
«... i què diré de les flors d’humanitat, exemple de
dona pulcre, ferma, que sap donar-nos coratge en tot
moment, perquè abans que tot siguem honrats, que
vol dir patriotes sense full! Oh vigatanes, dones fortes
segons l’escriptura, que formosejàveu el nostre aplec
de triomf i germanor»

Diari de Vic, 6 de maig de 1931

Introducció

Les dones de la Segona República estaven marcades per unes pautes educati-
ves que venien de lluny. Des del segle XIX, moment en què es va generalitzar
l’educació per a les nenes, les dones havien rebut una formació que responia a la
idea que l’ensenyament era una eina del progrés material, sempre que els homes
en seleccionessin els continguts. Així, doncs, l’educació femenina havia de ser
pràctica i específica, clarament diferenciada de la que rebien els homes. Aquesta
generalització de l’ensenyament responia als interessos de les classes dominants,
que volien disposar d’una mà d’obra qualificada per garantir les necessitats
econòmiques del país i, al mateix temps, donar a la dona un lloc de treball que
estigués en consonància amb la posició social que ocupava.

AUSA · XXII · 157 (2006) p. 353-372 © Patronat d’Estudis Osonencs

EL SUFRAGI FEMENÍ
A LA PREMSA D’OSONA (1931-1936)

CARME SANMARTÍ ROSET
Universitat de Vic

La proclamació de la Segona República va
obrir un ampli  ventall de possibilitats a les
dones catalanes i els va crear  noves expec-
tatives.  D’entrada, la Constitució de 1931
els va atorgar el dret al vot  en les mateixes
condicions que als homes. Aquest article
analitza el tractament del sufragi femení a
tres periòdics d’Osona: el liberal Diari de
Vic, el conservador la Gazeta de Vich i el
setmanari obrerista Sembrar, tant des de la
perspectiva dels periodistes homes, com de
les dones que  hi col·laboraven.

Paraules clau: sufragi femení, comportament
electoral, premsa Osona.

Proclaiming the Second Republic opened
up a wide range of possibilities for Catalan
women and new expectations were created.
To begin with, the 1931 Constitution awar-
ded the right to vote under the same condi-
tions as men.  This article analyses how the
womens’ vote was dealt with in the three
Osona newspapers: the liberal “Diari de
Vic”, the conservative “Gazeta de Vich”
and the workers’ weekly “Sembrar”; both
from the perspective of male journalists
and the women who contributed.
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Women’s vote in the press of Osona (1931-1936)
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Des del primer moment, l’Església, que considerava fonamental la formació
religiosa de les dones, va decidir intervenir en l’educació de les nenes i en el
control de les lectures tant de les joves com de les dones grans. El model que
propugnava, acceptat i defensat també per les classes benestants, era el de La
perfecta casada ideada per fra Luis de León: prudent, amable, pietosa, discreta,
bondadosa, afable, sacrificada, abnegada i generosa. Davant la descristianització
que s’havia produït al llarg del vuit-cents per part d’alguns sectors de la societat,
l’Església considerava que les dones havien de recuperar l’espiritualitat de molts
homes. El fet de controlar l’educació femenina permetia a  l’Església transmetre
aquests valors en les escoles per a nenes, moltes d’elles religioses.1 Se’ls ense-
nyava a llegir i a escriure, a dominar els conceptes bàsics de l’aritmètica i a fer les
tasques que els eren pròpies, és a dir, les feines domèstiques com ara sargir, cosir,
brodar i fer puntes. Les nenes de les classes benestants rebien una educació més
completa, que incloïa ensenyaments artístics, per tal de brillar en els seus cercles
socials.2

Aquest ideal de dona impregnava tots els llibres, fins i tot els destinats a l’oci i
l’evasió. Inculcar aquest model femení interessava els diferents sectors, que exer-
cien un estricte control sobre les lectures de les dones, a les quals es permetia
llegir llibres pietosos i d’educació cristiana, en què es barrejaven elements reli-
giosos amb pràctiques higièniques i normes de comportament. El control sobre
les lectures era especialment estricte en el cas de les més joves i disminuïa quan
eren casades.

A partir del moment en què la lectura es va generalitzar, es va impulsar la
publicació de llibres de ficció històrica, morals, pedagògics, novel·les, revistes i
altres publicacions a través de les quals es transmetien les virtuts i les conven-
cions burgeses. Un bon nombre tant de laics com d’eclesiàstics consideraven que
la novel·la, especialment la novel·la d’amor, era el gènere més perillós, de manera
que era necessari controlar-ne el contingut i evitar la lectura de les que es consi-
deraven més pecaminoses. D’aquí va sortir la idea de publicar revistes i llibres
escrits especialment per a dones, en els quals apareguessin tots aquells rols que es
creia que eren propis de les dones, especialment la cura de la casa, l’educació dels
fills, l’obediència al marit, els sacrificis per amor, les virtuts de la llar i els senti-
ments religiosos. A Catalunya, a més de les obres escrites per autors espanyols,
una part important de la producció d’aquest gènere de llibres va arribar a través de
traduccions d’altres llengües, especialment del francès i de l’anglès, amb
col·leccions molt populars en els anys vint, sobretot durant la dictadura de Primo
de Rivera, que van continuar a l’època republicana.



3. AGUADO, Ana. «Entre lo público y lo privado: sufragio y divorcio en la Segunda República».  Ayer,
60 (2005), p. 106. 

4. NASH, Mary. «Dones ciutadanes a Catalunya: La Segona República». A: NASH, Mary (dir.). Història
de les dones als Països Catalans al segle XX. València: Edicions del País Valencià, 2003, p. 49-53. 

5. Per a més informació sobre aquest tema consulteu CAPEL MARTÍNEZ, R. M., El sufragismo femenino
en la Segunda República española. Madrid: Horas y horas, 1992; FAGOAGA, Concha, La voz y el voto de las
mujeres. Barcelona: Icaria, 1985; CAMPOAMOR, Clara, El voto femenino y yo. Mi pecado mortal. Barce-
lona: La Sal, 1981.

6. FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS. El voto de las mujeres. 1877-1978. Madrid: Editorial Complutense,
2003, p. 71-103.

