A través de revistes 

publicacions feministes actuals es poden extreure aproximacions de com ha sigut 

aquest procés evolutiu. 

menystinguda. Tot i això, la premsa és una font històrica molt valuosa i ens permet 

conèixer de primera mà com es vivien els esdeveniments més transcendentals del 

moment.  

tant, del moviment feminista a través dels mitjans. , doncs, que els objectius 

específics són identificar les temàtiques tractades durant un període determinat de 

cada revista escollida i fer una comparativa dels blocs temàtics entre les revistes 

actuals i les revistes de la Segona República. 

màxim representatiu de la realitat, seria necessari una investigació molt més àmplia, 

amb una mostra més gran i completa. Per tant, aquest treball fa una aproximació o, 

mitjans a través de la història. 
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basada en la recerca i l  de 

contingut dels diferents articles de les revistes escollides. La mostra del present estudi 

consisteix en quatre capçaleres feministes: Pikara Magazine, Mujeres en Red, Cultura 

Integral y Femenina y Mujeres Libres. Les dues primeres corresponen a l

i les dues restants als anys corresponents a la Segona República.  

 

Gràcies a la revisió bibliogràfica d articles, llibres i estudis s

la importància de la premsa feminista al llarg dels anys, a més dels avenços en favor 

dels drets de les dones en l

amb dones activistes com Clara Campoamor, Victoria Kent o Margarita Nelken. D

banda, la recerca ha proporcionat un buidatge de les publicacions feministes més 

importants de l qual s gut fer la tria de la mostra del present 

estudi. 
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2. Marc teòric

2.1.

Avui en dia existeixen moltes associacions, institucions, observatoris i altres tipus 

d'organitzacions que lluiten i defensen la igualtat entre gèneres. Podem considerar 

que el feminisme ja és una lluita reconeguda en la majoria de països d'arreu del món. 

Aquest fet porta intrínseca la idea que encara són necessàries moltes accions que 

aportin avenços de cara una igualtat total. 

Tot i que el moviment feminista ha sigut un dels moviments socials amb major impacte 

a la societat actual, les feministes joves consideren que el conformisme davant 

avenços assolits en el passat seria un error, i s'han de trobar maneres d'incloure noves 

demandes. En aquest sentit, moltes feministes joves s'han sentit poc identificades 

amb el moviment actual, ja que consideren que s'ha tornat un fenomen poc inclusiu. 

La participació de les dones ha de ser igual per a totes i que, per tant, s'ha de lluitar 

per una inclusió de totes les dones amb diferents realitats socials i culturals. (Flecha 

Fernández, 2010)

Si una cosa és certa,

fet un lloc dins dels mitjans d'informació general, és a dir, ha aconseguit un rang 

d'importància que es comença a correspondre amb la realitat. Actualment, doncs, els 

mitjans especialitzats en notícies feministes i els col·lectius feministes no són els únics 

que s'ocupen de fer-ne referència. En poques paraules, el feminisme ja forma part de 

l'agenda mediàtica.

Tot i això, és suficient la informació que rebem sobre feminisme des dels mitjans 

generalistes? Fins a quin punt hem avançat en aquest sentit?

El que sí que podem aclarir

associ

avaluat suficient. 
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"Las redes de periodistas feministas y/o con 

perspectiva de género cumplen actualmente una 

tarea de incidencia en la instalación de la agenda 

feminista como nunca antes el movimiento de mujeres 

y los feminismos habían logrado" (Fernández Hassan, 2016) 

 

 

que les associacions feministes 

militants i que treballen dia a dia per la igualtat de la dona han assolit un grau de 

reconeixement força elevat, sobretot si ho comparem amb el que tenien fa uns anys, 

el qual gairebé no tenia incidència en l opinió pública.  

 

per esgotar les temàtiques a tractar que siguin necessàries. L'ONU Mujeres1 estableix 

dotze esferes que cal incidir entorn la desigualtat de la dona i segons la darrera 

conferència mundial sobre la dona a Beijing (1995), organitzada per Les Nacions 

Unides. Aquesta comprèn: 

 La dona i la pobresa 

 L'educació i la capacitació de la dona 

 La dona i la salut 

 La violència contra la dona 

 La dona i els conflictes armats 

 La dona i l'economia 

 La dona en l'exercici del poder i l'adopció de decisions 

 Mecanismes institucionals 

 Els drets humans de la dona 

 La dona i els mitjans de difusió 

 La dona i el medi ambient 

 La nena 

 

 
1 ONU Mujeres (s.f). Conferencias mundiales sobre la mujer. ONU Mujeres. Recuperat de: 
https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women 
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Juana Gallego v

 

 

Precisament això és el que volem veure de la premsa feminista en aquest treball. Com 

afers que es plantejaven des 

?

 

 

 

 

2.2. 

perspectiva històrica 

 

els estudis de la comunicació són una eina molt útil. La premsa reflecteix i plasma 

 en 

menyspreada, ja no només per l'absència de recerca sinó que també sempre ha estat 

destinada a un racó del diari, gairebé sempre exclosa de la informació general. 

altres, podem saber que han existit publicacions independents destinades a les dones 

de caràcter feminista fins a consells de bellesa, llar o maternitat.  
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encara més en una època de progrés i de reivindicació, com ho va ser la II República 

i els anys anteriors, ja que les capçaleres feministes més reivindicatives es 

transformarien en una gran arma de conscienciació i sensibilització en relació amb els 

drets de les dones. Tot i això, les publicacions femenines dels anys republicans han 

passat molt desapercebudes estranyes ocasions s

2 (Gutiérrez Romero, 2021). Cal afegir que, tot i ser incloses, 

gairebé sempre són destinades a un espai normalment reduït i en una posició bastant 

inferior de l'índex, indicant indirectament la importància que li han donat.  

 

 

Al llarg de la història hem vist que, a la nostra societat, certs costums, espais concrets, 

feines, i un llarg etc, s'associaven a ser home o a ser dona, com si el sexe definís els 

gustos particulars o la personalitat de cadascú. Un dels espais, i que ens interessa 

especialment per aquest treball, és el sector de la premsa. Fins i tot un servei que té 

com a simple objectiu informar a la ciutadania sobre fets de notorietat que passen 

arreu del món, és afectat per aquest tipus de desigualtat. En aquest sentit, hem anat 

-ho.  

 

Per entendre els orígens de tot això hauríem de definir primer un terme que ens 

ajudarà a entendre aquesta diferenciació. Dins del món del periodisme parlem de 

societat perq

ens parla de com la informació general està centrada en tots els temes que són 

públics. En conseqüència, tot allò que passa en un espai públic es considera més 

 

 
2 Gutiérrez Romero, María de los Ángeles. Las dos caras de la subversión, El caso de la 
prensa femenina en la Segunda República española. 2021. Sens public. http://sens-
public.org/articles/1584/ 
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i,  

 

relacions entre homes, és coherent concloure q

està dirigida (o estava, si més no en els seus orígens) als individus que es 

 

(Gallego, 1990, pg20) 

 

Seguint aquest discurs, també és fàcil concloure que la premsa que anomenem 

ó , per 

tant, 

seus inicis, aquest tipus de premsa, ja encarat cap a les dones, ha tractat temes, 

. 

 

 

En aquest treball, però, e

temàtiques que no concorden amb les citades anteriorment. Tot i això, sí que 

estaría dedicada a reproducir y mantener los estereotipos de género y la prensa 

dirigida a mujeres, o bien comparte esos principios o bien puede tener otros 

enfrentados, como eliminar dicha estereotipia. El factor que comparten es, sin duda, 

 

 

Méndez distingeix entre la premsa femenina i la premsa dirigida a les dones, que no 

necessàriament ha de perpetuar els rols que abans comentàvem. En aquest darrer 

cas és on ens aturem. Estem parlant de la premsa feminista, que encara que ens 

pugui semblar evident, és molt important fer-ne una diferenciació teòrica.  

 

Al llarg del segle XIX ja es varen publicar nombrosos articles, escrits per i per a les 

dones, que trencaven amb aquests estereotips.  
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r i, entre altres factors, 

començar a créixer una inquietud nova entre les lectores.  

 

la altura de las exigencias de las mujeres, no solo como herramienta de conocimiento 

que las sacara del aislamiento doméstico sino también como medio de evasión al 

proporcionarles un tiempo para sí mismas que no estuviera condicionado por su 

dedicación a los demás  

 

En relació amb el que es deia abans, es podria dir que la dona comença a entrar en 

Romero, citada anteriorment i a la qual farem força referència en aquest estudi, en el 

; El cas de la premsa femenina a la 

premsa , podem 

dir que la premsa femenina só

feminista n aquests rols 
3.  

 

Tot i això, aquesta dualitat, que sembla tan incompatible, en molts casos es trencava. 

Des de finals del segle XIX fins al començament de la guerra, sovint les capçaleres 

comb

publicacions que parlaven del rol de la dona seguien un un feminisme conservador i 

un exemple, on es posicionaven sobre el rol de la dona, però també publicaven articles 

sobre els temes considerats  

 

 
3 s de la subversión. El 

http://sens-
public.org/articles/1584/ 
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A més, algunes capçaleres es van veure obligades a convergir aquestes dues 

tendències per una qüestió de supervivència. Per tal de mantenir la publicació sense 

cap censura editorial ni patir cap difi

continguts més reivindicatius i els més banals i conservadors (Gutiérrez Romero 

2021).  

