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EL LLARG CAMÍ CAP 
AL SUFRAGI FEMENÍ 
A CATALUNYA1

Josep Lluís Martín i Berbois 
Memorial Democràtic

1 Aquest text és un breu resum actualitzat del meu llibre Ignorades però desit-
jades. La dona política durant les eleccions de la Segona República a Catalunya, 
Barcelona: Acontravent, 2013; i en castellà Ignoradas pero deseadas. La mujer 
política catalana en la Segunda República, Barcelona: Icaria Editorial, 2015.

Les primeres propostes sobre el 
vot femení a Espanya 
i a Catalunya

Els primers debats formals sobre la possibilitat de la 
concessió del vot femení a l’estat espanyol sorgiren 
al darrer terç del segle xix. El maig de 1877 ja hi hagué 
una esmena a la Llei Electoral, promoguda pel sec-
tor dretà dels liberals-conservadors i diputats de la 
Unión Católica. Els diputats que presentaren la rec-
tificació demanaren a les Corts espanyoles el dret a 
vot per a les dones majors d’edat, mares de família o 
vídues que estiguessin exercint la pàtria potestat. La 
proposta fou efímera, ja que fou rebutjada taxativa-
ment.

El 15 de juliol de 1907 els republicans proposaren 
una llei electoral que possibilitava votar al sector fe-
mení a les eleccions municipals. L’article 3 reconei-
xia i especificava que les dones havien de tenir vint-
i-cinc anys i ser viudes o solteres emancipades amb 
dos anys de residència en el municipi on es dugués a 
terme l’elecció. El debat se centrà fonamentalment 
en la incompatibilitat de la tasca de l’electora amb 
les seves responsabilitats d’esposa i mare; un aspecte 
que, com veurem al llarg del text, fou un tema recur-
rent per part dels homes perquè la dona es concentrés 
en la seva «veritable tasca». Finalment, només nou 
senadors votaren favorablement aquesta proposta.

El 17 de març de 1908, mentre es debatia al Con-
grés la nova Llei de Règim d’Administració Local, 
es posà a discussió l’esmena de l’article 41 del pro-
jecte presentada pel republicà i dramaturg Francesc 
Pi i Arsuaga (1885-1912), fill de l’eminent polític i se-
gon president de la Primera República (1873-1874), 
Francesc Pi i Margall (1824-1901). La proposta de-
manava el vot administratiu per a les dones eman-
cipades, majors d’edat i caps de família. La proposi-

Sempre he estat partidari del vot de la dona. Mai no 
he cregut en els greus perills que alguns veuen en el 
vot femení. 

[...] Tinc plena confiança que la propera entrada de 
les dones catalanes en l’exercici del dret electoral 
confirmarà la bondat i l’oportunitat d’aquesta 
reforma, que dóna al sufragi una vera universalitat i 
destrueix el privilegi polític del sexe masculí.

Antoni RoviRA i viRgili 
«La humanitat», 29 de maig de 1933.
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ció tingué inicialment el suport de sis diputats més, 
però finalment cap d’ells acabà votant-hi a favor. La 
petició fou acollida pels conservadors com a revolu-
cionària, mentre que l’esquerra la veié com a reac- 
cionària perquè, segons ells, la concessió del vot su-
posava entregar aquest a l’Església. Lluny de defallir, 
el 13 de novembre de 1919 es presentà un nou pro-
jecte de llei electoral. En aquest s’atorgava el vot a 
tots els espanyols d’ambdós sexes majors de vint-i-
cinc anys, però no es permetia a les dones ser ele-
gibles. La incapacitat del president del govern espa-
nyol, Eduardo Dato Iradier (1856-1921), per formar 
govern el desembre de 1919 comportà que no es de-
batés la proposta. 

Al marge de la política, el sector femení tingué un im-
portant actiu per a la defensa dels seus drets: l’asso- 
ciacionisme. El feminisme de l’inici de segle a Espa-
nya i a Catalunya estigué caracteritzat per la diferèn-
cia de gènere, que recordava els corrents materna-
listes del moviment francès, mentre que a partir dels 
anys vint sorgí un feminisme més igualitari i sufra-
gista, fonamentat en una tradició noucentista laica i 
lliurepensadora. L’aparició d’un feminisme de caire 
catòlic, com el de l’Acción Católica de la Mujer (1919-
1950), presentà una elit provinent de l’aristocràcia  
i l’alta burgesia que facilità que aquest moviment 
adquirís un respecte social molt més ampli, centrat 
en l’educació i el treball remunerat amb la finalitat 
d’humanitzar la tasca de la dona.2 

Una altra de les organitzacions més rellevants du-
rant aquests primers anys del segle xx fou l’Asocia-
ción Nacional de Mujeres Españolas (1918-1936), la 

2 duch, Montserrat, «Els feminismes a Catalunya i Espanya (1900-1936)», 
dins creixell, Rosa; sala, Margarida (coords.), Dones. Els camins de la lliber-
tat, Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2008, pp. 98-99; luNa, Joana & Ma-
cià, Elisenda, «L’associacionisme femení: catolicisme, catalanisme i lleure», 
dins Nash, Mary (coord.), Més enllà del silenci: les dones a la història de Catalu-
nya, Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1988, pp. 227-242.

qual es caracteritzà pel feminisme social i materna-
lista; això no obstant, amb el pas del temps encap-
çalà la reivindicació del sufragi i dels drets igualita-
ris i la denúncia de la violència de gènere. La dirigent 
més rellevant d’aquest grup fou l’empresària María 
Espinosa de los Monteros y Díaz de Santiago (1875-
1946).3