El sufragi femení a la premsa d’Osona (1931-1936) AUSA · XXII · 157 (2006) | 355

El control tan marcat sobre l’educació de les dones va mantenir a la majoria
d’elles en el lloc en el qual la societat patriarcal les havia situat. Tanmateix, des de
principis del segle XX s’estaven produint canvis en relació amb la presència de la
dona en l’àmbit públic, tant pel que fa al camp laboral com al de l’educació, l’oci
i la participació política. Un petit nucli veia les limitacions que se’ls imposava i
reclamaven el dret de ciutadania, la igualtat legal i una educació que els donés
noves oportunitats i més capacitat crítica.3

La proclamació de la Segona República va obrir un ampli ventall de possibili-
tats a les dones catalanes i els va crear noves expectatives. El nou règim va apor-
tar una democratització per al conjunt de la societat a través d’una nova legislació
que significava la derogació de lleis discriminatòries anteriors. D’entrada, la
Constitució de 1931 va atorgar el dret al sufragi a les dones en les mateixes condi-
cions que als homes. Tanmateix, la reivindicació del dret a vot per a les dones no
va tenir a Catalunya i a Espanya el caràcter ampli i popular d’altres països, com
els Estats Units d’Amèrica o la Gran Bretanya. Segons els estudis fets per Mary
Nash, a Catalunya una de les primeres dones que va demanar-lo va ser Carme
Karr, però a partir dels anys vint la reivindicació la va fer Acció Femenina, i, ja el
1931, la revista Evolució, impulsada per la Lliga Femenina Catalana per la Pau i
Lyceum de Club. D’altra banda, el diari de caràcter republicà L’Opinió, poc
abans de la proclamació de la Segona República, va publicar articles explicant
les raons per les quals les dones demanaven el vot.4 Però en el moment del debat
a les Corts sobre la necessitat o no de concedir el sufragi femení, no hi havia cap
diputada catalana. Les grans protagonistes de la discussió van ser la radical Clara
Campoamor i la radical-socialista Victoria Kent. Campoamor va destacar  pel
convenciment que mostrà en la defensa del sufragi femení i per la força de la seva
argumentació, mentre que Kent defensà que la igualtat electoral podia tenir
conseqüències negatives per a la República espanyola atès el caràcter conserva-
dor de la majoria de les dones espanyoles.5 Solament dos diputats catalans, Lluís
Companys i Manuel Carrasco i Formiguera, van demanar la paraula durant el
debat i, en el moment de la votació, els homes van mantenir posicions diferents.
Del total dels 53 diputats, a qui els partits havien donat llibertat de vot, van exer-
cir el seu dret a vot 21 diputats, i d’aquests, 15 ho van fer a favor de la concessió
del vot de la dona i 6 en contra.6

El sufragi femení va afavorir les discussions entorn del paper que les dones
havien de tenir en la societat catalana i en la vida política. Però un cop concedit,
en els diferents períodes electorals els partits van mobilitzar-se per tal de captar
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els vots de les dones. Elles, organitzades sovint com a secció femenina dels
partits, el reclamaven a favor de les diferents opcions polítiques,7 explicant les
tasques específiques que com a dones podien aportar i entenent que el seu paper
era diferent del dels homes. 

Com que en el moment de l’aprovació de l’Estatut de Núria l’agost de 1931
encara no podien votar, organitzaren un plebiscit paral·lel que mobilitzà més de
400.000 signatures a favor. Per problemes en el cens tampoc van poder votar en
les eleccions autonòmiques del 20 d’octubre de 1932, fet que va provocar protes-
tes de les dones organitzades en l’Acció Femenina. Així doncs, la primera opor-
tunitat d’emetre el vot el van tenir a les eleccions del Parlament espanyol de 1933,
moment en què es van presentar les primeres candidates, totes elles de partits
d’esquerres, però no va sortir cap diputada catalana. La següent ocasió la van
tenir l’any 1936, moment en què, més organitzades, van aconseguir més presèn-
cia.

A més del sufragi, però, el nou marc polític va posar sobre la taula nous temes
de debat. D’una banda va fer créixer la preocupació per l’educació de les dones i
va afavorir la seva aportació a la vida cultural. De l’altra, la nova legislació va
repercutir de manera ràpida en la condició de la dona. Es va legislar en matèria de
família, matrimoni civil i divorci, i l’any 1934 es va eliminar el principi d’autori-
tat marital, decisió que va significar un gran pas endavant cap a la igualtat entre
els cònjuges.8

No obstant això, al costat d’aquests avenços inqüestionables persistia el model
de dona de les dècades anteriors, defensat pels homes i compartit per moltes
dones. La filosofia de l’educació vuitcentista continuava impregnant molts
llibres, tant els de text com els destinats a l’oci, i, al costat de les escoles mixtes
que s’impulsaven des del govern de la Generalitat, apareixien articles que mante-
nien les opinions tradicionals sobre les febles capacitats femenines.9

Presència de la dona en la premsa d’Osona

La premsa es va convertir en el mitjà en què es podien seguir les diferents
opinions sobre els canvis que s’estaven produint en la condició de les dones a tot
Catalunya i a l’Estat. A Osona els periòdics de més tirada se’n van fer ressò, i de
manera regular van publicar articles que permeten avaluar l’interès per determi-

7. CASANOVAS, Josep. Op. cit., p. 62. La delegació de la Lliga Regionalista de Vic es va crear l’abril de
1932. Poc després sorgí la secció femenina d’aquest partit. 

8. AGUADO, Ana. Op. cit.,  p. 108. En un termini de quatre mesos es van promulgar disset textos legals
relatius als drets polítics i cívics de les dones i a la igualtat entre dones i homes. 

9. L’any 1932 aparegué un article a la prestigiosa Revista de Occidente que defensava que la cultura
era masculina perquè únicament l’havien creat els homes, atesa la seva ment preparada per a l’objectivitat
i l’especialització. Les dones, al contrari, estaven menys capacitades per a l’especialització i eren més
subjectives. A parer de l’autor aquestes capacitats justificaven la pietat i la fidelitat de les dones, a diferèn-
cia dels homes, que tenien un grau de competència inferior en aquests camps.  I el mateix any es va reedi-
tar la petita publicació il·lustrada Cartilla Moderna, que barrejava, com era tradicional, l’educació
religiosa, l’obediència als grans i qüestions higièniques, amb l’objectiu de continuar formant dones submi-
ses i dòcils. 
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nats temes i l’evolució que va experimentar la posició dels articulistes amb el pas
dels temps.