 

 

2.3. Una mirada històrica de la situació social i política en 

perspectiva feminista (Des de la primera dècada del 

1900 fins la Guerra Civil) 

 

Per fer una anàlisi de qualitat sobre qualsevol etapa de la història, és necessari 

conèixer la situació dels anys anteriors i els propis de la II República i, més 

concretament, la posició de la dona en tot aquest context.  

 

Arran de la crisi del 1917, en el context de neutralitat davant la Primera Guerra 

Mundial, les discrepàncies entre burgesia i classe treballadora cada cop eren majors. 

Els obrers van pro

que els burgesos encara adoptaven més mesures repressives per la seva pròpia 

supervivència. Aquest va ser un moment clau per la inclusió de la dona al món laboral. 

Dones activistes del moment van començar a treballar en la conscienciació en aquest 

aspecte.  

 

És el moment de parlar de María Goyri, folklorista, pedagoga i escriptora de seccions 

com la dona patia una forta ignorància en relació amb 

algunes dones, ja que en una gran majoria de diaris, quan es tractava de temes 

relacionats amb les dones, es parlava de com elles es divertien però no com 

treballaven i que, per tant, era necessari conèixer com utilitzaven les dones aquesta 

activitat perquè servís de guia a les que tinguessin necessitat de fer-ho.  
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ctual i pràctic de la dona perquè aporti la seva 

 

 

En aquesta lluita també ressonen altres noms femenins com Margarita Nelken, que 

a anàlisi del rol social de la dona en defensa dels seus interessos 

o Carmen de Burgos, una de les primeres periodistes i corresponsals de guerra.  

 

Arran de la Primera Guerra Mundial moltes dones es van incorporar al món laboral, a 

causa de l

dones de classe mitjana es van veure obligades a buscar feina, deixant de banda els 

prejudicis seculars i trencant per sempre amb la imatge de la d

Castellanos, 1982).  

 

Aquest també va ser un moment clau per la creació de diferents associacions a favor 

ó juntament amb Celsia Regis, 

-1931). Va impulsar a altres dones a 

amb els sindicats catòlics del moment. Altres activistes que hi van formar part van ser 

Clara Campoamor, Victoria Kent, Elisa Soriano, Maria de Maeztu, entre altres. 

o la igualtat salarial. A més, va fer grans aportacions basades en els moviments 
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Com que aquesta anterior es mostrava força crítica amb certs aspectes del 

catolicisme del moment (tot i ser-ho), van ser creades algunes organitzacions per fer 

front 

Femenina i la Juventud Católica Femenina.  

 

 

Dictadura de Primo de Rivera 

 

importants. Per una banda, el moviment nacionalista català va intensificar la lluita per 

aconseguir un Estatut Autonòmic. Al mateix temps els enfrontaments laborals creixen 

i van desembocar en la Vaga de la Canadenca (1919), la qual va suposar un enorme 

avenç en obtenir la jornada laboral de vuit hores. Com a conseqüència, però, van 

arrer entre els 

membres de la Federación Patronal de Barcelona y los Sindicatos Libres. En aquest 

moment, es van donar una sèrie  que marcarien els anys posteriors. La 

Sucre) 

-1930).  

 

El règ

ho va ser per la burgesia catalana i algunes feministes conservadores. De fet, aquest 

tretze dones, sent així la primera vegada que una dona ocupava un escó al Congrés 

Espanyol i posant sobre la taula tots aquells temes relacionats amb els drets de les 

dones. Tot i que moltes de les dones que hi participaven eren de tendència 

en el món de la política i que es veurà reflectit sobretot en els anys posteriors, ja a la 

II República. (Grana, Trigueros, Robles. 2019) 
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Aquest 

dona, ja que la presència de figures femenines en la política durant la dictadura no va 

ser decidida de forma democràtica. Tot i això, la seva presència va suposar un canvi 

de mentalitats i va fer que 

realitzar aquest tipus de feina. (Díaz, 2005) 

 

Durant els anys de dictadura es van mantenir algunes publicacions dirigides a les 

dones defensores dels seus drets - 1931), dirigida per 

, 

integració de la dona a l agricultura.  

 

Cal 

opinió pública.    

 

 

 

II República Espanyola 

 

Els anys de la II República Espanyola són considerats una escletxa de llum per la 

ió del feminisme a 

No es hasta la II República, con la importante discusión del sufragio 

femenino, cuando cristaliza definitivamente en la sociedad española la consideración 

 

 

Tot i això, i amb una perspectiva actual, el feminisme espanyol en aquell moment era 
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En primer lloc, moltes dones activistes espanyoles tenien una gran influència catòlica. 

En pocs països europeus existia tanta influè

trenta.  

A més, en molts casos, la lluita feminista no es va dur a terme de manera independent 

sinó que sempre anava lligada a reivindicacions polítiques, influenciada per les 

ideologies entre dreta i esquerra. (Morcillo Gómez, 1988).  

 

Deixant de banda aquest aspecte, els anys republicans van afavorir el context social 

Com ja dèiem anteriorment, en aquest moment la dona comença a ser representada 

en el món de la política i és precisament per aquest motiu que va ser possible 

 

 

Si volem parlar de les mesures que van marcar el moviment feminista espanyol és 

imprescindible fer menció de les figures clau que van fer possible aquest pas. En 

apartats anteriors mencionàvem a Clara Campoamor i a Victoria Kent, les quals van 

ser les dues primeres dones amb presència a la cambra de diputats. Campoamor 

formava part del Partit Radical de Lerroux i Kent del Partit Radical Socialista i 

posteriorment de Izquierda Republicana.  Margarita Nelken, artista i reconeguda pel 

en diputada més endavant.  

 

Va participar en diversos debats parlamentaris entorn d aquesta qüestió fins que 

s'aprova el dret a vot a totes les persones majors de vint-i-tres anys, també a les 

dones.  

 

Tot i això, en aquest procés de debat, entre les diputades femenines hi va haver fortes 

discrepàncies. Mentre Clara Campoamor es posicionava clarament a favor del dret a 

vot de les 

oposava.  
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Ho argumentava dient que seria contraproduent per la República atorgar el dret a vot 

a les dones, ja que temia que aquestes apostessin per partits monàrquics, 

conservadors o contraris al sistema republicà. (Álvarez-Uría, 2013)  

 

L'enfrontament entre Campoamor i Kent es va fer molt evident, una competició 

dialèctica que va causar una situació de desacord entre els diputats de la cambra. La 

diputada del partit Radical Socialista jornar aquesta 

concessió i primer educar a la dona, ja que aquesta estava controlada pels homes 

2010) De la mateixa manera, Margarita Nelken subratllava les paraules de Kent i es 

posicionava en contra, 

política.  

 

A aquesta argumentació Campoamor va contestar amb una posició totalment 

feminista. Clara defensava que no es podia sacrificar a cap victòria electoral un dret 

resultat de les eleccions. Va demanar que es jutgés a les dones per les seves obres i 

concedir-los un dret, que no es plantegessin 

el reconeixement de la seva dignitat ciutadana pensant en què votaran les dones sinó 

en el reconeixement de la seva ciutadania. (Estarlich Martorell, 2018) 

 

contra, amb 188 abstencions, el que fa pensar que la qüestió del sufragi femení no va 

despertar massa interès (Roig Castellanos, 1982). Tot i això, amb el dret al vot femení 

concedit, els partits van haver de centrar les seves campanyes també centrant-se en 

 

 

En aquestes primeres eleccions el resultat va ser favorable als partits conservadors i 

de dretes i no va sortir escollida cap dona com a diputada, per la qual cosa 

Campoamor va ser molt criticada i assenyalada injustament, des del meu parer. 
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 Per contra, en les 

i va deixar demostrat que les dones també votaven per la seva ideologia, de la mateixa 

manera que ho feien els homes. En aquest moment passen a formar part de la cambra 

de diputats noms de dones molt importants per la República: Julia Alvarez Resanao i 

Margarita Nelken pel PSOE, Dolores Ibárruri pel PCE i Victoria Kent per Izquierda 

Republicana.  

 

Cal destacar que no existeix cap estudi electoral que demostri que el resultat favorable 

als partits de dretes 

descontentament dels republicans moderats davant les mesures anticlericals que 

podrien haver fet decantar la balança. A més, encara que les dones hagueren votat a 

superaven 

partits  

 

progressistes entorn del dret de divorci per acord mutu. Des del projecte de llei, el 

brer de 1932, Clara Campoamor 

va protagonitzar gairebé tots els debats relacionats amb la iniciativa.  

 

En aquesta reivindicació sí que hi va prendre part Margarita Nelken, la qual defensava 

ersonal, ja que per 

molt emancipada que estigués per la Llei, encara estava exposada a la possibilitat de 

 

 

Durant aquest període de reivindicacions polítiques i feministes és coherent pensar 

que la cre

evident. Podem destacar la Asociación de Educación Cívica, amb presidència de 

María Lejárraga, Unión Republicana Femenina, amb Clara Campoamor com a 

fundadora i el Patronato de la Mujer, directiva integrada per les ja esmentades. A més 
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Algunes associacions eren exclusiv

 

 

Durant el període republicà es van decretar al voltant de 17 textos a favor de la 

igualtat entre homes i dones. Tot i que el moviment feminista arribés tard a Espanya 

en comparació a altres països europeus i amb algunes influències més 

conservadores que altres, és cert que la proclamació de la República va aportar al 

de la dona dins la societat. 