El moviment feminista espanyol comptà amb un 
important nombre d’altres entitats femenines que 
també lluitaren pel dret al sufragi, com per exemple 
el madrileny Lyceum Club Femenino (1926-1939).  
A Catalunya el feminisme ja havia manifestat els seus 
primers símptomes d’existència amb la creació de la 
Societat Autònoma de Dones de Barcelona, el 1889. 
L’organització, pionera a la Ciutat Comtal, fou crea- 
da per l’escriptora i espiritista Amàlia Domingo So-
ler (1835-1909), l’obrera anarquista Teresa Clara-
munt (1862-1931) i la republicana Ángeles López de 
Ayala (1858-1920), la qual també creà la Sociedad 
Progresiva Femenina (1898-1920), que publicava el 
setmanari El Progreso (1896-1901). La Societat Au-
tònoma també mantenia una escola laica nocturna i 
gratuïta que tenia per nom Fomento de la Instrucción 
Libre.

Un altre exemple, però des del sector de les classes 
benestants, fou el de l’escriptora Dolors Monserdà i 
Vidal (1845-1919), que, entre d’altres aspectes, pro-
mogué la institució confessional i catòlica anome-
nada Patronat per a les Obreres de l’Agulla (1919), 
que difongué el terme feminisme i potencià la millora 
educativa i una formació professional que garantís 
l’accés a un treball remunerat i digne. 

Cal també destacar les institucions del Club Femení 
i d’Esports de Barcelona (1928-1936) i el Lyceum 

3 duch, Montserrat, «Els feminismes a Catalunya i Espanya (1900-1936)...», 
op. cit., p. 99.
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Club de Barcelona (1931-1939). La primera, creada 
per la pedagoga i escriptora Enriqueta Sèculi i Bastida 
(1897-1976) i les germanes Teresa i Josefina (1902-
2006) Torrens/Torrents Illa, fou la primera entitat 
esportiva femenina a l’estat espanyol. Respecte al  
Lyceum Club, prosseguí amb el model d’altres d’ar-
reu del món. La seva finalitat era respondre a les ne-
cessitats de les dones en l’àmbit intel·lectual, i per 
això col·laborà amb institucions i associacions cul-
turals de Barcelona com l’Ateneu Barcelonès (1860), 
l’Ateneu Enciclopèdic Popular (1902), l’Atheneum 
Polytecnicum, el Cercle Artístic de Sant Lluc (1881) o 
el Foment de les Arts Decoratives (1903).

Una altra institució que treballà pels drets de les do-
nes fou la primera biblioteca pública per a les dones a 
Europa: la Biblioteca Popular de la Dona (1909-1936). 
Posteriorment anomenada Institut de Cultura i Bi- 
blioteca Popular per a la Dona, a més dels cursos que 
programava també disposava d’una borsa de treball 
amb un important nombre d’empreses que cada any 
proporcionava feina a unes 1.600 noies en treballs re-
munerats característics de la societat de masses del 
moment. L’artífex d’aquest gran i exitós projecte fou 
la pedagoga i mecenes Francesca Bonnemaison i Far-
riols (1872-1949), vídua de l’advocat i polític catala-
nista Narcís Verdaguer i Callís (1863-1918). 

Retornant al món polític, una de les pioneres en la 
demanda del sufragi femení fou l’escriptora, perio-
dista, musicòloga, publicista i feminista Carme Karr 
i Alfonsetti (1865-1943). Karr formà part del grup 
promotor de la revista Or i Grana de la Lliga Patriò-
tica de Dames i dirigí completament la revista Femi-
nal (1907-1917), suplement de La Il·lustració Catalana 
(1903-1917), que fou el veritable vehicle de les pro-
postes feministes a la Catalunya d’aquell moment.

A més d’una gran activista en el món cultural, Karr 
també ho fou per a l’obtenció del sufragi femení. El 

seu text més conegut és el que publicà el 2 de setem-
bre de 1917 a la citada Feminal: «¡El vot a la dona! 
¡Per quins camins de sanch, de dol y de sacrificis 
haurèm conseguit aquest dret que se’ns devia desde 
la primera llegislació que va ferse damunt la terra! 
Per últim ¿s’hauràn convençut los homes de que la 
intervenció de la dòna pot y ha d’esser la més sòlida 
base per edificar en el pervindre lo qu’avuy sembla 
encara a mólts una utopía, la pau universal, y asse-
gurada per sigles y més sigles? Per que ¿qui es capaç 
de dubtar de que si la dona hagués estat consul-
tada, nó ja parlamentariament, sinó en un plebiscit 
mundial, avuy Europa no tindria de lamentar morts, 
tanta destrucció, tanta ruina? [...] Ab tot y reconèi-
xer los meus escassos mèrits, quàntes vegades he 
sentit per mi mateixa la injusticia social que’m priva 
d’uns drets de ciutadania dels que, en cambi, disfru-
ten l’escombriayre del carrer, lo moço, el criat, etc., 
gent, en fi, qual mentalitat no ha pogut traspassar 
els límits de la seva feyna... y que per lo tant sol esser 
inconscient ò pagat instrument d’agenes passions 
polítiques, juguet d’ambicions particulars. ¡Anèu a 
sapiguer! En tant, nosaltres, les dònes, qual obra in-
telectual ò social se considera d’algun valor civich, 
nosaltres, que després de cursar els matexos estudis 
y sofrir los matexos examens que l’home, paguèm 
al Estat los matexos drets qu’ell pels cursos y títols 
acadèmichs, nosaltres, que ja quatre anys enrera 
formavem el 60 per cent dels habitants, nosaltres 
no podèm elegir aquells que’hagin de governarnos. 
[...] Molt mal s’ha dit y pensat de les dònes; moltís-
sim més mal se n’ha escrit encara... Però va arribant 
l’hora de la justicia als nostres drets, y’l pervindre 
demostrarà als homes que necessiten a la dóna per 
conseguir aquella forma de govern ideal somiada 
per Plató en sa República, això es el govern dels bons 
pels millors».4