Aquest article es proposa analitzar el tractament del sufragi femení al Diari de
Vic, des de la proclamació de la República fins a la seva desaparició l’octubre de
1934; a la Gazeta de Vich, des del 14 d’abril de 1931 fins a l’esclat de la Guerra
Civil, i al setmanari Sembrar, des del mes d’abril de 1931 fins al mes de juliol de
1933.10

Es tractava de tres diaris ideològicament molt diferents. El que va tenir una
vida més llarga en l’època republicana, la Gazeta de Vich, era un diari comarcal
vinculat a l’Església i representant del catalanisme conservador de la societat
osonenca. Els articles en què apareix una referència a les dones estan relacionats
amb temes que afecten la moral i la defensa de la religió, de la família i de la
tradició, especialment l’educació cristiana davant de la legislació que promou
l’escola laica, el matrimoni civil i la llei de divorci.11 També dedica pàgines al
sufragi i a la responsabilitat de les dones en el moment d’emetre el vot. A partir de
la fundació de l’Institut de Cultura Femenina, i desaparegut el Diari de Vic, va
publicar la programació dels actes i activitats d’aquesta institució. Informava
sobre les trobades de les associacions de dones cristianes i cal destacar que, de
manera progressiva, també hi van aparèixer anuncis publicitaris destinats al
públic femení.

El Diari de Vic es definia com a defensor de Catalunya, el liberalisme, la
democràcia i la República. Molt més vinculat a l’acció de govern de la Generalitat
i de l’Estat, recollia principalment notícies polítiques i del món de la cultura. Amb
relació a les dones, s’interessà especialment per la concessió del sufragi, les conse-
qüències del vot femení, els canvis legals, l’educació i la formació de les dones i la
cultura i els costums femenins.

Sembrar era el nom del setmanari obrerista, que es presentava en format bilin-
güe, amb domini del castellà. Aquest periòdic es caracteritzava per la important
presència de col·laboradores dones, que dedicaren els articles als temes laboral i
social, absents de manera gairebé total en els dos diaris anteriors, a la necessitat
d’educació i a la crítica a la influència de l’Església i de la religió en les dones. 

10. Per fer aquest article s’han buidat tots els articles escrits per dones o per homes sobre temes feme-
nins dels exemplars dels periòdics que es conserven des del 14 d’abril de 1931, dia de la proclamació de la
Segona República, fins al mes de juliol de 1936. Cal tenir present que el Diari de Vic va desaparèixer a
partir del 5 d’octubre de 1934, arran de la caiguda i l’empresonament del govern de la Generalitat de Cata-
lunya, i que el periòdic Sembrar es va deixar de publicar a finals de juliol de 1933. Reaparegué durant la
Guerra Civil, però aquests exemplars ja queden fora del marc cronològic d’aquest estudi.

11. Aquests temes van generar un nombre considerable d’articles durant l’any 1931, en defensa de la
família i contra el divorci. Un article del 14 de novembre de 1931 redactat pel canonge Cullell era espe-
cialment crític. Mary Nash (al llibre Mujer, familia y trabajo en España, 1875-1936. Barcelona: Anthropos,
1983, p. 25-29) destaca que la majoria d’adversaris del divorci el consideraven un perill per a la família,
institució bàsica de la societat, i argüien raons doctrinals, de dret natural i lleis naturals per impedir-ne
l’aprovació.  



Les periodistes

Encara que la majoria d’articles que tractaven temes relacionats amb les dones
eren escrits per homes, a les pàgines dels diferents periòdics hi havia una certa
presència de dones, que en alguns casos era testimonial i, en d’altres, tot i que no
s’arribava ni de bon tros a la paritat, tenia un pes en el conjunt de la publicació.

A la Gazeta de Vich no hi van aparèixer dones periodistes fins a l’any 1933,
arran de la fundació de l’Institut de Cultura Femenina (ICF). Malgrat que els
homes lloaren la creació de l’ICF, van ser les seves fundadores les que en parlaren
a la premsa per intentar convèncer les altres dones dels beneficis de fer-se’n
sòcies. En aquest sentit destaca l’articulista que firmava amb el pseudònim Rosa
d’Ausa, com a redactora d’una sèrie d’articles sobre la necessitat que la dona
rebés una bona educació. Relacionats amb aquest tema també hi apareixien altres
noms com ara Maria del Carme Nicolau, Maria E. de Genís o R. M. de V., que
firmava només amb les sigles.

Al Diari de Vic de l’any 1931 ja hi havia una articulista, Roser Claveria, que
firmava com a Roser de Totlany.12 En una columna titulada Secció Femenina,
escrivia sobre temes molt descriptius i poc compromesos: records d’infància,
descripció de cases de Vic, comentaris d’aplecs, visites i excursions, etc.
D’aquesta autora destaquen un article dedicat a la gran tasca realitzada per una
mestra d’escola pública, i un altre, el més compromès i interessant, en què mani-
festava que calia que la dona vigatana dediqués més temps a il·lustrar-se. Després
d’aquest darrer article ja no hi va escriure més. L’any 1933 sorgiren altres articu-
listes, com ara Ll. C. de R. (autora dels articles «Un crit d’alerta a les mares», «A
les dones vigatanes», «Siguem agraïdes dones vigatanes»), Remei Bardina i
Amanda Llebot («Política i feminitat»).

Al setmanari obrerista Sembrar la col·laboradora fixa era una teixidora que
firmava com a Aurora. Disposava d’una columna titulada Estampas, que, depe-
nent del dia que fos, es trobava en una o altra de les quatre pàgines que configura-
ven aquest periòdic i escrivia uns articles apassionats, compromesos i instructius.
Al seu costat, però, hi havia un grup de redactores puntuals ben nodrit: Nieves
(«Una injusticia»), Libertad («Para la mujer», «La mujer y la Iglesia»), Una
mujer («Compañeras, ¡Alerta!»), Berta («A las compañeras de la Tintorería
Tolosa»), Afiliadas a la Confederación («Compañeras falsas»), Carmen Espona
(«Para el cura párroco»), Teresa S. («Taras sociales») i Isabel Peiró («Sonrisas
ayer, ¡Y pesares hoy!», «Para todas las mujeres», «Infamias a granel»). Totes eren
llibertàries militants i els seus articles coincidien a fer una denúncia de la societat
i a atacar amb força les institucions, els polítics i les treballadores que no compar-
tien les seves idees, a les quals de vegades denunciaven escrivint-ne públicament
els noms en els seus articles. És, sens dubte, el periòdic  amb més presència feme-
nina de tots tres.