 

 

 

2.4. Publicacions aparegudes durant la II República i 

antecedents 

 

En aquest apartat es pretén fer una aproximació de les revistes destinades a la dona 

que existien entre finals del primer quart del segle XX fins al final de la II República. 

Amb la revisió de bibliografia i estudis previs es fa  

en aquest cas que es posicionin o que parlin sobre el rol de la dona. En aquest sentit, 

no es fa 

les dones, i tractant temes com la bellesa o la llar, sinó que s anomenaran aquelles 

que han tingut algun posicionament entorn el rol de la dona i que analitzen la seva 

condició.  

 

Com es podrà veure en els següents apartats, alguns noms de dones que han marcat 

la vida política del país i que, per tant, ja han sigut esmentades en espais anteriors 

l fet que moltes de les 

dones que van destacar en algun camp o bé van tenir la necessitat de lluitar 

activament pel desenvolupament de la dona també creien imprescindible escriure i 

parlar-ne públicament, conscienciar a totes les dones i fer-les participar. I quina millor 

manera de fer-ho que informant a la ciutadania a través dels mitjans.  
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Algunes publicacions prèvies a la II República 

 

A finals del segle XIX el periodisme en general comença a agafar velocitat i troba la 

població i el cost dels 

productes periodístics eren per molts inaccessibles. En aquest sentit, les classes més 

com a font de finançament els preus dels diaris van baixar i es van fer més assequibles 

per algunes famílies. 

 

A finals de segle ja existia la figura de la dona redactora, tot i que la seva feina era 

molt menyspreada i gairebé invisible. Tot i que molts dels temes que reivindicaven 

algunes redactores no es van fer evidents ni van tenir una resposta real fins més 

endavant, algunes es van atrevir a parlar de temes de política, església, feina, 

prostitució i matrimoni (Ramos Palomo, 2020). Per comprendre com es van 

aconseguir els progressos ja esmentats relacionats amb la condició de la dona, 

sobretot a partir del primer quart del segle XX, hem de conèixer què reivindicaven i 

sobre què parlaven les seves antecessores.  

 

referència a una capç

completament però amb un fort posicionament en temes que hi influïen.  

 

Com veiem al seu treball, molts dels punts que es tracten en articles de les 

publicacions són relacionats amb la secularització, ja que Espanya era un dels països 

amb més influència catòlica.  
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- 1907), creada per Belén 

Sárraga Hernandez, que alhora va impulsar la 

Asociación de Mujeres Librepensadoras i la 

Asociación General Femenina. Tot i que el consell de 

redacció també estava format per homes, les 

redactores van aconseguir trencar amb les 

expectatives de gènere i es van posicionar en contra 

davant conflictes armats, com al Guerra de Cuba i van 

Tanmateix, van patir moltes denúncies i judicis que les 

va fer tancar el setmanari en diverses ocasions, com 

seria habitual en a

la gran censura que patia la monarquia en aquell moment.  

 

Una altra publicació que ressona és El Gladiador (1906 - 1908) i El Gladiador del 

librepensamiento (1914 - 1919). La seva directora va ser Ángeles López de Ayala, 

4 podem 

polítiques, anticlericals i educatives. A més, també incidia molt en l'emancipació de la 

dona i en la seva educació. Un dels temes que plasmarà en les seves capçaleres serà 

el de l'educació de la dona, per tal d'aconseguir, primer de tot, la seva emancipació a 

l'esfera privada. Demana a les dones "recuperar la seva dignitat i mostrar a la família 

les seves qualitats educatives i administratives perquè la família és l'esfera on 

comença una bona emancipació". 

 

 

 

 

 
4 - 1926): Icono del 
librepensamiento en la España de entresiglos. Universidad Complutense de Madrid. 
En:https://eprints.ucm.es/id/eprint/39544/1/T37876.PDF  

1Portada de "La Conciencia Libre". 
Font: Ateneu Enciclopèdic Popular 
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"Mujeres, dejad de ser hembras, diamantes enlodados, flores repletas de detrius 

nocivos, sol tras plomizos nubarrones, para convertiros en seres pensantes y 

conscientes, en deslumbradora pedrería, en flores frescas y odoríferas, en sol 

espléndido y vivificador."5 

 

En les dues capçaleres comptava amb un equip de redactores republicanes i 

feministes. La primera esmentada va desaparèixer dos anys després de la seva 

premsa, uns anys més tard es va fer possi

dona, i més endavant es posiciona a favor del sufragi femení. També buscava 

 col·lectiva.   

 

6 

 

Hem de destacar també l'any 1917 l'aparició de La Voz de la Mujer, sota la direcció 

de Celsia Regis (fundadora de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas) i amb 

col·laboradores com Clara Campoamor. Aquesta publicació va ser un gran referent 

fins l'any de la seva desaparició, el 1931. Tot i que tractava temes que no eren 

feministes, com literatura o la llar, també es posicionava en temes socials 

(ensenyament i treball), temes econòmics i temes jurídics sobre la dona, entre altres. 

(Rota Ivana, 2016)7 

 

Ivana Rota, en el seu estudi sobre la directora de la publicació, ens explica que dins 

dels múltiples temes que es tractaven al diari, hi destaquen sobretot dos: Els 

infanticidis i la violència de gènere, ja que obertament es definien com una revista 

dedicada a "la defensa i la protecció de la dona .  

 
5  Ángeles López de Ayala, El Gladiador de Librepensamiento, 1917 
6 El Gladiador del Librepensamiento. nº 109, 1917 
7 Celsia Regis y La Voz de la Mujer en defensa de los más débiles: la denuncia 
del infanticidio y de la violencia hacia las mujeres
Sofía Casanova y las periodistas de entresiglos

https://www.researchgate.net/profile/Christelle-Di-
Cesare/publication/344810905_Escritoras_y_periodistas_en_La_Educanda/links/6038d00d299bf1cc2
6f04560/Escritoras-y-periodistas-en-La-Educanda.pdf#page=162  
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Tot i que tingués una tendència catòlica força considerada, va tenir una llarga durada 

i va ser pionera en despertar consciència sobre el moviment feminista europeu, que 

demanaven drets per la dona que li eren prohibits. (González Naranjo, 2020) 

 

 

 

Publicacions que comprenen el període de la II República 

 

La revista Mundo Femenino va néixer l'any 1921 i va publicar fins l'inici de la guerra, 

l'any 1936. Va ser l'òrgan d'expressió de la, ja mencionada, ANME. Sota la direcció 

de Benita Asas, la publicació parla sobre assumptes feministes d'interès nacional i 

internacional i critica la conformitat i la passivitat en temes que afectaven el dret de la 

dona. Es posicionaven sobre la voluntat de reformar el codi civil, parlaven sobre 

prostitució, el dret a vot, igualtat salarial, educació, etc.  (Guitiérrez Romero A. 2021) 

 

Tot i això, l'any 1932 Asas deixa la direcció i la 

substitueix Julia Peguero. Des de llavors la revista 

comença a agafar un caràcter més aviat pacifista 

i cristià. En aquest sentit, es van afegir temàtiques 

com la higiene, cuina o bellesa. Tenien por a 

posicionar-se davant la revolució i es van 

fragmentar ideològicament, el que va encadenar 

la seva desaparició. (Eiroa, M. 2015) 

 

e no sigui una revista  

caràcter feminista és important destacar la 

presència de La Dona Catalana (1925 - 1938), 

precisament dirigida per un home, Magí Murià.  

 

La Dona Catalana es considera una revista més 

aviat de tendència conservadora i parla de tots 

aquells temes relacionats amb la llar i considerats "femenins", amb la intenció de 

distreure la dona de la seva feina. (Nualart, E., Trius, E., i Xicota, M. 1987).  

2 Portada "La Dona Catalana". CAT AMCE 
43 Hemeroteca. Col·lecció Narcisa Riera, 
reg. 41 La dona catalana, núm.490, 22 de 

febrer de 1935. Català 
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Així ho expressava en el primer número Josep M. Folch i Torres, i que es repetiria en 

els següents:  

 

"Sabeu que la dona catalana ha estat sempre la més fidel guardadora de la nostra fe 

i de les nostres tradicions terrals, sabeu que són les vostres virtuts racials el seny 

que no exclou l'alegria, la discreció en els manars, la docilitat en l'obeir, l'honestedat 

en les costums, la gentilesa en el parlar, la fidelitat en l'estimar, i és el vostre cor 

gresol d'on l'or fos de les vostres virtuts davalla damunt els homes i els fa bons".  

 

Declaracions com aquesta deixen clara la tendència de la revista, tot i que sí que 

pretenia donar una nova visió de la dona moderna, la qual pugui anar a l'última moda 

i formar part de l'opinió pública. A través d'informació superficial intenten captar 

l'atenció de la lectora per "resoldre amb modernitat els problemes de la vida moderna". 

(Segura, I i Selva, M. 1984) 

 

La revista presenta certes dualitats respecte al desenvolupament de la dona, ja que 

intenta incorporar alguns elements de la dona moderna, però sense que perdi els seus 

valors: la pàtria, la religió i la llar. Gutiérrez Romero, en el seu estudi "Las dos caras 

de la subversión" ho explica dient que les seves redactores "no reneguen del 

feminisme sempre que sigui de la mà del cristianisme i entenent la dona com la 

companya de l'home en la societat en general i sense oblidar el paper de mare i bona 

esposa".  