4 Feminal, n. 124, 2 de setembre de 1917, pp. 602 i 605.
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La burgesia catalana no veié de bon grat aquest text; 
això, juntament amb la crisi econòmica arran de la fi 
de la Primera Guerra Mundial, va fer que li retirés el 
suport financer que feia viable l’edició de la revista, 
cosa que ens mostra clarament que el catalanisme 
conservador no era partidari de concedir el dret de 
vot a la dona. 

La dona política en la Dictadura de 
Primo de Rivera 

La possibilitat del vot femení sorgí altre cop durant 
la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), però 
amb l’agreujant que durant aquest nefast període no 
es convocaren eleccions. El 8 de març de 1924 l’arti-
cle 51 de l’Estatuto Municipal atorgà per primer cop 
el vot administratiu a la dona en funció del seu es-
tat civil i la possibilitat de ser regidora.5 La renovació 
dels ajuntaments de l’1 d’abril de 1924 permeté a les 
dones poder participar activament en les institucions 
municipals gràcies al seu nomenament com a regido-
res i alcaldesses.

El 12 d’abril de 1924, el president del directori mili-
tar, Miguel Primo de Rivera (1870-1930), publicà a la 
Gazeta de Madrid un reial decret, firmat per ell ma-
teix i pel rei Alfons XIII (1886-1941), on es concedia 
el vot polític a la dona i s’esmentava la necessitat de 
depurar el cens electoral. No obstant això, hi havia el 
parany polític que el sufragi no fos universal, ja que 
només permetia votar a la dona soltera i viuda, men-
tre que a la casada, a excepció d’alguns casos, no se li 
permetí exercir el seu dret. Aquestes excepcions fo-
ren: «1.- Cuando viva separada de su marido en virtud 
de sentencia firme de divorcio que declare culpable 

5 díaz, Paloma, «La dictadura de Primo de Rivera. Una oportunidad para la 
mujer», Espacio, Tiempo y Forma, Sèrie V, Historia Contemporánea, t. 17, 
2005, p. 180.

al esposo. 2.- Cuando judicialmente se haya decla-
rado la ausencia del marido con arreglo a los artícu-
los 184 y 185 del Código Civil. 3.- Cuando el marido 
sufra pena de interdicción civil impuesta por senten-
cia firme. 4.- Cuando ejerza la tutela del marido loco 
o sordomudo» 6

Entre 1924 i 1930 hi hagué set alcaldesses a tot l’estat 
espanyol. La primera catalana fou la lleidatana Do-
lors Codina i Arnau (1878-1944), que dirigí la pobla-
ció de Talladell (Urgell). Codina no fou escollida per 
sufragi universal sinó en virtut de l’Estatuto Munici-
pal de 1924. En el cas de les regidores, hi hagué sei-
xanta-dues dones que exerciren aquest càrrec entre 
1924 i 1930. D’aquestes només tres ho foren en ajun-
taments catalans: María López de Sagredo Andrés 
(1881-1951) per Barcelona i Francisca Domingo i An-
tònia Solé i Segura per Talladell.7

Malgrat que finalment la dona no exercí el seu dret 
perquè no es convocaren eleccions en el període dic-
tatorial, sí que es produí, en part, un reconeixement 
d’uns incipients drets polítics de la dona, cosa que al 
seu torn possibilità que aquest col·lectiu pogués parti-
cipar en l’Asamblea Nacional Consultiva (1925-1927) 
o, com hem vist, en l’àmbit municipal. La primera es-
tava formada per 385 membres, dels quals tretze eren 
dones. La majoria d’elles eren o havien estat regido-
res i havien estat nomenades representants d’«Acti-
vidades de la Vida Nacional», o sigui, persones des-
tacades en les seves professions. Les tretze pioneres 
foren la professora de comerç María de la Natividad 
Domínguez de Roger (1888-1932), la catedràtica de 
l’Escuela Nacional Micaela Díaz Rabaneda (1898-?), 
la directora de la Residencia de Señoritas María de 
Maeztu y Whitney (1881-1949), la llicenciada en Ma-
gisteri, inspectora de Treball i vocal de l’Instituto de 

6 Gaceta de Madrid, n. 103, 12 d’abril de 1924. 
7 La Vanguardia, 23 de març de 1926.
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Presentació al govern de 200.000 firmes de dones catalanes per la  llibertat dels presos del Garraf. Lliurament dels àlbums al president de  la Diputació, Joan 
Maluquer, amb la finalitat que s’enviïn al govern.  Retrat de grup dels assistents a l’acte. 4 de gener de 1930. © Arxiu Fotogràfic de Barcelona

09/2018 El llarg camí cap al sufragi femeni en Catalunya per Josep Lluís Martín i Berbois

© www.expotransgresoras.com Transgressores.Dones d'un i altre costat de l'oceà ( 2018 / 2019 ) 6



Reformas Sociales María de Echarri Martínez (1878-
1955), la comtessa i dama reial Isidra Quesada Gutiér- 
rez de los Ríos (1851-1908), l’escriptora Blanca de 
los Ríos de Lampérez (1862-1956), la directora de la 
Universidad Popular Femenina de la Acción Católica 
de la Mujer Teresa Luzzati Quiñones de López de Rúa 
(1888-1942), la llicenciada en Magisteri i professora 
auxiliar de Lletres Josefina Olóriz Arcelus (1894-?), 
la presidenta de l’escola socialista de propagandis-
tes María López Monleón, la duquessa i dama reial 
Trinidad von Scholtz-Hermensdorff (1867-1937), la 
professora i doctora en Dret Carmen Cuesta del Muro 
(1890-1968), la noble Concepción Loring y Heredia 
(1868-1935) i la mencionada María López de Sagre-
do.8 Tot i el rellevant paper, encara no reconegut, que 
tingueren aquestes dones, cap d’elles prosseguí en el 
món de la política durant el període republicà, possi-
blement pels nous aires polítics.