Com es pot comprovar, cap de les tres col·laboradores més assídues firmava
amb el seu nom i cognom, sinó que ho feien amb un pseudònim, com és el cas de
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la majoria de les signants dels articles de Sembrar. Altres ho feien amb el nom de
pila, per tal que no resultés fàcil conèixer-ne la identitat. Tanmateix, sí que signa-
ven amb el seu nom real algunes col·laboradores esporàdiques a qui, pel contin-
gut dels seus articles, convenia que les lectores sabessin qui eren, com a garantia
de la iniciativa que impulsaven amb les seves paraules. Era el cas de les fundado-
res de l’ICF, que firmaven amb el cognom del marit, segons el costum de l’època,
i algunes altres, esporàdiques i presumiblement solteres, que utilitzaven el seu
nom complet.13

El debat sobre el sufragi femení i la instrumentalització del vot 

A l’entorn del sufragi i el referèndum de l’Estatut

Els articles sobre aquest tema van ocupar moltes pàgines de la Gazeta de Vich
i del Diari de Vic durant l’any 1931.  Es tractava d’un tema nou i polèmic que en
un primer moment  va desconcertar els comentaristes de l’època a causa de la
poca presència que la reivindicació del vot havia tingut en els mesos  precedents.

La Gazeta de Vich va obrir el tema amb l’article «La Eva política», en què afir-
mava amb sorna que «un article de la Constitució ha creat l’Eva política». L’autor
creia que «la cosa ja no té remei», i continuava dient: «[...] però la meva opinió és
que de polítiques ja n’hi havia prou que ho fossin les sogres, les mamàs políti-
ques, si no es volia que hi fes de tant mal viure-hi com amb les mamàs». Consi-
derava que havien donat el vot a les dones sense que l’haguessin demanat i
assegurava que no havia sentit cap dona que en parlés, amb l’excepció de Clara
Campoamor i Victoria Kent, una a favor i l’altra en contra.14

L’abril de 1932, la Gazeta va publicar un altre article titulat «Les dones i la
política» en el qual es plantejava que «es podria discutir l’oportunitat i la conve-
niència del vot». Ara bé, el seu autor creia que, un cop establert que les dones
havien de fer-lo servir, havien de votar «amb plena consciència i coneixement de
com i a qui voten» i destacava que el sufragi es convertiria en «un element
important d’educació política, sempre i quan es doni compte de l’importància
[sic] de l’arma que amb la concessió del vot els posa a les seves mans la nova
constitució». Per evitar els perills del sufragi considerava que s’havia de formar
una opinió pública dins l’element femení, opinió que s’havia d’aconseguir «amb
una intensa campanya d’organització i proselitisme». Creia que les dones s’ha-
vien d’organitzar i que havien de constituir grups dins dels partits o bé formar
noves organitzacions polítiques. «Cal formar en ella [la dona] una ferma opinió
o criteri», deia. La dona no havia de prescindir del consell «del marit, pare,
germà o qualsevol persona que tingui sobre ella una autoritat familiar o moral»,
però no calia que fos necessàriament així.15

Al mes de maig del mateix any, quan s’estaven preparant les eleccions al Parla-
ment de Catalunya, va aparèixer un article titulat «El vot femení», que recollia la

13. REDORTRA, Gemma, «Periodistes». A: GODAYOL, Pilar (edit). Catalanes del XX. Vic: Eumo, 2006.
14. Gazeta de Vich (8 d’octubre de 1931). A la secció Pals i ganxos, «La Eva política», per al núm 42, p. 1.
15. Gazeta de Vich (12 d’abril de 1932). «Les dones i la política», signat per S. B. N., p. 1.



protesta de les dones al president de la Generalitat, que els va dir que malgrat que
el cens no estava acabat, de fet podien votar gràcies a la República. L’articulista
recordava que ja tenien reconegut aquest dret durant la dictadura de Primo de
Rivera16 i que, si no hi havia temps de fer el cens, calia retardar les eleccions uns
mesos, fins a l’agost. Criticava que els defensors de la Constitució acceptessin
celebrar les primeres eleccions trencant un dels seus principis.17

En el Diari de Vic, la primera notícia que es recollí sobre el vot aparegué el 27
de juliol de 1931, quan en la secció Notes polítiques aparegué una informació
sobre un grup d’entitats femenines de Barcelona que s’havia adreçat a Francesc
Macià per demanar-li que, tenint en compte que les dones no estarien incloses en
el cens per votar l’Estatut, s’establís un sistema de recollida voluntària de signa-
tures en un fulls especials facilitats per l’Oficina de l’Estatut de la Generalitat,
iniciativa que el president havia acceptat.18

Aquestes foren les primeres d’un seguit d’informacions entorn del tema del vot
al Diari de Vic. Dos dies després ja es demanava la signatura de les dones per a
l’aprovació de l’Estatut i se’ls proposava que fessin campanya entre les seves
amigues i companyes: «Has de procurar que cap amiga no hagi de dir “què és
això de l’Estatut” perquè com a catalana estàs obligada a no ignorar-ne cap part».
Segons l’autor, el seu vot serviria per treure de la presó centenars de ciutadans
que havien perdut la llibertat per haver defensat els seus drets inalienables.19 La
crida al vot de les dones aparegué en articles de caràcter general que feien una
referència específica a les dones en la seva condició de mares: «Vosaltres, mares
de Catalunya, podeu intervenir molt en aquesta votació que assegura el pervindre
[sic] de Catalunya», per tal que els seus fills no siguin fets presoners i portats
«com una ramada a defensar les roques africanes».20 El diari del 3 d’agost, el dia
següent al referèndum, feia constar que el nombre de vots femenins a Vic havia
estat de 1.822, mentre que el d’homes era de 3.761.21 Malgrat la diferència, es va
considerar una autèntica victòria, atesa la precipitació de la decisió i el caràcter
únicament testimonial que tenia. En un article s’agraïa la gran participació de les
dones, en especial de les noies.22

A partir d’aquest moment van sortir un conjunt d’articles d’opinió sobre el
tema del sufragi femení. A «Si són servides!» l’articulista remarcava, pel que feia
a la polèmica plantejada a les Corts, el no al sufragi de Victoria Kent  i Margarita
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16. FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS. El voto de las mujeres. 1877-1978. Madrid: Editorial Complutense,
2003, p. 65.  En un moment de gran efervescència sufragista, el 23 d’abril de 1924 Primo de Rivera atorgà
el dret de vot a les dones majors de 23 anys, jurídicament lliures, creient que les dones li donarien suport.
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tingueren ocasió d’exercir el seu dret en una ocasió.