 

Un 

dirigida per un home, Santiago Camarasa, qui ho executava era una dona, Ignacia 

Olavarría, la qual comptava amb una redacció formada exclusivament per dones. 

Dues de les grans premisses que pretenien difondre eren, per una banda, la sororitat 

 

 

Es consideraven obertament republicanes i dedicaven diversos articles a temes com 

el dret a vot o la llei a favor del divorci. 
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També tenien apartats sobre cultura, sempre lligats a la perspectiva de la dona, 

barrejant així l'actualitat del rol de la dona amb el món de les arts.  

 

Rocío González Naranjo va fer un treball sobre la revista que ens ocupa, el qual he 

a gran defecte que, a diferència del que feien moltes altres publicacions com Mundo 

Femenino, aqu

important donat que el feminisme dels altres països europeus estava molt avançat i 

és fàcil deduir que la influència de les metes aconseguides pels altres països seria 

molt important pel progrés del feminisme espanyol.  

 

 

criticable, pero es cierto que, si se trataba de divulgar cultura, arte y derechos 

para  las  mujeres,  no  hubiera  estado  mal  promover  lo  que  se  hacía  en  esos 
8 

 

 

El cas que ens ocupa és excepcional perquè va ser una publicació amb uns ideals 

feministes forts, però la seva permanència va ser gairebé efímera. No he pogut 

conèixer els motius, però podria haver-se donat per una situació econòmica, segons 

 

 

Tanmateix, en molt poc temps la revista va poder parlar de política, literatura, 

educació, història, indústria, i tot plegat amb una perspectiva feminista. Malgrat la 

procedents de diferents llocs i amb pensaments variats.  

 

un consens en la data de desaparició.  

 
8 González Naranjo, R. (2020). Mujer (1931): un intento de prensa feminista republicana 
española. Cultura De La República. Revista De Análisis Crítico (CRRAC), (4), 133 169. Pg. 152 
https://doi.org/10.15366/crrac2020.4.00 
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nista, 

incitaven a actuar, alhora denunciaven la misèria, la ignorància i la guerra. (Bussy 

Genevois, 2005) 

 

Comptava amb escriptores i activistes com Dolores Ibárruri o Elisa Soriano. Una 

capçalera que va aconseguir posicionar-se com una de les més polititzada del 

moment escrivint sobre lluita obrera, cooperativisme i feminisme. (González Naranjo, 

2020) 

 

Cultura Integral y 

Femenina

apareix en estudis sobre premsa de la II República 

vinculats al món de la dona. Aquesta també era 

dirigida per un home, José Aubin Rien-Venet , tot i 

això hi estaven associades grans escriptores 

redacció, Maria A. Brisso, la redactora en cap i 

Jacoba Reclusa, la secretaria de redacció.  

 

Era un rotatiu que buscava la unió entre totes les 

dones, sense tenir en compte la seva ideologia ni la 

classe social. Tot i això, obtenir tota classe de 

lectores va ser realment complicat, ja que pel nivell de formació la majoria eren dones 

de classe mitjana-alta. Buscava de totes les maneres fer-les sentir lliures a l'hora de 

-se, sense marcar ni intentar influir en el pensament de 

cadascuna. A més, buscava també el públic masculí, no amb temes adaptats per ells 

sinó que pretenia conscienciar a l'home sobre la problemàtica femenina a través de 

les seves pàgines. (Gutiérrez Romero, 2021) 

 

La revista va ser la portaveu de la Asociación Femenina para la Educació Cívica (La 

Cívica), fundada per María Lejárraga, la qual pretenia despertar la consciència de 

responsabilitat ciutadana.  

3 Portada de "Cultura Integral Femenina" 
Font: BNE, 1936. Cultura Integral 

femenina. Hemeroteca digital de la 
Biblioteca Nacional de España 
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Per això, no ta sols era una plataforma que impulsava idees enorn el feminisme, sinó 

que també treballava per formar culturalment a les lectores de qualsevol classe. 

(Eiroa, M. 2015) 

 

Tot i que se 

mencionar la revista anarquista de referència als 

una organització i també una publicació que 

servia per fer de portaveu. Les seves 

fundadores, Mercedes Comaposada, Amparo 

1936 fins al 1939. Es va arribar a estendre a 

altre

França, Anglaterra o Polònia, entre altres.  

 

Es consideraven una organització totalment 

la dona, la qual, com elles mateixes deien, 

patia una triple esclavitud, per la falta de 

cultura, per ser dona i per ser obrera. (García 

Maroto, 1996) No es vinculava a cap òrgan del 

moviment ja existent, com la CNT o la FAI, 

perquè creien molt necessària l'existència d'una organització totalment autònoma i 

destinada a la lluita a favor dels drets de les dones.  

 

 

particularmente concernían a la mujer, ya que sólo con la acción femenina 

autogestionada se podría adquirir la confianza y capacidad para participar como 

 

 

 

 

 

4 Portada de "Mujeres Libres". Font: Hemeroteca 
digital de l'ajuntament de Barcelona, 1936. 
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Mujeres Libres, des de la seva posició anarco feminista, defensava la plena llibertat 

de la dona en tots els àmbits però alhora era conscient que a Espanya hi havia un 

problema de conscienciació en relació amb el rol de la dona dins de la societat. En 

molts sectors, també de l'esquerra radical, la concepció de la dona encara era de bona 

mare i bona esposa. Per això tenien clar que la prioritat era desafiar aquestes 

relacions de poder en l'espai privat i proposar noves formes de relació. (Blanco, L.S. 

2007) 

 

 

perquè es prenguessin certes mesures polítiques en relació amb el dret de la dona, 

com el sufragi femení o la llei del divorci, que deixaven un panorama esperançador 

pel moviment feminista. Tot i això, el feminisme a Espanya seguia endarrerit respecte 

altres països europeus, ja que estava molt influenciat per l'església i rols socials 

tradicionals de la 

mbinaven temes francament revolucionaris i 

reivindicatius amb altres més banals i conservadors. A aquest fet es deu que articles 

polítics, socials i culturals de tendència feminista compartissin espai amb qüestions 

més banals, com la bellesa o la llar (el que consideraven com a premsa femenina), 

en la mateixa capçalera.  

 

moltes vegades no 

tenia un espai independent, sinó que les mateixes publicacions enllaçaven altres 

reivindicacions (sobretot polítiques o socials), la qual cosa feia que el feminisme com 

a lluita autònoma quedés en un segon pla.  
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3.Hipòtesi

Les publicacions feministes existeixen des de fa anys, tot i que minoritzades i 

invisibilitzades, i abans que les actuals han existit grans activistes que han defensat 

el dret de la dona. A més, hi ha grans problemàtiques entorn de la desigualtat que 

pateixen les dones, com la violència masclista o les pressions estètiques, que són 

presents dins la societat des d bent això és possible que 

molt abans que ara, alguns dels punts del dia de l

debat anys enrere i que, per tant, hi hagués mitjans de comunicació que en parlessin. 

En aquest sentit, la hipòtesi principal és la següent:

- Existeixen temàtiques comunes entre les revistes feministes de la Segona 

República i les actuals.

Es parteix d esi per deduir que, si es compleix la hipòtesi seria un indici 

del progrés insuficient del feminisme i de la seva agenda als mitjans de comunicació. 
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4. Mostra

Per fer l fet la tria de quatre revistes diferents, dues corresponents a 

contemporània i dues altres que corresponen als anys de la Segona 

República. 

Amb relació a les capçaleres actuals, les revistes Pikara Magazine9 i Mujeres en Red10

, ambdues capçaleres de format en línia. La primera, 

tot i que no es considera una revista especialitzada en feminisme, practica un 

2010, és una de les publicacions de referència per activistes i lectores, amb dades del 

darrer any com 300.000 visites per mes i més de 2750 subscriptores de pagament11. 

considera una revista de caràcter feminista i és pioner a Espanya com a mitjà 

transgressor per les seves idees sobre sexualitat, feminisme, violència masclista i 

citava com el mitjà de comunicació que les va inspirar a crear el seu propi projecte. 

a República -

se en altres estudis12 realitzats sobre premsa històrica (els quals es poden trobar a la 

.

9 Enllaç: https://www.pikaramagazine.com/
10 Enllaç: https://www.mujeresenred.net/
11 Dades cedides per les mateixes integrants de la redacció de Pikara Magazine
12 García-Maroto, M. Á. (1996). La mujer en la prensa anarquista: España 1900-1936. Fundación de 
Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo.
González Naranjo, R. (2020). Mujer (1931): un intento de prensa feminista republicana española.
Cultura De La República. Revista De Análisis Crítico (CRRAC), (4), 133 169.
https://doi.org/10.15366/crrac2020.4.007

Gutiérrez Romero, Mª A (2021). Las dos caras de la subversión. El caso de la prensa 
femenina en la Segunda República española. Sens public. http://sens-
public.org/articles/1584/

Jiménez, I.(1992). La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 1868). Ediciones de 
la Torre, Madrid.
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Aquestes s hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional 

de España13 i de l hemeroteca digital de l 14. En primer lloc, 

Cultura Integral y Femenina, nascuda el gener de 1933, era una revista que tractava 

para la Educación Cívica, dirigida per un home però amb redactores i col·laboradores 

com Clara Campoamor o María A

anarquista.  