La situació política i la participació de la massa social 
durant la dècada dels trenta, entre la fi de la Dicta-
dura de Primo de Rivera i el període de la Segona Re-
pública, foren factors determinants perquè les dones 
adquirissin un major protagonisme en el món polí-
tic del moment. Un dels primers exemples d’aquesta 
implicació fou l’article titulat «Manifest de les dones 
catalanes», que publicaren les membres del partit 
polític independentista Estat Català (1922), on es de-
manà l’amnistia per als presos del complot de Garraf, 
dut a terme el 30 de maig de 1925.9

8 A la segona legislatura de l’assemblea, la presidenta de la Federación Sindi-
cal de Obreras, María Domènech i Escoté (de Cañellas) i Clara Frías Cañiza-
res també en formaren part. Hi hagué dues dones, ambdues del Partido So-
cialista Obrero Español, que també foren escollides, però finalment renun-
ciaren al seu lloc per motius polítics: la mestra Dolores Cebrián y Fernández 
de Villegas (1881-1973) i Esperanza García de la Torre, esposa del periodista 
i marquès de Luca de Tena Torcuato Luca de Tena y Álvarez-Ossorio (1861-
1929).

9 La Nau, 1 de març de 1930. 

La Segona República 
i la concessió del sufragi 
femení

Els excel·lents i sorprenents resultats a les eleccions 
municipals del 12 d’abril de 1931 de la novella for-
mació política d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC), que s’havia creat el 19 de març d’aquell ma-
teix any, modificà completament el panorama po-
lític català i espanyol. Una situació que s’enterbolí 
encara més amb la proclamació de la República Ca-
talana de l’ex tinent coronel de l’exèrcit espanyol 
Francesc Macià i Llussà (1859-1933) el 14 d’abril de 
1931. 

A Catalunya, la queixa de les militants d’ERC, que 
encara no disposaven pròpiament d’una secció fe-
menina, no es feu esperar i el mateix dia de les elec- 
cions generals reivindicaren llurs drets polítics en un 
article al setmanari d’orientació d’esquerres L’Opi-
nió (1928-1934): «Ja s’acaba l’hora de les prome-
ses afalagadores. N’hi ha hagut per a tothom menys 
per a nosaltres. Els candidats i llurs amics han tingut 
aquest oblit que pot ésser lamentable. Solament l’Es-
querra Catalana ha remembrat que prestarien pro-
tecció acurada a les mares i als infants! No és això: No 
és protecció el que nosaltres demanem: volem que es 
reconeguin els nostres drets iguals als de l’home. Ara 
que es tracta d’estructurar un poble, que no sembli 
que només hi ha homes sobre la terra. Electors d’avui! 
Voteu a qui us plagui; però digueu als vostres amics 
que la dona catalana no reposarà fins haver aconse-
guit la reivindicació deguda».10

Tornant als comicis generals, aquests donaren com a 
vencedor, a nivell estatal, el Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE), amb 115 diputats; darrera seu que-

10 L’Opinió, 18 i 28 de juny de 1931.
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daren el Partido Republicano Radical (PRR), amb 94 
diputats; el Partido Radical Socialista (PRS), amb 59, 
i Acción Republicana (AR), amb 28. A Catalunya ERC, 
que es trobava anímicament eufòrica pels excel·lents 
resultats obtinguts en els comicis municipals d’uns 
mesos abans, aconseguí 31 diputats.

Els excel·lents resultats electorals de les formacions 
republicanes permeteren que Victoria Kent, del PRS; 
Clara Campoamor, del PRR, i l’escriptora, periodista 
i crítica d’art Margarita Nelken Mansberger (1894-
1968), del PSOE, fossin escollides diputades. Aquesta 
darrera no pogué participar en les discussions parla-
mentàries sobre el vot femení per un problema bu-
rocràtic.

Com hem pogut observar, el sector femení no pogué 
exercir el dret a vot per la manca d’una Constitució 
que ho reconegués, malgrat les seves manifestacions 
de disconformitat. Una decisió del tot incomprensi-
ble i estranya que demostrava que encara hi havia una 
societat políticament poc madura i, sobretot, una re-
llevant i intencionada manca de voluntat d’un desta-
cat nombre de polítics espanyols i catalans perquè les 
dones no poguessin exercir el seu dret.

La participació de la dona 
a la campanya pro Estatut 
d’Autonomia

La llarga negociació del president provisional de la 
Generalitat, Francesc Macià, amb els ministres del 
govern provisional espanyol —el dirigent socialista 
Fernando de los Ríos Urruti (1879-1949), l’escriptor 
Marcel·lí Domingo i Sanjuan (1884-1939) i l’escrip-
tor Lluís Nicolau i d’Olwer (1888-1961)— comportà, 
entre altres coses, l’acceptació de la reconversió del 
govern de Catalunya en el govern de la Generalitat de 

Catalunya i la tramitació d’un Estatut d’Autonomia 
per a Catalunya. 