17. Gazeta de Vich (14 de maig de 1932). «El vot femení», signat per J. A. V. (Joan Anglada i Vilar-
debó), p. 1.

18. Diari de Vic (27 de juliol de 1931). A la secció Notes polítiques, p. 2.
19. Diari de Vic (29 de juliol de 1931). Mirador, «Dona catalana pensa en Catalunya», per Vinyoles

Vivet, p. 1.
20. Diari de Vic (1 d’agost de 1931). Les hores i els dies, «Per la defensa de l’Estatut, V», per Ariel, p. 1.
21. Diari de Vic (3 d’agost de 1931). «Signatures pro-Estatut de Catalunya», a la secció Comentaris a

la jornada d’ahir, p. 1 i 2.
22. Diari de Vic (7 d’agost de 1931). «El sí de les noies», per A. Prat, p. 1.
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Nelken, davant del sí de Clara Campoamor, i destacava el fet que les avantguardes
del moviment deien que no: «Ara resulta que el principal enemic de la dona és la
dona mateixa. Allò d’esclava de l’home és una solemníssima falòrnia. Nosaltres
ho sabíem fa molt de temps, que això no era veritat, però les dones no es cansaven
de dir-ho». Amb la intenció de no pronunciar-se sobre l’autèntica posició dels
homes, sostenia que la majoria d’homes es mantenia neutral amb relació a aquest
tema, i creia que la batalla es plantejaria a nivell de les mateixes dones. Després
els homes ja els concedirien tot allò que demanessin.23

Durant els mesos d’octubre i novembre van aparèixer diversos articles comen-
tant que les dones ja tenien el vot. Amb un llenguatge que l’autor diu que és de
broma, a l’article «Finalment les dones votaran» contraposava el gran pas que
aquesta decisió representava per a la democratització del poble espanyol amb la
suposició del que serien a partir d’aquell moment els mítings polítics: «Farà bo
també veure en un míting  unes quantes parlamentàries discursejant fogosament i
estirant-se, si cal, els cabells, els quals sortosament cada dia, obeint exigències de
la moda, són una mica més llargs». Però també deia que la presència de dones
obligaria a la correcció i la cordialitat.24 El mateix dia, i, com l’anterior, a primera
plana, hi havia un altre article titulat «Les dones ja voten», en què es recollia
l’aprovació per les Corts del dret de vot femení. L’autor destacava com les dones
havien aconseguit aquesta victòria sense l’existència d’un moviment feminista:
«És una mica curiós que en un país on les dones no s’han cuidat mai de res, ni han
intervingut mai en política, ni han pogut constituir cap secta sufragista, mitjana-
ment subversiva, obtinguin un triomf tan inesperat i s’ha aprovat malgrat l’opinió
de molts que aquesta decisió és perillosa per a la República [...] però la votació
s’ha guanyat i les dones votaran com tot un home [...] I ja es veurà si és un perill,
atès que al Parlament n’hi ha dues i han empatat». Finalment manifestava el seu
acord amb aquest concessió.25

Les lectores del Diari de Vic, no veient clara la posició del periòdic en aquests
articles, van demanar a la direcció que prengués partit sobre el tema. I aleshores
aparegué un editorial signat pel director, F. M. Masferrer,26 titulat «El vot de les
dones». Masferrer introduí l’article exaltant les qualitats que els homes admira-
ven del sexe contrari: la bellesa atraient, l’esperit de sacrifici, la tendresa, les
virtuts i les gràcies, els bons consells. Però considerava que feien por les que
volien dominar, imposar la paraula, és a dir, «les que abandonen llur missió per
prendre la que no els pertoca». Creia que la mare, l’esposa i la senyora de la llar,
afable amb tothom, amatent amb els fills, benedicció de la llar, consellera i

23. Diari de Vic (14 d’agost de 1931). «Si són servides!», per Ariel, a la secció Les hores i els dies, p. 1.
24. Diari de Vic (3 d’octubre de 1931). «Finalment les dones votaran», per P. Vinyoles i Vivet, a la

secció Mirador, p. 1. 
25. Diari de Vic (3 d’octubre de 1931). «Les dones ja voten», per Ariel, a la secció Les hores i els dies,

p. 1.
26. Per a més informació sobre F. M. Masferrer, consulteu TORNAFOCH, Xavier. Francesc Maria

Masferrer. Política i ciutadania. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000.
que no té res en contra del vot i que tinguin més independència, «però ens sembla que està molt en el seu

lloc quan les veiem administrant les despeses de la casa... sacrificant-se pels fills i fent ús dels atributs i
prerrogatives de mare, que la Naturalesa li ha donat».
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companya, havia de tenir vot, «ja que l’amor de mare i el seny de l’esposa no
destorben mai quan s’han de resoldre els problemes d’humanitat i de pàtria», però
desaconsellava l’actuació pública que considerava menys necessària: «La femini-
tat i els encisos es perden, o almenys disminueixen, fora de l’altíssima missió que
sempre li ha estat encomanada». L’exemple de l’estranger era per a ell descoratja-
dor. Creia que la política activa solament podia valer per a les solteres, que era el
cas de Clara Campoamor.27

Aquest mateix diari va recollir la notícia de l’esmena que es va presentar al
Parlament demanant el vot femení per a les eleccions municipals però no a les
legislatives.28 Malgrat el seguiment que feia del tema polític del moment, no sortí
cap notícia relativa a les dones amb motiu de les eleccions al Parlament català.29

Per la seva banda, la Gazeta recollia al desembre un article en què es queixava
de la falta d’interès de les vigatanes pel sufragi, i la dificultat per fer-los entendre
la necessitat d’exercir aquest dret que tenien i encara més de col·laborar amb els
partits. Al final acabava demanant una organització política femenina que s’ocu-
pés de l’ensenyament de les nenes, semblant a la que dirigia Francesca Bonne-
maison a Barcelona.30

Aurora, la col·laboradora del setmanari obrerista Sembrar, va treure el seu
primer article sobre política el mes de setembre de 1932, arran de l’aprovació de
l’Estatut. Periodista crítica amb la política i els polítics, a qui es referia en els seus
articles amb menyspreu, considerava que ara les llars catalanistes estarien conten-
tes malgrat que els proletaris continuarien en la mateixa situació. Aurora creia
que les dones no votarien perquè «sabíamos el juego asqueroso de los políticos».
Per a l’autora, l’Estatut solament representava «más políticos enchufados, que
cobrarán del presupuesto». I afegia que a partir d’ara «nos ametrallarán en cata-
lán». «Cataluña libre y los catalanes esclavos», concloïa.31