 

 del 

2022, els quals fan una suma de trenta-quatre articles publicats en quatre seccions 

setmanal, un cas molt diferent de Mujeres en Red, la qual no seguia cap temporalitat 

establerta i la periodicitat no era tan freqüent. Per fer-

els 32 articles més actuals, compresos entre el 2020 i el 2022.  

 

 per 

cada mitjà. En el cas de Cultura Integral y Femenina s lit els exemplars 

publicats el 15 de febrer del 1933 i el 15 d abril del 1933. En total sumen 43 articles. 

El cas de Mujeres Libres en conformen 41 i corresponen als publicats el setembre de 

1936 i el març de 1937 Resulta, finalment una mostra aproximada de 150 articles 

analitzats.   

 

 

 

 

 

 

 
13Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España: 
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0003733914  
14 Hemeroteca Digital de l arxiu de l Ajuntament de Barcelona: 
https://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/titol/mujeres+libres  
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5. Metodologia

La metodologia que s de contingut, a partir de la lectura acurada 

de cada article s temàtiques principals de cada un. 

ha sigut necessari una fitxa completa amb tots els camps requerits i 

necessaris per assolir la finalitat de la investigació.

FITXA DE LA REVISTA

Nom

Data

Títol

Autor
- Nom/Sexe (F/M/Redacció)

Data

Extensió

Jerarquia

Apartat

URL

CONTINGUT

Gènere periodístic

Temàtica central (titular)

Temàtiques secundàries

Observacions
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IMATGES 

  

Autoria  

Descripció de la imatge  

 

 

Aquesta anterior és la plantilla emprada per analitzar cada un dels articles. Està composta 

per quatre apartats grans: 

 

 Fitxa de la revista 

En aquest apartat es recull la informació més bàsica de la revista analitzada. 

El nom de la revista, la data (que   

 

  

és a dir, el titular. La següent casella està dedicada a les autories de les peces, 

el nom complet i el sexe de la persona, perquè aporta informació interessant 

pel nostre estudi. Aquest punt ha portat alguns problemes, ja que en molts 

casos, sobretot en el cas de les revistes antigues, els articles no anaven 

firmats.  

 

Hi ha també un apartat per la da

 

 

banda, la jerarquia pretén indicar simplement si es troba en portada o dins del 

cos de la revista, per determinar el seu nivell de rellevància. Aquest fet ha sigut 

alguns casos com Pikara 

els altres mitjans no hi havia cap apartat establert. 

 



 
32 

 

recuperar-lo o bé comprovar la veracitat de la informació. 

 

 Contingut 

Aquest és el més important de tots els apartats, ja que conté la informació més 

rellevant per la investigació. En aquest és on es plasmen les temàtiques que 

ue conté el titular) o bé una 

 

 

La finalitat principal era diferenciar entre informació i opinió i en el cas que es 

proposta: 

 

 Gèneres informatius 
o Notícia  
o Reportatge   
o Entrevista 

 
  

o  
o Editorial  
o Columna 
o Crítica 
o Reportatge interpretatiu 
o Entrevista interpretativa 

 

 
També hi ha una casella destinada a les observacions per analitzar altres 

aspectes més qualitatius com el tractament, el llenguatge o escriure una cita 

textual del text que il·lustri el tema de forma clara.  
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 Imatges 

 

Tot i això, hem extret la tipologia de la imatge (fotografia, dibuix, muntatge 

 

 

Un cop realitzat aquesta anàlisi exhaustiva, ha sigut necessari agrupar per temàtiques 

tots els articles, per poder fer la posterior comparativa. Per aconseguir-ho s , 

en el cas de cada revista la següent plantilla: 

 

NOM DE LA REVISTA 

Temàtiques Articles  

Exemple: Bellesa Nº 9, 12, 13, 24, 26, 28, 31 7 
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6.Anàlisi de resultats

6.1. Anàlisi de les revistes individuals

Pikara Magazine

Segons les seves redactores, Pikara Magazine és una revista que tracta temes 

diversos (socials, polítics i culturals) amb una mirada feminista, però no es defineixen 

pogut constatar que gairebé tots els articles tractaven algun tema relacionat amb la 

dona o amb perspectiva feminista. 

Fent el buidatge de la recerca 

podem veure com en un total de 

trenta-quatre articles analitzats el 

número més gran de publicacions 

(un 20,6%) són relacionades amb 

projectes culturals externs 

relacionats amb el feminisme (un 

total de set articles)15, és a dir,  una 

plataforma per donar a conèixer 

noves propostes culturals, literàries, 

cinematogràfiques, acadèmiques, 

etc. sobre qualsevol aspecte 

vinculat amb la lluita de la dona i el 

feminisme. En alguns casos també 

poden ser ressenyes o crítiques de 

llibres o pel·lícules relacionades 

amb la temàtica. En moltes 

ocasions, és possible accedir a 

aquests projectes o a una versió de prova. 

15 Articles nº 9, 12, 13, 24, 26, 28 i 31 dels annexos

PIKARA MAGAZINE

Temàtiques
Quantitat 

Projectes culturals 7

Economia 5

La dona a la guerra 4

Dona i treball 4

Salut 4

Figura de la dona 4

Violència masclista 3

Sexualitat 2

Política 2

Avortament 1

Pressions estètiques/bellesa 1
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sta manera es pot confirmar que les temàtiques tractades coincideixen amb 

16  

visibilitzaci

que recomana un projecte extern17.  

El següent bloc que més es repeteix és el relacionat amb els articles sobre economia 

(cinc articles, és a dir, un 14,7%)18. En aquest cas, sí que es pot trobar algun article 

que sigui purament de temàtica econòmica i que no inclogui una perspectiva feminista 

molt notòria. 

En el tercer lloc, amb quatre articles cadascun (11,7% cadascun), hi ha quatre blocs 

19

relacionades amb les dones i la guerra (des de la figura de la dona en la guerra actual 
20. 

16 Article nº 9 dels annexos
17 Article nº 26 dels annexos
18 Articles nº 16, 22, 23, 32, 33
19 Articles nº 2, 3, 6, 8 dels annexos
20 Articles nº 10, 15, 17, 18 dels annexos

0

2

4

6

8

Temàtiques de Pikara Magazine

Número d'articles
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21

a dones amb projectes interessants a un reconeixement de les aportacions de figures 

històriques femenines. Un altre tema molt recurrent és la dona en el treball22. En 

aquest cas es tracten qüestions com les desigualtats laborals que pateixen les dones 

a països subdesenvolupats o la condició de les feines domèstiques actuals.  

 

Un dels darrers blocs (tres articles, 8,8%) és la violència masclista23, com pot ser la 

Finalment, altres articles que apareixen parlen sobre política24, , 

sobre sexualitat25 (dos articles i 5,8% cadascun). De manera més aïllada (només un 

en cada cas, un 2,9% 26 i les pressions 

estètiques27.  

 

En termes qualitatius cal destacar que amb relació a les autories dels articles, almenys 

en els que han estat analitzats en aquest treball, són tots escrits per dones, per un 

col·lectiu femení o per la redacció de Pikara Magazine, en la qual només hi apareixen 

dones.  

 

paraules i les 3000 paraules. Els articles més llargs (entre 1500 paraules i 3000 

paraules) són els que tracten temes com la guerra, economia i salut.  

 

Precisament, ho podem relacionar amb el fet que aquests anteriors són gairebé tots 

reportatges o entrevistes, que ja només per la seva naturalesa requereixen una 

en termes de gènere. Hi podem trobar des de cròniques i ressenyes breus a 

elaborades entrevistes i reportatges. 

 
21 Articles nº 11, 14, 20, 26 dels annexos 
22 Articles nº 19, 30, 34, 12 dels annexos 
23 Articles nº 15, 25, 27 dels annexos 
24 Articles nº 21, 29 dels annexos 
25 Articles nº 5 i 7 dels annexos 
26 Article nº 1 dels annexos 
27 Article nº 4 dels annexos 
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nió.  

 

Un fet destacable també és el tipus de llenguatge que utilitzen. En diferents articles 

és força present el que s'entén com 

sa el femení genèric o el llenguatge inclusiu 

 

 

Finalment, és important esmentar 

un element important dins les 

revista: les imatges. En tots els 

article es pot trobar una imatge o 

un element gràfic. En el cas dels 

reportatges acostumen a ser 

fotografies fetes per la mateixa 

periodista i que donen sentit al text 

i ajuden a entendre el contingut i a 

banda, hi ha fotografies en 

entrevistes, reportatges i 

cròniques que són purament 

il·lustratives, per exemple per 

 

 

 

 

 

5 Il·lustració de Sra. Miltón. Font: Sra Milton a: Fernandez J. 
(2022). La masculinidad tradicional desgrava en la declaración de 
la renta. Pikara Magazine. Recuperat de: 
https://www.pikaramagazine.com/2022/04/la-masculinidad-
tradicional-desgrava-en-la-de 
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Mujeres en Red 

 

La revista Mujeres en Red es considera una publicació feminista, el que fa pensar que 

comprovar amb la present anàlisi. Totes les peces publicades tracten temes diferents 

 

 

mps que 

ha una temàtica que predomina per 

sobre de moltes altres, amb un 

percentatge molt elevat. Es fa referència 

a la  teoria recent sobre el generisme 

queer  

dins el feminisme que ha sorgit arran de 

sexe. Aquest tema ocupa exactament 

dotze articles28 dels trenta-

analitzat, és a dir, un 37,5 % dels articles 

analitzats tracten aquest tema com a 

punt central.  