Aquest gran canvi polític impulsà una esperança ge-
neralitzada entre la societat catalana i especialment 
en el cas de les dones, les quals veieren una important 
obertura política per a l’obtenció del vot. Davant la 
impossibilitat de poder exercir el seu dret a les elec-
cions generals del 28 de juny de 1931, moltes catala-
nes cregueren que seria factible participar en el refe-
rèndum per a l’aprovació o no de l’Estatut de Núria 
del 2 d’agost d’aquell any. El desenllaç també va ser 
decebedor, perquè tampoc votaren.

L’important nombre de peticions de dones que volien 
ser partícips d’aquest fet tan transcendental obligà 
el govern català a endegar una campanya pro Esta-
tut adreçada a les dones on destacà un pamflet que 
contenia un missatge del president de la Generali-
tat —que avui seria molt discutit i condemnat pel seu 
to— al col·lectiu femení: «Dones catalanes: El vostre 
deure, en aquest moment, és fer votar l’Estatut i sig-
nar les fulles del plebiscit femení». 

D’aquesta manera, podem apreciar clarament el 
lleig gest del govern català, ja que la dona quedava 
exclosa d’exercir el vot, però en canvi estava «obli-
gada moralment» a «treballar» per a l’obtenció del 
vot afirmatiu de l’Estatut. Perquè la manca de de-
mocràcia no fos tan evident, tot i que el govern ca-
talà podia emparar-se en el fet que l’estat espanyol 
encara no s’havia pronunciat respecte al tema del 
vot femení, la Generalitat de Catalunya organitzà un 
referèndum femení, paral·lelament al masculí, però 
de caire simbòlic, on es demanà la recollida de sig-
natures a favor del text català. El Comitè pro Estatut 
recollí 146.644 adhesions i un vot en contra a Barce-
lona, i 235.467 firmes a favor a la resta de Catalunya. 
D’aquesta manera el poble català, amb un rellevant 
nombre de dones encapçalant el projecte, demos-
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Cotxe amb propaganda electoral pel plebiscit pro Estatut Català, 8 de març de 1931.931. © Arxiu Fotogràfic de Barcelona

trava la seva voluntat d’aconseguir l’Estatut d’Au-
tonomia.11

Davant aquest fet, les periodistes properes ideolò-
gicament a ERC van mostrar la seva decepció i des-

11 La Vanguardia, 7 de juliol de 1931.

contentament, a través de la premsa, vers l’actitud 
del govern i el seu president. Malgrat que no dispo-
sem d’una prova definitiva, molt possiblement hi ha-
gué un «toc d’atenció» cap al sector femení del partit, 
ja que els posteriors articles tingueren un caire més 
conciliador envers les decisions polítiques de Fran-
cesc Macià. El president de la Generalitat de Catalu-
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nya era plenament conscient que la figura de la dona 
anava adquirint una major presència a la societat, 
però no acabava de confiar-hi políticament.

L’anhelat referèndum de l’Estatut obtingué un 99% 
de vots favorables, amb una participació mitjana del 
75% i una abstenció del 25%. Curiosament, el presi-
dent Francesc Macià no pogué votar al referèndum 
perquè no constava al cens de Barcelona i no pogué 
desplaçar-se a Lleida, que era on estava censat, per-
què havia d’estar present a la Ciutat Comtal per mo-
tius evidents. Finalment, el 9 de setembre de 1932 
s’aprovà l’Estatut a les Corts espanyoles per 214 vots 
a favor, 24 en contra i més d’un centenar d’absten-
cions. El 15 de setembre el president de la República, 
Niceto Alcalá-Zamora Torres (1877-1949), el signà 
simbòlicament a Sant Sebastià.

El debat per a la concessió 
o no del sufragi femení a le
Corts espanyoles

La pressió per a la concessió del sufragi femení per 
part de les dones des de distints àmbits de la socie-
tat trobà la seva recompensa en el debat parlamentari 
que se celebrà entre el 30 de setembre i l’1 d’octubre 
de 1931. Els diputats dels diversos partits exposaren a 
les Corts espanyoles la seva postura política sobre la 
concessió del vot a la dona. El debat fou polèmic i amb 
posicions contradictòries a causa del suposat com-
portament electoral conservador de les dones.

Com ja hem esmentat, Clara Campoamor i Victoria 
Kent foren les úniques dones a les Corts en aquest de-
bat i, sorprenentment, defensaren posicions enfron-
tades. La primera, en contra de l’actitud del seu par-
tit, fou qui més aferrissadament defensà el dret al vot 
de les dones. En canvi, Kent, com Margarita Nelken, 

considerava prematura la concessió del vot perquè, 
segons ella i el seu partit, la dona havia de comprovar 
primerament els beneficis que la República aportava 
a la seva família i, a més, les dones encara no estaven 
preparades per exercir el seu dret, ja que es trobaven 
sota la influència de les forces polítiques conservado-
res i del clergat.12 

Tanmateix, a l’hemicicle s’hagueren de sentir opi-
nions impròpies d’unes persones que representaven 
l’Estat.13 Finalment, l’1 d’octubre de 1931 es procedí 
a la votació decisiva. El resultat fou de 161 vots a fa-
vor i 121 en contra del sufragi femení. El més greu del 
cas no és només l’estret marge a favor del vot favo-
rable de la dona, sinó que només votà un 60% dels 
470 diputats, fet que demostra que una part impor-
tant de l’hemicicle era indiferent al que succeís en 
aquella votació. Tot i els posteriors intents de res-
tringir el vot a un nombre concret de dones o d’elec-
cions, l’article 36 de la nova Constitució republi-
cana, aprovada el 9 de desembre de 1931, concedí el 
sufragi femení.