Les eleccions de 1933

A partir de l’any 1933, amb les eleccions legislatives a la porta, els partits polí-
tics es van començar a mobilitzar per captar el vot femení. La Gazeta informava
que la Lliga Regionalista de Vic havia creat una secció femenina i al gener
animava les simpatitzants a assistir a una conferència sobre «El moviment polític
de Catalunya», que havia de fer el Sr. Felip Solà i Cañizares. Es demanava a les
dones que hi assistissin com a mostra del seu interès per la política i, per tran-
quil·litzar-les, s’informava que «l’element femení» tenia reservades les llotges del
teatre Canigó.32

27. Diari de Vic (9 d’octubre de 1931). «El vot de les dones», per Francesc M. Masferrer, p. 1.
28. Diari de Vic (26 de novembre de 1931). A la secció Notes polítiques, p. 1.
29. Diari de Vic (29 d’octubre de 1932). A la secció Notes polítiques, p. 1.
30. Gazeta de Vich (10 de desembre de 1932). «La dona, la política i l’ensenyament», signat per J. Y.

C. (Josep Ylla Casas), p. 1 i 2.
31. Sembrar (17 de setembre de 1932). «El Estatuto», per Aurora.
32. Gazeta de Vich (5 de gener de 1933). «Secció Femenina de la Delegació de la Lliga Regionalista de

Vich», p. 3.



En aquestes mateixes dates, el Diari de Vic comentava el pes de les dones en el
cens electoral català. El redactor confessava que «m’he quedat una mica decebut
en veure la importància que té el nombre de dones capacitades per a emetre llurs
sufragis» i confessava que «he sentit la meva condició de mascle humiliada
davant la probabilitat de que un dia es posin d’acord i prenguin elles les regnes de
la governació fora de casa». Aquests comentaris els feia arran de saber que dels
1.626.492 votants, 775.431 eren homes i 851.061 dones, és a dir, que les dones
disposaven de 75.630 vots més que els homes. Amb el to irònic i confús que
caracteritza en general els articles sobre aquest tema del Diari de Vic, i tot i que
deia que sempre havia estat partidari que l’altra meitat del gènere humà fruís en
tot de les mateixes prerrogatives que l’home, afegia: «Si ara ja n’hi ha que volen
manar a casa, figureu-vos quan sàpiguen que també podran disposar a l’ajunta-
ment, a la Generalitat o al Govern de Madrid». «Bromes a part», diu l’autor.33

Però al lector li queda el dubte de considerar-ho una facècia. L’estratègia d’aquest
article de barrejar la satisfacció per la victòria del sufragi femení i de qüestionar-
ne les conseqüències és comuna en la majoria d’articles d’aquest periòdic i amaga
els dubtes que la concessió del vot inspirava.34

En un article de finals de gener, el Diari de Vic criticava «la coacció política»
que el sector femení de la Lliga Regionalista, que llegia la Gazeta, exercia sobre
la dona vigatana, i es considerava que aquest grup aprofitava la seva situació
privilegiada per anar de dret a la «massa femenina», desproveïda de cultura.35

El Diari de Vic va reprendre el tema al mes d’agost, amb un article titulat
«Feminisme», en el qual, després d’afirmar que «en altres nacions això del femi-
nisme ja ha passat de moda» i que «uns diuen que la humanitat no anirà bé fins
que manin les dones» i d’assegurar que «en l’art que més han excel·lit és en la
comèdia. No hi ha ningú que amb tanta naturalitat sàpiga desmaiar-se en el
moment oportú», afirmava que «actualment, les dones d’Espanya i de Catalunya
són adulades com mai no ho havien estat [...] la culpa36 és de l’article 36 de la
Constitució, que els atorga el vot» i que el vot femení seria decisiu en les prope-
res eleccions. Deia que «la dona la trobem força detestable quan està enmig d’un
grup d’homes qüestionant problemes polítics» i es preguntava què passaria en un
Parlament «on hi haguessin unes tres o quatre-centes dones diputades, amb els
corresponents ministeris i secretariats femenins. Troia quedaria en ridícol [sic]».37

També va intervenir en aquest debat una dona, Amanda Llebot, demanant a les
dones que s’eduquessin políticament amb lectures i assistint a conferències orien-
tadores per forjar-se uns criteris propis. Ella considerava que la millor opció era
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33. Diari de Vic (18 de gener de 1933). «Les dones i el cens electoral», per Marçal, p. 1. 
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36. La cursiva és meva.
37. Diari de Vic (4 d’agost de 1933). «Feminisme», per Eudald Plana. p. 1 i 2.
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l’Acció Catalana Republicana, «ja que per la cultura i el liberalisme dels seus
homes, les dones hi trobarem sempre el suport que ens calgui per assolir les
nostres reivindicacions». Llebot creia que a elles els pertocava millorar l’ordre
social: que a igual treball igual salari, fer desaparèixer el tràfic de blanques i la
prostitució, protegir les arts. «La nostra política ha de suavitzar asprors i ha de
combatre injustícies, ha d’ésser d’amor i sentiment.» I reblava «que ells hi posin
el cervell, nosaltres hi posarem el cor».38

Els dies abans de les eleccions es van multiplicar els articles referits a aquesta
qüestió. Els més nombrosos eren  els que reprenien el tema del sufragi remarcant
que era l’hora del vot de les dones: «Però com que ella no l’havia reclamat, aquest
dret, puix no en sentia l’apetència, resulta que, en certa manera, més que un dret
que se li vindica, li sembla a ella una obligació que se li imposa». L’article desta-
cava el recel de les esquerres i la victòria que ja preveien les dretes. L’autor feia
una suposició del vot, considerant que, en principi, tot hauria de restar com estava
amb el vot masculí: «Si la dona representés idènticament els interessos i les idees
de les persones de sexe contrari corresponent a la seva classe, família o religió, tot
restaria igual si fa no fa». Però creia que la sorpresa vindria de la classe treballa-
dora, en què hi havia dos factors que podien influir: l’ascendent moral-religiós i
l’abstencionisme.39

Així mateix aparegueren requadres recordant els avantatges que les dones
havien aconseguit amb la República: sufragi, dret a ésser diputades i ocupar
càrrecs polítics, divorci, la supressió entre fills naturals i legítims i accés a profes-
sions administratives. Votar contra la República era votar contra les dones,
concloïa.40 Com que la premsa conservadora atacava la República per atemptar
contra la religió i la família, el Diari de Vic va publicar un article signat per una
dona en el qual preguntava a «les que professen la fe dels seus pares, les que no
tenen la fe com un espot» si s’havien sentit ofeses per la República en l’exercici
de la seva pràctica religiosa.41

Després d’un període sense referències al vot, el tema va reaparèixer a la
Gazeta arran de les eleccions del 19 de novembre de 1933. Era la primera ocasió
que tenien les dones de fer efectiu el seu dret, «el més sagrat dels drets polítics». 