 

Seguidament, s  a la mateixa 

posició tres temàtiques que es 

llenguatge inclusiu és un dels aspectes 

més considerats per activistes feministes 

i també per aquest mitjà29

visibilització de projectes feministes, 

 
28 Articles nº 41, 44, 47, 51, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 66 dels annexos 
29 Articles nº 37, 46, 58, 61 dels annexos 

MUJERES EN RED 

Temàtiques 
Quantitat 

 

Borrado de la mujer  12 

Llenguatge 4 

Visualització de projectes: 
dones i cultura 

4 

Feminisme  4 

Dona en la història 2 

Dones feministes 2 

Pornografia 1 

Cos de la dona 1 

Violència sexual 1 

Ventres de lloguer a la 
guerra 

1 
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30. I 

per últim s 31, 

a. Els darrers tres grups de 

temàtiques consten de quatre articles publicats cadascun, és a dir, cada temàtica 

correspon a un 12,5% de les peces analitzades.

Un altre tema que apareix, amb una freqüència menor (dos articles exactament32), és 

la figura de la dona en un context històric, que correspon a un 6,25%. A més, la 

visibilització de dones feministes actuals33 és un tema que es repeteix en el mateix 

bloc major que seria la visibilització de la figura femenina en general. 

Finalment, altres temàtiques que apareixen una sola vegada són: ventres de lloguer

a la guerra34, la pornografia35, el cos de la dona36 i la violència sexual37. Cadascun 

dels temes anteriors corresponen a un 3,1%. 

30 Articles nº 35, 39, 49, 53 dels annexos
31 Articles nº 38, 40, 50, 65 dels annexos
32 Articles nº 42, 54 dels annexos
33 Articles nº 43, 48 dels annexos
34 Article nº 36 dels annexos
35 Article nº 45 dels annexos
36 Article nº 52 dels annexos
37 Article nº 62 dels annexos
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es poden trobar diverses peces escrites per homes. Tot i això, la gran majoria de 

o bé per part de la redacció del mitjà, formada per 

dones.  

 

varia 

peça més extensa amb 5500 paraules sobre el llenguatge inclusiu). Les temàtiques 

que han ocupat un espai mé ó

queer, el llenguatge inclusiu i la visibilització de projectes feministes, fet que no és 

estrany si considerem que són precisament aquestes temàtiques amb més nombre 

 

 

Pel que fa als gèneres periodístics passa exactament el mateix que a Pikara 

Magazine, els articles més llargs són tots els reportatges o entrevistes que 

com les ressenyes o les cròniques. De la mateixa manera, gairebé tots són articles 

interpretatius i d .  

 

Les imatges utilitzades en aquesta revista tenen una funció més aviat il·lustrativa, 

 parlant 

o entrevistant.  
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Cultura Integral y Femenina 

 

-se a 

va ser un període de canvis. Una de les 

temàtiques més repetides és, sense dubtes, 

aspectes científics vinculats a la salut38 

(16,2% del total), sobretot encarat a les 

dones, com per exemple informació sobre el 

càncer de mama i indicacions per identificar-

lo.  

 

quaranta-tres que conformen la mostra. 

destinen normalment 

a les primeres pàgines de la revista, és a dir, 

dins el cos de la publicació se li dóna certa 

rellevància.  

 

articles (13,9%), hi són 

aquells que parlen sobre la figura de la dona. 

Aquest apartat es podria desglossar en tres 

subtemes, que serien: figures de dones 

rellevants39, la dona en la història40 i la dona 

americana41. És important agrupar-les totes 

en un bloc comú, ja que la finalitat comuna és 

visibilitzar la figura femenina i les seves 

aportacions.  

 

 
38 Articles nº 70, 71, 72, 87, 88, 93, 102 dels annexos  
39 Articles nº 81, 90, 92 dels annexos 
40 Article nº 74 dels annexos 
41 Articles nº 85, 97 dels annexos 

CULTURA INTEGRAL Y 
FEMENINA 

Temàtiques 
Quantitat 

 

Salut 7 

Guerra 4 

La dona i el treball 4 

Història i altres cultures 4 

Economia 3 

Dones importants 3 

Dona americana 2 

Matrimoni / divorci 2 

Crítica a la masculinitat 2 

Cultura 2 

Associacions 
femenines 

2 

La dona en la història 1 

Prostitució 1 

Bellesa 1 

Política 1 

Pobresa 1 

Maternitat 1 
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Un altre tema que es repeteix és tot allò que es relaciona amb els conflictes armats42, 

amb concretament quatre articles (9,3%), i més concretament sobre les 

conseqüències de la Primera Guerra Mundial i la possible nova revolta. Amb el mateix 

nombre, hi ha 43 (9,3%), com 

a ser protagonista en el següent bloc sobre el món laboral44, amb quatre articles. 

Tracten temes com noves professions femenines, la feina domèstica o el doble 

cansament de la dona (generat per la feina externa i la feina dins la llar.

Hi són presents també tres articles (6,9%) que parlen sobre economia45, peces que 

tracten des de noves formes de producció fora del capitalisme fins a la situació agrària 

alemanya. 

, però no de la manera que ho fa la 

femenina. En aquest sentit, hi són presents alguns articles que critiquen el 

comportament masculí o la masculinitat46. Concretament, en figuren dos articles i 

representen el 4,6% del total. 

42 Articles nº 76, 82, 83, 106 dels annexos
43 Articles nº 84, 99, 105, 108 dels annexos
44 Articles nº 78, 85, 97, 109 dels annexos
45 Articles nº73, 80, 104 dels annexos
46 Articles nº 86, 94 dels annexos
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Amb el mateix percentatge trobem peces sobre el matrimoni o el divorci47, en tant que 

48, tal com indica el nom de la revista, 

també hi tenia cabuda. Peces que parlaven de llibres o altres propostes literàries 

peces escrites per associacions femenines externes49, que parlaven de les accions 

que realitzaven o simplement feien servir el mitjà de portaveu, aquestes també 

apareixen dues vegades, com les anteriors.  

 

Finalment, algunes de les temàtiques que apareixen una sola vegada, però no per 

això menys importants a esmentar, són la maternitat50, la prostitució51, la bellesa52, la 

política53 i la pobresa54. Aquestes representen un 2,3%, tot i això, ón 

prostitució és d

que es vivia.  

 

Pel que fa a les autories de les peces és curiós veure que un 50% el representen les 

me 

ón articles extensos i generalment 

informatius, que pretenien com a màxima finalitat informar a la dona sobre aspectes 

rellevants pel seu dia a dia. En aquest sentit, es podria pensar que és degut al fet que 

gran part de les persones intel·lectuals, formades i especialitzades en alguna 

temàtica, com metges, professors o catedràtics, en aquella època eren homes.  

 

 

 

 
47 Articles nº 75, 103 dels annexos 
48 Articles nº 79, 91 dels annexos 
49 Articles nº 95, 96 dels annexos 
50 Article nº 69 dels annexos 
51 Article nº 100 dels annexos  
52 Article nº 107 dels annexos 
53 Article nº 68 dels annexos 
54 Article nº 101 dels annexos 



 
44 

 

ormar i ensenyar a la dona ens trobem que molts textos dels 

quals 

feminista, però que complien la funció que abans s

en tots aquells aspectes que li proporcionessin informació útil per la seva formació 

cultural, política i social. Amb aquest propòsit es compliria una de les necessitats més 

bàsiques del feminisme en aquella època, posicionar la dona al mateix nivell educatiu 

 

 

D'aquesta manera no és estrany trobar-nos textos que combinen els gèneres 

informatius amb els gèneres més d . Podem veure com les temàtiques que 

tendeixen a ser més informatius, en canvi, 

aquells que tracten una problemàtica social 

vinculada al feminisme a la política o a 

caràcter més d .  

 

fer evident, alguns dels textos més llargs 

són aquells que són més informatius, com 

els reportatges que parlen sobre salut o les 

recerques històriques.  

 

revista prenen un paper important, ja que en 

aquella època una part important de la 

població (sobretot dones) eren analfabets/es. 

En aquest sentit, la imatge pren una rellevància força gran, sobretot en els reportatges 

més informatius que trobem i que requereixen un acompanyament gràfic per la seva 

comprensió . Per exemple, en l'article que parla sobre el càncer de mama es poden 

veure fotografies reals de com pot arribar a afectar aquesta malaltia.   

 

6 Article extret de l'exemplar datat del 
15/02/1933 de Cultura Integral y Femenina. 

Font: Bliblioteca Nacional de España 
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Mujeres libres 

 

molt marcat el corrent ideològic. A 

diferència de la revista anterior, en 

aquesta gairebé tots els articles estan 

la figura de la dona, si no és en el 

tema central, queda vinculat per la 

seva forta ideologia reivindicativa i, 

sobretot, feminista.  

 

ta és en certa 

manera excepcional, ja que sorgeix 

poc temps abans que comenci la 

Guerra Civil i, per tant, els temes dels 

diferents articles aniran determinats 

per aquest fet. En aquest sentit, no és 

analitzats siguin sobre el conflicte. La 

part a destacar és que en molts casos 

aquests articles sobre la guerra 

parlem amb perspectiva feminista. 