La creació de les seccions 
femenines dels partits polítics

L’aprovació del vot femení comportà que totes les 
formacions polítiques creessin les seves seccions fe-
menines. El 25 de gener de 1932 la Lliga Regionalista 
(1901-1936) creà la Secció Femenina de la Lliga Re-
gionalista de Barcelona, formada per un important 
grup de mullers, filles i germanes de membres del 
partit.14 La nova secció fou dirigida, a petició del lí-
der de la formació i advocat Francesc Cambó i Bat-

12 El Matí, 2 d’octubre de 1931, i Diario de Sesiones a Cortes, 1 d’octubre de 1931, 
pp. 1352 i ss.

13 Diario de Sesiones a Cortes, 1 d’octubre de 1931, pp. 1357 i 1362-1363. 
14 La Veu de Catalunya, 26 de gener de 1932.
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lle (1876-1947), per la pedagoga i mecenes Francesca 
Bonnemaison i Farriols (1872-1949).

Malgrat l’aparent suport de la Lliga i el seu líder, 
aquest darrer tenia seriosos dubtes sobre l’aporta-
ció que podien fer les dones del partit en els teòrics 
comicis al Parlament de Catalunya que es durien a 
terme aquell any. N’és un exemple la carta que envià 
a Duran i Ventosa: «Sé com treballa la Secció Feme-
nina, però no em faig grans il·lusions dels resultats del 
vot femení. Crec que l’acció de la Paquita [Francesca 
Bonnemaison] i de les senyores que la segueixen, po-
drà servir, principalment, per a que els elements de 
“El Matí” i altres similars, no presentin candidatura 
per a destorbar-nos. De totes maneres, jo les animo 
per a que treballin intensament».15

Com era d’esperar, l’activitat femenina a la Lliga 
obligà ERC a mobilitzar-se per contrarestar-la. El 20 
de febrer de 1932, el Comitè Femení del Casal d’ERC, 
finalment creat el 10 d’abril del mateix any, feu una 
crida a les dones catalanes perquè entressin a formar 
en un partit polític igual o similar a aquest: «Per col-
laborar en l’obra de la República, és d’absoluta ne-
cessitat ingressar en un partit polític, i, de tots els 
que hem vist actuar, cap no hi ha que sigui tan adient 
amb la nostra manera de pensar i sentir com el que 
té per cabdill En Francesc Macià. [...] El Comitè Fe-
mení del Casal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
fa una crida a totes les dones de tots els estaments 
socials per tal que ingressin a les nostres rengleres, 
no distingint de categories; solament demanem bona 
voluntat, energia i afecte a la causa que anem a em-
prendre i que necessita de l’esforç de totes les dones 
que ja estiguin cansades d’arrossegar una cadena. La 
cadena de la incultura, de l’analfabetisme, de la insu-

15 Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Manuel Duran i Bas - Lluís Duran i Ven-
tosa. Correspondència de Lluís Duran i Ventosa. Carta de Francesc Cambó a 
Lluís Duran. París, 31 de febrer de 1932. 

ficiència mental, de l’educació grollera i incivil, i de la 
incapacitat moral que és l’únic que campa arreu on hi 
posem el peu o arreu on hi posem la mà».16 

Tot i l’aparició de les seccions femenines, la perio-
dista, escriptora i membre d’ERC Rosa Maria Arquim-
bau i Cardil (1910-1992) es mostrà disconforme amb 
la creació de les seccions femenines, perquè preferia 
que ambdós sexes formessin una sola secció: «Contra 
el que creguin quatre escèptics, les Seccions Feme-
nines dels partits no han esdevingut una moda, sinó 
una necessitat. Una necessitat de la qual no ens hem 
de valer, però una necessitat a la fi. Un any i mig en-
rere, abans que la Constitució declarés la igualtat de 
drets, les Seccions femenines constituïren una mena 
d’espectacle per als homes. Avui és distint. Les do-
nes —ciutadanes— suposen una força. Una força i no 
un perill, però una força que pot decantar la balança 
i... ara, en virtut d’això, les seccions femenines ja no 
constitueixen un espectacle per als homes.

»Però Seccions Femenines? Malgrat totes les nos-
tres propagandes, les nostres actuacions, les nos-
tres recomanacions perquè es constitueixin, no som 
massa del parer de fer separacions de sexe. [...] L’ideal 
seria no formar-nos en seccions femenines, sinó for-
mar-nos en seccions mixtes amb ells. Anar amb ells. 
Però en aquest cas caldria que la llur consideració 
fos sincera i ens volguessin reconèixer intel·ligència 
sense massa temors».17 

El «nou paper» de la dona en el món polític comportà 
l’aparició d’enfrontaments entre les seccions feme-
nines a la premsa. N’és un exemple aquest text on la 
secció femenina d’ERC ridiculitzà la de la Lliga dient 
que les dones conservadores no avançarien política-
ment perquè estaven supeditades a totes les consig-