La Gazeta plantejava una estratègia diferent de la del Diari de Vic. No entrava
en polèmica sobre la conveniència i la preparació de les dones per exercir el dret
de sufragi. El que pretenia era assegurar-se el vot femení42 i l’articulista esgrimia
que «la missió de la dona en la vida moderna no està tancada en el cercle de casa
seva» i afegia: «És un sofisma inconsistent al·legar la incapacitat de la dona per a
la vida política. Per ventura les lleis no concedeixen el sufragi als homes analfa-
bets i imbècils? Per què doncs s’ha d’excloure d’aquest dret la dona instruïda i
culta? El sufragi universal masculí porta com a conseqüència el sufragi universal

38. Diari de Vic (1 de setembre de 1933). «Política i feminitat», per Amanda Llebot, p. 1 i 2.
39. Diari de Vic (3 de novembre de 1933). «La dona i les eleccions», per F. C., p. 1.
40. Diari de Vic (10 de novembre de 1933). «Què ha fet la República per la dona?» p. 1.
41. Diari de Vic (18 de novembre de 1933). «Siguem agraïdes, dones vigatanes», per L. C de R., p. 1.
42. ALBAREDA, Joaquim; i altres. Història d’Osona. Vic: Eumo, 1984, p. 240-241. La dreta,

convençuda de la influència de l’Església sobre les dones, creia que podia confiar a aconseguir-ne el vot.



femení. I si les dones no estan preparades, prepareu-les».43 De manera que no
plantejava el vot femení com un dret democràtic, sinó que, atès que el tenien tots
els homes, cultes i incultes, calia que el tinguessin les dones instruïdes. El diari va
incloure cinc dies abans de la contesa electoral un requadre recordant a qui havien
de votar: «Si voleu respectada la vostra dignitat, treballeu per un règim en el qual
el matrimoni sia quelcom més que un contracte que es pugui trencar».44

En dies posteriors es comentava la gran victòria a Osona de la Lliga Catalana
gràcies, en gran part, a l’actuació de la Secció Femenina d’aquest partit. Segons la
seva opinió, les accions d’ERC en moltes actuacions, especialment en el tema
religiós, havien fet reaccionar les dones vigatanes, que havien optat per votar
partits de dretes.45

Sembrar, per la seva part, amb el seu estil crític vers la política, va comentar les
eleccions assegurant que era un muntatge per tal que les dones entressin en polí-
tica. Per a aquesta publicació, els partits es convertien en un nou amo per contro-
lar les dones. La llibertat que havien adquirit es limitava a la possibilitat d’escollir
«un nuevo jefe» al qual sotmetre’s, a més dels pares i els marits. I el que trobaven
curiós és que ho fessin en nom de la democràcia. Consideraven que les dones no
havien de participar en el joc polític, ans al contrari, el que havien de fer era entrar
en el Sindicat, en el qual la personalitat d’homes i dones era la mateixa.46

El tractament de les eleccions de 1936 a la Gazeta de Vich

El dia 1 de febrer de 1936 va aparèixer a la Gazeta la llista dels candidats, tots
homes, del Front Català d’Ordre. Era el tret de sortida de les eleccions legislati-
ves del dia 16. Dels tres periòdics solament la Gazeta de Vich havia sobreviscut
als avatars polítics i econòmics. Els dies 11 i 13 de febrer van aparèixer dos arti-
cles reclamant el vot femení. El primer, de contingut apocalíptic, adreçat a les
vigatanes, apel·lava des de la primera plana a la capacitat persuasiva de la dona
per mirar de convèncer tota la família de la necessitat d’emetre un vot que signifi-
qués «la defensa dels postulats més essencials». Se’ls adjudicava la responsabili-
tat d’exercir «el vot més transcendental que mai s’us [sic] pugui demanar», ja que
«del que feu perilla àdhuc la constitució tradicional de la família que s’han propo-
sat destruir també les esquerres». Se les feia responsables també de «procurar que
el marit no voti les idees dissolvents de l’esquerra» i se les exhortava a defensar
els fills «perquè no hagin d’acudir a la guerra civil que ja es preveu per al dia 17
d’aquest mes si guanyen».47 Escrit en forma de crida, apel·lava als sentiments més
sensibles de les dones per tal de decantar-les a votar la dreta, a partir de generar
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43. Gazeta de Vich (14 de novembre de 1933). «Dret Cívic de la Dona», per Ernest Bellpuig, p. 2.
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portant vot femení, i per l’altra, a l’abstencionisme de la classe obrera. Aquests autors creuen, però, que en
el cas d’Osona el pes del vot femení va ser decisiu. 

46. Sembrar (4 de febrer de 1933). «Dos caminos», per Aurora, a la secció Estampas.
47. Gazeta de Vich (11 de febrer de 1936). «Dones vigatanes... llegiu!!», p. 1.
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un ambient de por i d’amenaça d’un conflicte bèl·lic immediat. I acabava dient
que eren les mares, filles i esposes les que més necessitaven el triomf del Front
Català d’Ordre.

El segon dels articles, titulat «Dones catòliques, no votar és una traïció!!!»,
insistia en els perills que representava per a la religió, la família i l’ordre social el
triomf de les esquerres, i recordava «el deure indefugible que té la dona catòlica
segons desig del Papa [...] d’intervenir en el vot per elegir les persones de solvèn-
cia» per a la defensa dels valors esmentats abans.48

No s’ha trobat cap comentari de la victòria del Front Popular en els diaris dels
dies posteriors. A partir de febrer el vot femení va desaparèixer de la Gazeta,
dedicada a altres temes que preocupaven les classes conservadores osonenques.

Conclusions

La premsa d’Osona va recollir àmpliament el debat sobre el sufragi i presentà
una bona mostra de les diferents posicions que aquesta conquesta va plantejar al
conjunt de la societat.