Exactament, trobem deu articles, dels 

quaranta-un analitzats,55 (24,3%) 

relacionats amb la figura de la dona 

espanyola i la guerra. Sobretot son 

peces que parlen sobre la funció de la 

dona durant el conflicte i els llocs de treball que prèviament ocupaven els homes i que 

després van ocupar elles.  

 
55 Articles nº 112, 115, 116, 117, 119, 120, 131, 138, 145, 146 dels annexos 

MUJERES LIBRES 

Temàtiques Quantitat 
 

Dones i la guerra 10 

Crítica al sistema econòmic / 
capitalisme 6 

Infants a la guerra 4 

Personalitats 3 

Guerra 3 

Dones i el treball 3 

Política  2 

Matrimoni (crítica) 1 

Llenguatge 1 

Maternitat 1 

Bellesa (crítica) 1 

 1 

Religió  1 

Cultura 1 

Educació dels infants 1 
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perspectiva, econòmica o política, si més no sense tenir en compte la perspectiva 

femenina. En total, són tretze articles que tracten la guerra com a punt central (31,7%). 

dels altres articles tracten temàtiques amb la figura de la dona com a tema central. 

Exactament, són dotze articles que es corresponen amb aquest bloc. A més, si li 

sumem els deu articles anteriors, sobre la dona i la guerra, fan un total de vint-i-dos 

peces amb la dona com a peça central, és a dir, més el 53,6% de tots els articles. 

En temàtiques que afectin la dona podem crear subtemes i identificar-los per separat. 

, trobem tres articles que parlen sobre la dona i el món laboral56 (sense 

comptar els que parlen del món laboral de la dona arran de la guerra), un 7,3%, 

encarat sobretot al treball domèstic i la doble càrrega que suporten les dones. Aquest 

ón els que van dedicats a visibilitzar personalitats 

importants dins el món del feminisme57, com per exemple un article dedicat a la vida 

revolucionària de Vera Figner.

56 Articles nº 126, 133, 143 dels annexos
57 Articles nº 113, 118, 134 dels annexos

0

2

4

6

8

10

Temàtiques de Mujeres Libres

Número d'articles



 
47 

 

Altres temàtiques que apareixen, tan sols una vegada cadascun, en relació amb la 

dona són: el matrimoni58  les 

59, la maternitat60 
61 (fent una crítica), el masclisme 

62 (sobre la doble lluita de la dona, és a dir, la lluita revolucionària i 
63  

 

posicionament ideològic respecte el sistema econòmic64, és a dir, el capitalisme. 

Exactament, hi ha sis articles (14,6%) que, entre altres coses, critiquen el sistema i 

proposen nous models de producció.  

 

Un altre tema que és força recurrent dins de la revista és la figura dels infants. 

i ha molts articles a favor de la protecció dels 

nens davant el conflicte65 (quatre peces que representen el 9,7%) i un de sol que parla 
66 (2,4%).  

 

Finalment, hi ha alguns temes més aïllats relacionats amb la política67 (dos articles 

que corresponen al 4,8%), amb la cultura68 i amb la religió69 (crítica dels costums i 

reivindicació del laïcisme). Aquests darrers apareixen en una ocasió cadascun (2,4%). 

 

fet no podem determinar quin percentatge exacte de dones i homes han escrit els 

articles.  

 
58 Article nº 127 dels annexos 
59 Article nº 128 dels annexos 
60 Article nº 129 dels annexos 
61 Article nº 137 dels annexos 
62 Article nº 130 dels annexos 
63 Article nº 150 dels annexos 
64 Articles nº 114, 139, 140, 144, 148, 149 dels annexos 
65 Articles nº 111, 121, 123, 141 dels annexos 
66 Article nº 122 dels annexos 
67 Article nº 132 
68 Article nº 147 
69 Article nº 136 
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, es podria deduir que les autories (o almenys la majoria) van a càrrec 

exclusivament formada per dones.  

 

s pot veure que són bastant 

més breus que Cultura Integral y Femenina. Les paraules utilitzades van entre les 100 

i les 1400. De fet, només quatre de les quaranta-una  publicacions superen les 1000 

paraules, les quals són reportatges o bibliografies una mica més extenses.  

 

Cal destacar que a Mujeres Libres gairebé totes les 

peces tenen un punt d opinió i reivindicatiu. En 

aquest cas no es troben aquelles peces llargues, 

que eren a Cultura Integral y Femenina, totalment 

a la dona.  

 

una importància considerable dins el cos dels 

articles. Recordem que gran part de la població era 

analfabeta i les 

imatges eren 

una gran eina 

per arribar a les 

lectores. En 

den veure imatges reals de la 

temàtica tractada, sobretot en els reportatges o les 

cròniques, o bé dibuixos creats especialment per 

la revista, la qual juga molt amb les composicions 

gràfiques, amb les imatges i amb la lletra dels 

titulars, creant pàgines molt visuals i atractives per 

les lectores.  

 

8 Pàgina 4 de l'exemplar de Mujeres Libres 
publicat el setembre de 1936. Font: 
Hemeroteca Digital de l'Ajuntament de 
Barcelona 

7 Pàgina 8 de l'exemplar de Mujeres 
Libres publicat el setembre de 1936. Font: 
Hemeroteca Digital de l'Ajuntament de 
Barcelona 
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6.2. Comparativa entre èpoques 

 

Un cop analitzades totes les temàtiques de cada revista podem fer una comparativa 

dels resultats entre les publicacions datades a la Segona República i les revistes 

actuals. Es pot veure com alguns temes actuals ni tan sols es consideraven noranta 

anys enr

, ón 

comuns en les dues èpoques, tot i que amb alguns matisos en el tractament.  

 

 

La dona i el treball 

 

Un dels aspectes que és present en publicacions de les dues èpoques és la situació 

de la dona en el món laboral. A Pikara Magazine es troben quatre articles parlant-ne 

Una de les perspectives que se li atribueix a aquest tema és la del servei domèstic.  

En els articles més actuals es parla de com els serveis domèstics com a professió 

estan desvalorats i no els emparen en temes de salut70 i, precisament, articles més 

antics ja criticaven el cansament i la doble vessant que tenia la feina domèstica71.  

seves capacitats per treballar72. 

 
70 Article nº 34 dels annexos 
71 Article nº 78 dels annexos 
72 Article nº 133 dels annexos 
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 De la mateixa manera Pikara Magazine publicava un article, per posar un exemple, 

sobre les desigualats que patien les dones mineres al Congo avui en dia73.  

 

 

La figura de la dona a la guerra 

 

Un altre tema que es repeteix en els dos períodes és la dona als conflictes armats. 

era una temàtica recurrent als mitjans. A més, en les capçaleres triades se li donava 

un tractament sobretot des de la perspectiva femenina, sobretot a Mujeres Libres, així 

és com es poden trobar articles que parlen sobre la situació de la dona durant el 

conflicte i la seva lluita a la rereguarda74.  

 

mitjans han in

també donant-li importància a la dona. En el present estudi hi ha un article que 

escrits per dones que expliquen les desgràcies que viuen les dones durant la guerra75. 

D , veiem com Pikara Magazine dedica 4 articles a parlar del tema 

esmentat, Mujeres en Red en una ocasió i, per la seva part, Mujeres libres li dedica 

10 articles.  

 

 

 
73 Article nº 19 dels annexos 
74  
75 Article nº 10 dels annexos 
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Tot i això, cal tenir en compte que depenent el període històric en qüestió la quantitat 

comença la Guerra Civil Espanyola, gran part dels articles tractaven sobre el conflicte 

canvi, a Cultura Integral Femenina, previ a la Guerra Civil, representen el 9,5% de les 

peces. En les capçaleres actuals no apareix representat de la mateixa manera que a 

directament a Espanya, però justament Pikara Magazine i Cultura Integral Femenina, 

en el context de no patir un conflicte bèl·lic de primera mà, contenen el mateix nombre 

femenina), quatre concretament76. 

 

 

Salut i coneixement científic 

 

La divulgació de coneixement científic, salut i higiene eren molt comuns fa uns anys. 

Les condicions higièniques i els avenços científics a la dècada del 1930 no eren els 

aquesta temàtica a la s

exemples77. En els anteriors el tractament és totalment feminista, és a dir, parlen de 

desigualtats masclistes dins certs sectors de la sanitat o de malalties femenines. En 

canvi, tot i que és cert que 

que tracten malalties femenines, com el conegut càncer de mama, és cert que gairebé 

tots els articles són sobre aspectes de salut més generalitzats. El tractament és molt 

diferent si fem la comparativa, ja que en els casos actuals es tracten de peces més 

aviat d  i destacant o destapant aspectes que afecten 

salut i els articles antics eren més aviat divulgadors de coneixement científic per la 

societat.  

 

 

 
76 Articles nº 10, 15, 18, 17 // 76, 82, 83, 106 dels annexos 
77 Articles nº 2, 3, 6, 8 dels annexos 
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Exactament, hi ha 4 articles dedicats a aspectes relacionats amb la salut mentre que 

a Cultura Integral y Femenina n  7. 