16 La humanitat, 20 de febrer de 1932.
17 L’Opinió, 10 de juliol de 1932.
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nes del sector masculí del partit: «Els centres de la 
Lliga dels districtes, dedicats fins fa poc a represen-
tar comedietes i a recitar poesies els diumenges a la 
tarda, pels fills dels socis, fan una crida a les dones. 
La senyora Bonnemaison recompartirà [sic] els seus 
lleures anant pels districtes, a les festes, a predicar a 
les dones dels homes de la Lliga. No li costarà gaire, 
tanmateix, de convèncer les dones dels homes de la 
Lliga. Ara que el més probable, és que aquestes do-
nes tampoc no li serveixin de gran cosa, són les com-
pensacions. Podrà invocar el nom del profeta Cambó 
i tots els noms que vulgui dels profetes lligaires, les 
dones, les germanes, les cunyades i les filles dels ho-
mes de la Lliga, assentiran. Aquestes dones de la Lliga 
no avançaran gaire en el terreny del feminisme. Es 
limitaran a fer el que vulguin i els diguin els homes 
com fins ara, com sempre, sense deturar-se a pensar 
si el que volen els homes es de la seva conformitat, 
si les plau i si és just o no ho és».18 Com és evident, la 
campanya electoral pels comicis al Parlament de Ca-
talunya de finals d’any ja havia començat. 

Les opcions del vot femení en 
els comicis de 1932 s’esvaeixen

L’ampliació del cos electoral necessitava un conjunt 
de mesures que el fessin més efectiu, i una d’elles era 
l’elaboració d’un nou cens. El gabinet del president 
del govern espanyol i ministre de la Guerra, Manuel 
Azaña Díaz (1880-1940), encarregà el treball a l’Ins-
tituto Geográfico, Catastral y Estadístico i anuncià a 
tots els ajuntaments que havien de completar la ins-
cripció de tots els habitants majors de divuit anys. La 
fita havia d’estar enllestida abans del 16 de juny de 
1932, moment en què serien exposades les llistes al 
públic per poder fer-hi modificacions.

18 L’Opinió, 1 de maig de 1932.

Tot i que aquest fet donà força esperances que les do-
nes poguessin exercir el vot per primer cop, el mes 
d’abril de 1932 es confirmà oficialment que el sufragi 
femení no seria possible a les eleccions catalanes del 
novembre. La negació per part d’Azaña i Macià fou po-
líticament del tot intencionada, ja que podia haver-se 
utilitzat el padró de 1930, el qual només necessitava les 
correccions de les altes i baixes que havien estat elabo-
rades pels Tribunales del Censo Electoral per als co-
micis generals del 28 de juny de 1931. Tot i incloure les 
dones a l’empadronament, encara persistia, sobretot 
des del sector republicà, una gran desconfiança vers el 
possible comportament electoral femení.

No obstant això, hom creu que el que realment hi ha-
via era una important manca de voluntat política. 
Respecte a aquesta decisió, Clara Campoamor, en el 
seu llibre El voto femenino y yo. Mi pecado mortal, es-
mentà que «el otro argumento, más capcioso, era 
que “la mujer no podía votar porque —no obstante el 
transcurso de un año— los censos femeninos no es-
taban totalmente confeccionados...”».19

Com era previsible, la reacció de les formacions con-
servadores no es feu esperar. El 20 d’abril de 1932 un 
grup d’associacions i seccions femenines presenta-
ren una carta al president Macià reclamant-li la con-
cessió del vot femení. Davant d’aquest acte, el partit 
del govern català es veié obligat a reaccionar ràpida-
ment. A principis de maig ERC proposà la constitució 
d’un Front Únic Femení Esquerrista per oposar-se 
políticament a totes aquelles dones contràries, se-
gons ells, a la República. D’aquesta manera s’inten-
tava capgirar la situació fent creure que els que no es-
taven d’acord amb la momentània negació del sufragi 
també anaven en contra del govern.20 

19 caMPoaMor, Clara, El voto femenino y yo. Mi pecado mortal, Madrid: horas y 
Horas, 2006, p. 179.

20 La humanitat, 9 de maig de 1932.
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L’11 de maig de 1932 aparegué reproduïda a l’òr-
gan periodístic d’Acció Catalana Republicana La Nau 
(1927-1933) una entrevista al president Francesc 
Macià on afirmava la negació del sufragi femení. Des 
de La Veu de Catalunya (1899-1937) sorgí un impor-
tant conjunt de crítiques ferotges sobre les declara-
cions del president Macià: «El President de la Gene-
ralitat no pot haver dit que les eleccions han d’és-
ser convocades l’endemà de l’aprovació de l’Estatut 
i que, perquè les dones puguin votar, cal que ho facin 
d’acord amb el Cens nou i aquest no estarà llest fins a 
primers de desembre, la qual cosa retardaria les elec-
cions prop d’un any. El senyor Macià sap que el Cens 
nou pot ésser enllestit abans de desembre. El senyor 
Macià sap que les eleccions han d’ésser convocades 
dintre el mes següent a l’aprovació de l’Estatut».21 

Les paraules del president de la Generalitat colpiren 
de manera directa els interessos de totes les futures 
votants, fos quina fos la seva ideologia. Aquestes de-
claracions tingueren un doble efecte: permeteren a 
la secció femenina de la Lliga Regionalista efectuar 
constants atacs sobre el tema del sufragi femení i, a la 
vegada, perjudicaren clarament les militants d’ERC, 
les quals hagueren de complir les ordres del partit i 
renunciar a les pretensions electorals femenines.