La Gazeta de Vich li va dedicar poques línies. La manera de pensar dels seus
redactors ja deixava clar que no era una demanda que ells haguessin fet. Qüestio-
naven tant la necessitat de la concessió com l’originalitat de la mesura, recordant
el vot restringit atorgat a les dones durant la dictadura de Primo de Rivera. No
comprenien que ara el plantejament era diferent, que es tractava d’una disposició
de caràcter universal que no exigia un determinat nivell d’instrucció o unes deter-
minades condicions econòmiques per poder-ne fruir. Ara bé, un cop la Gazeta va
entendre que la decisió era irreversible, i conegudes les raons per les quals els
partits d’esquerres s’oposaven al sufragi femení, van canviar de tàctica perquè va
suposar que, en definitiva, el sufragi femení els afavoriria. Els diferents articles es
van proposar desplegar el màxim d’arguments per tal de convèncer les dones a
qui havien de votar. La batalla que emprengué el diari tenia un front molt ampli.
Les successives lleis que aprovava la República anaven en contra dels seus princi-
pis i hi havia temes que els preocupaven més que el sufragi, que per a ells era un
més dels canvis que s’estaven produint. Hi havia algunes lleis, però, que tenien
unes conseqüències més greus per als lectors d’un periòdic directament vinculat a
l’Església: l’eliminació de la religió en els centres educatius i els canvis que afec-
taven la família, especialment la llei de divorci. Calia clamar contra la pèrdua del
control a les escoles, reducte irrenunciable, i contra les disposicions que, al seu
entendre, posaven en perill la família. En els nombrosos articles que tracten
aquests temes, la dona hi és molt present. Temien que se’ls escapés del seu
control. Per això el sufragi, finalment, els podia anar a favor. 

Per aconseguir els vots de les dones calia presentar la situació amb dramatisme
i apel·lar als sentiments més arrelats en elles: la destrucció de la família, el seu

48. Gazeta de Vich (13 de febrer de 1936). «Dones catòliques no votar és una traïció!!!», per Ernest
Bellpuig, p. 2.
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marc d’actuació, i la influència de la religió, que sempre havia format part de la
seva educació. A mesura que les posicions es van anar radicalitzant, el missatge a
les dones va adquirir un to més extrem fins a culminar en la crida de l’11 de febrer
de 1936. Aquest dia, la redacció del diari va decidir emfasitzar els punts centrals del
missatge amb lletra negreta, pràctica extraordinària en la publicació. A les dones se
les responsabilitzava del que pogués passar, perquè se’ls deia que d’elles depenia,
no solament el seu vot, sinó el dels homes del seu entorn. I per acabar-les de
convèncer, el diari instava les mares a defensar els fills i les filles a evitar la mort
dels pares. Impressiona comprovar l’enorme pes que posaven sobre la consciència
de les dones, atrapades entre les seves creences i l’obligació d’enfrontar-se, en
alguns casos, amb l’opinió adversa dels seus familiars propers. 

En el cas del Diari de Vic, el tema es plantejà de manera diferent i el debat es
va allargar durant anys. Els articles mostren com la majoria dels articulistes es
debatien entre la comprensió de la decisió democràtica, que com a publicació
liberal havia de mantenir, i les resistències als canvis.

Les opinions sobre la concessió del sufragi va durar des de l’any 1931 fins a les
eleccions de 1933. Els articulistes plantejaven, amb un llenguatge amb freqüència
sorneguer i ple d’ironia, la dualitat entre el caràcter democràtic de la mesura i els
dubtes sobre les capacitats de les dones d’exercir-lo i les conseqüències d’aquesta
decisió. Els arguments en contra anaven des del poc interès que havien tingut les
dones a reclamar-lo i l’escassa implicació en les decisions polítiques, fins al
temor a les transformacions que pogués comportar en la vida dels homes i de les
famílies. Entenem que aquesta opinió quedà clarament reflectida en l’editorial del
director del 9 d’octubre de 1931. L’article barreja la imatge més tradicional de la
dona amb la seva capacitat d’opinar derivada del seu «amor de mare i seny d’es-
posa». Però deixa clar que no els agradava la participació activa de les dones casa-
des en la vida política. Seria trencar amb la relació entre homes i dones existent
fins aquell moment, relació que no tenien cap interès a modificar. Els homes
maldaven per racionalitzar una situació que tenia molt d’irracional, ja que també
els republicans lluitaven contra l’ancestral misogínia patriarcal que els impedia
acceptar els canvis que s’estaven produint. S’obria novament el debat sobre la
qüestió femenina, és a dir, la discussió a l’entorn de quin havia de ser el lloc de la
dona a casa i fora de casa. I estaven d’acord que no desitjaven gaires modifica-
cions en el si de la llar.

De fet, les dones osonenques coincidien en el fet que la seva primera obligació
era l’atenció de la llar i l’educació dels fills. Però sense modificar aquesta posició,
creien que podien complementar la feina dels homes en l’espai públic. L’article
d’Amanda Llebot és revelador. Els homes i les dones vivien mons oposats, tot i
que l’objectiu era el mateix. Per tant, s’imposava la col·laboració i la participació
de les dones per fer la política més decent i per tal que es preocupés d’aspectes
que fins ara havien estat poc atesos. Era aquí on les dones podien aportar la seva
experiència: en aquells problemes que exigien sentiments. Les dones no tenien
tants coneixements com els homes, però sentien més i per tant podien ajudar a
dignificar la política. Com deia l’autora, «que ells hi posin el cervell; nosaltres hi
posarem el cor». És a dir, no calia ni que els homes tinguessin cor ni que les dones
tinguessin cervell. 



No hi ha cap article que s’aparti d’aquests paràmetres. En canvi hi ha moltes
peticions de més formació per a la dona osonenca, especialment tancada a la casa,
abatuda en la pesantor de la ignorància, poc participativa en els actes i les
conferències, i gens disposada a donar el seu nom per una causa. D’aquí ve l’es-
perança que va portar la creació de l’Institut de Cultura Femenina destinat a
millorar la formació de totes les dones que ho desitgessin.

Els articles del setmanari Sembrar s’emmarcaven en un altre context. A les
redactores els preocupaven l’explotació de la qual era víctima la classe obrera, les
pèssimes condicions de vida, els conflictes laborals, la setmana de vacances, la
manca d’educació, la prostitució, la influència de l’Església, l’amor lliure, el
sindicat... I amb l’arribada de la República els semblava que no havia canviat res.
La política, el sufragi femení i les eleccions eren inquietuds que associaven a les
burgeses. Les anarquistes tenien altres prioritats i a través dels seus articles d’opi-
nió, de fort contingut instructiu, lluitaven enèrgicament per tal que les seves
causes també es convertissin en les preocupacions principals de les altres dones. 
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