 

 

 

Visibilització de dones dins la societat 

 

Un fet que es repeteix en totes les revistes analitzades78 és la visibilització de la figura 

de les labors que es considera rellevant dins del feminisme, donar a conèixer les 

aportacions de les dones que han estat invisibilitzades durant el llarg dels anys. Per 

això hi ha 79 

fins a peces dedicades a figures històriques com Concepción Arenal80. En algunes 

del món, no només dones espanyoles.  

 

 

 

 

 

 
78 Nº 11, 14, 20, 26 de Pikara Magazine; Nº 43, 48 a Mujeres en Red; Nº 81, 91, 93 a Cultura Integral 
y Femenina; Nº 113, 118, 134 a Mujeres Libres 
    
79  
80  
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En total són 4 articles que dediquen Pikara Magazine i Mujeres en Red cadascuna, 6 

Cultura Integral y Femenina y 3 Mujeres Libres.  

 

Pressions estètiques i bellesa 

 

Tot i que aquest no sigui un tema que es repeteixi en gran quantitat a cap de les 

revistes és interessant veure que a tots ells tracten la qüestió almenys una vegada, 

tot i això amb tractaments molt diferents entre ells. A Pikara Magazine hi ha un article81 

dedicat a les pressions estètiques que pateixen les adolescents en relació amb el seu 

del maquillatge i l'ornamentació82. Fent contrast, a Cultura Integral y Femenina es 

publica una peça que parla precisament de com fer desaparèixer les arrugues de les 

dones, fomentant encara més aquestes pressions i els estereotips de bellesa. 

 

 

Prostitució 

 

Un tema que no es repeteix a les peces dels mitjans actuals, però és important 

esmentar és la prostitució. Tant a Cultura Integral y Femenina83 com a Mujeres 

Libres84 dediquen un article al respecte. Els dos punts de vista són diferents entre ells, 

però les dues parts critiquen aquesta pràctica i consideren que es troba en una 

situació límit que afecta negativament i vulnera els drets de la dona.  

 
81 Article Nº 4 de Pikara Magazine 
82 Article Nº 137 de Mujeres Libres 
83 Article Nº 100 de Cultura Integral y Femenina 
84 Article Nº 150 de Mujeres Libres 
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Tot i que en el present estudi no hi hagi cap article actual relacionat és un tema 

recurrent dins del debat feminis

85 que es va celebrar l'any 1995 per l ONU.  

 

De la mateixa manera que passa amb la prostitució, les dues publicacions de la 

Segona República tracten una problemàtica que, encara que no es pugui comparar 

86 o tracten la figura de 

87. 

 

A més, altres temes com poden ser 

 

 

 

 

Temàtiques no repetides entre èpoques 

 

Tot i això, hi ha altres blocs temàtics que no són comuns en les dues èpoques. Alguns 

conceptes o debats més actuals que fa un segle ni es contemplaven formen part de 

totalment il·legalitzat en aquell moment, la sexualitat femenina, els ventres de lloguer, 

o la pornografia.  

 

Un dels debats més actuals i que, de fet, és una de les temàtiques que més presència 

té a Mujeres en Red, é

per les persones transsexuals. Algunes feministes han teoritzat sobre aquest aspecte 

i han arribat a la conclusió que això afectaria negativament a les dones.  

 
85 ONU Mujeres (1995). Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/9853.pdf  
86 Articles Nº 86, 94 de Cultura Integral y Femenina  
87 Article Nº 130 de Mujeres Libres 
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Es pot deduir, doncs, per la seva complexitat i per la necessària comprensió prèvia 

 

 

Un altre cas que no apareix als mitjans més antics és la violència masclista, la qual 

és molt habitual als mitjans actuals, no només feministes sinó també els generalistes. 

 

 

Finalment, en els mitjans antics no es troben articles que promocionin altres 

continguts culturals, literaris o cinematogràfics. En certa manera, la digitalització ha 

permès als mitjans vincular fàcilment al lector amb qualsevol contingut i donar 

visibilitat a nous projectes.  

 

una època 

anterior i que ara, s  han quedat endarrerides. Exemples clars són la 

maternitat, el divorci, la infantesa o la religió.  

 

La maternitat es considerava un dels temes de principal interès per la dona, ja que 

ser mare era una de les finalitats bàsiques per elles. El divorci durant els anys 30 va 

ser un dels punts més debatuts pels ciutadans, ja 

el seu favor.   

 

La infantesa també es pot constatar, sobretot a la revista Mujeres Libres, que era un 

aspecte que preocupav

 actuals, en canvi, 

 

ra banda, cent anys enrere la religió estava molt més instaurada en el dia a dia 

de les persones. Tot i que, només apareix en una ocasió, parlar sobre la vida 

sglésia era més coherent que no pas actualment, ja que 

el laïcisme  
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Fent una comparativa més qualitativa es fan visibles algunes diferències. En les 

rits per homes, 

especialment aquells més teòrics i informatius. Fins aquell moment, molts dels 

intel·lectuals, professors, catedràtics, etc., 

deduir que aportar els seus coneixements es veiés com una necessitat per informar a 

les lectores. En canvi, a les capçaleres actuals aquest fet no és freqüent. Gairebé tots 

els articles publicats són escrits per dones.  

 

antigues tendeixen a fer articles més breus combinats amb alguns més extensos, com 

reportatges o entrevistes. A més aquests últims acostumaven a ser de caràcter més 

informatiu i divulgatiu, la qual cosa gairebé no succeeix en les capçaleres actuals. 

Aquestes acostumen a incloure art

entre d , en els quals es fa notòria una ideologia concreta i buscada. Les 

publicacions actuals també combinen el nombre de paraules utilitzades, però el digital 

de 
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7.Conclusions

Segona 

República Espanyola es continuen repetint en els mitjans feministes actuals. Gràcies 

temàtiques continuen sent notícia o objecte de debat en el dia a dia dels nostres 

mitjans. 

són comuns o, si més no, presenten semblances entre ells. És interessant veure com, 

per exemple, el treball domèstic encara és un tema recurrent en els mitjans feministes 

sector fa que sigui un tema repetit. A més, la feina domèstica continua sent una 

pràctica molt feminitzada, com ja ho era fa cent anys, i és curiós veure com mitjans 

de la Segona República ja denunciaven el doble cansament que aquesta feina 

suposava per les dones.  

"La que lucha no tiene tiempo para estar cansada, y si desempeña el trabajo de la 

oficina o del taller al igual que el hombre, antes de salir de su casa se ha ocupado 

ya de su hogar y de los suyos [...] Doble jornada. Doble cansancio." 88

(Brisso, 1933. pp 17)

Un altre fet sorprenent és la figura de la dona envers la guerra. És evident que si els 

conflictes armats encara existeixen, els mitjans en faran ressò. Per posar un exemple, 

la revista analitzada Mujeres Libres dó

funció que desenvolupa la figura femenina durant la guerra. És, si més no, curiós com 

els mitjans actuals, amb el conflicte entre Rússia i Ucraïna, també han destinat gran 

part dels seus articles a parlar sobre aquest fet, com veiem en el cas de Pikara 

Magazine. 

88 Article Nº 78 de Cultura Integral y Femenina
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Aquest fet es fa evident també amb el debat sobre la prostitució. En un article de 

Pikara Magazine, que no entra dins del present estudi, es parlava sobre aquest debat 

actual.  

 

Se supone que las feministas estamos divididas eternamente entre dos polos 

excluyentes e irreconciliables: la lucha por la abolición y la erradicación de la 

prostitución, de un lado, y la lucha por el reconocimiento de derechos a las mujeres 

y, en general,   

 

Aquest debat ja ressonava en un article que es pot trobar a la revista Cultura Integral 

Femenina, fa gairebé cent anys, on José Sánchez-Covisa es posicionava en aquest 

debat.  

 

 problema del abolicionismo o reglamentarismo de la prostitución es de la mayor 

importancia en la actualidad española.  Abolir la reglamentación de la prostitución es 

elevar la dignidad de la mujer al lugar que la corresponde; suprimir las leyes de 

excepción a que está sometida; borrar de nuestras leyes y de nuestras costumbres 

el estigma profesional de prostituta; impedir que el tráfico sexual sea medio de vida 

y motivo de explotación. Para lograr estos elevados fines se necesita una poderosa 

corriente de opinión femenina. Sin el concurso de la mujer consciente no se logrará 

89 (Sánchez, 1933, pp 16) 

 

demanava.  

 

Tot i això no es pot negar el progrés feminista des dels anys 30 fins ara, començant 

polèmica al voltant de la violència masclista o el sexisme en la pornografia. Potser 

, però no tenien el 

valor mediàtic que tenen avui en dia.  

 
89 Article Nº 100 de Cultura Integral y Femenina als annexos 
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Deixant de banda el progrés evident, hem de ressaltar tot allò que encara ens queda 

 període 

resolt

tenir en compte totes les facilitats que ara tenim i que abans les activistes, les 

periodistes i les dones en general no tenien. I tot i això, parlaven, debatien i discutien 

aspectes que ens semblen propis del segle XXI.  

 

 

femenina el biaix encara es fa més evident. Valorar, estudiar i cuidar aquestes fonts 

documentals tan crucials, com són les publicacions analitzades en aquest treball de 

la Segona República entre moltes altres, té una importància incalculable. Amb la 

imo i encoratjo a altres investigadores perquè prenguin el 

col·lateralment, a tots els altres projectes 

comportaments i opinions de les diferents èpoques de la societat.  
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