Durant tot el maig, la Lliga prosseguí amb la cam-
panya periodística contra el govern de la Genera-
litat: «L’Esquerra no vol que votin les dones. Hom 
comprèn, tanmateix, que l’Esquerra no gosi afron-
tar el veredicte de les dones. L’Esquerra, amb la 
seva reconeguda i característica manca de sinceri-
tat, féu participar espectacularment les dones en el 
plebiscit per a votar l’Estatut de Catalunya, però ara 
s’oposa a que el sexe femení exerceixi els drets de 
sufragi que li reconeix la Constitució».22 Tot i així, 

21 La Veu de Catalunya, 11 de maig de 1932. 
22 La Veu de Catalunya, 17 de maig de 1932.

la negativa del govern català es mantingué ferma-
ment, ja que se seguia reiterant que no havia estat 
possible confeccionar el cens electoral amb la pre-
sència de les dones.23

Davant d’aquesta situació, les militants d’ERC uti-
litzaren les mateixes justificacions que els líders 
del partit. N’és un exemple aquest article de l’arti-
culista de diferents diaris i dirigent de la branca fe-
menina d’ERC Maria Dolors Bargalló i Serra (1902-
1980), la qual argumentà que «creiem que no podem 
prendre cap determinació sobre aquest punt, per les  
raons ja exposades i que ens plau repetir: Primer.- 
Segons l’acord del Parlament de la República Espa-
nyola, i després de diverses investigacions portades 
a cap pels Directors Generals dels Instituts d’Esta-
dística i Demografia, el Cens de Catalunya, com el de 
la resta d’Espanya, no estarà fet fins al mes de no-
vembre proper (Avui segons la Gaseta, prorrogat en-
cara per un mes, vista la impossibilitat de fer-se de-
tingudament amb tan breu temps). Segon.- El pro-
jecte d’Estatut de Catalunya diu: Títol VIII art. 37: En 
el termini d’un mes, a comptar del dia que aquest Es-
tatut estarà promulgat amb força de Llei, el President 
Provisional de la Generalitat de Catalunya convocarà 
eleccions en les quals seran elegits, per sufragi uni-
versal directe, els Diputats que constituiran el primer 
Parlament de Catalunya.

»[...] Queda ben palesat que l’Esquerra Republicana 
de Catalunya no s’oposa al desig que la dona inter-
vingui en les eleccions del primer Parlament de Cata-
lunya, és que la imminència de l’Aprovació de l’Esta-
tut fa preveure que aquestes eleccions hauran de ser 
convocades molt abans del novembre, i l’Esquerra es 
manté dins de la legalitat jurídica de les disposicions 
esmentades, i al mateix temps, considerem antina- 
cionalista i, per tant, anticatalà el provocar conflictes 

23 La Veu de Catalunya, 12, 15 i 20 de maig de 1932. 
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d’aquesta naturalesa en aquests moments en què Ca-
talunya lluita per l’assoliment de les seves llibertats i 
ens estranya que nuclis afiliats a partits que ens han 
titllat a nosaltres de “poc nacionalistes” vulguin de-
manar el Poder unitari de l’Estat perquè intervingui 
en la resolució d’un suposat plet, que, en cas d’exis-
tir, interessa només a Catalunya i als catalans».24

Per a la Lliga Regionalista aquestes argumenta- 
cions eren una excusa. Respecte a la confecció del 
cens electoral, la formació catalanista i conservadora 
incidí en la voluntat d’ERC que les dones no votes-
sin en aquells comicis, tot i l’esforç que havien mos-
trat en la recollida de signatures en el referèndum 
de l’Estatut: «És ja públic i notori que els homes de 
l’Esquerra no volen que votin les dones. I no ho volen 
perquè saben que ni llurs mares ni llurs germanes, ni 
llurs fills ni llurs pròpies mullers els votarien. Insin-
cers [sic] sempre, mentre cridaven les dones catala-
nes a votar l’Estatut en la forma espectacular de les 
signatures, no volen ara que votin en les eleccions per 
a constituir el primer Parlament de Catalunya. Insin-
cers encara, ni tan sols tenen la franquesa de confes-
sar clarament que no volen que votin les dones.

»[...] Aparenten també ignorar que el projecte de 
convocar les eleccions dintre d’un mes després de 
l’aprovació definitiva de l’Estatut no té res a veure 
amb la data mateixa de l’emissió del sufragi. Una cosa 
és convocar eleccions i una altra cosa efectuar-se. Si 
aquell precepte preval en el text definitiu de l’Esta-
tut, la qual cosa és encara hipotètica, caldrà convocar 
el cos electoral dintre del mes següent a la vigència de 
l’Estatut com a llei de la República, però en aquesta 
convocatòria pot ésser assenyalada la data que hom 
cregui més oportuna per a la celebració de les elec-
cions».25 

24 L’Opinió, 22 de maig de 1932. 
25 La Veu de Catalunya, 9 de juny de 1932.

Enmig de tot aquest batibull per la concessió del vot 
electoral, el ple de l’Ajuntament de Barcelona també 
fou partícip d’aquesta polèmica. L’alcalde i metge Jau- 
me Aiguader i Miró (1882-1943) refusà pronunciar- 
se sobre aquest aspecte i per no dur a terme la votació 
sobre el tema abandonà el ple, juntament amb altres 
regidors, un acte impropi d’un càrrec com aquell.

Així mateix, el lligaire Felip Solà de Cañizares (1905-
1965) presentà a la sessió municipal del 13 de juliol 
de 1932 una proposició perquè el consistori barceloní 
s’adrecés al president Macià per sol·licitar-li la con-
cessió del vot a les dones. Davant aquest fet, el sosts-
president del govern català, conseller de Foment i 
advocat Joan Casanovas i Maristany (1890-1942) 
contestà que «l’Esquerra Republicana de Catalunya 
no és enemiga del vot femení, ans el contrari, té es-
tablert en el seu ideari la igualtat jurídica de sexes i 
la igualtat absoluta de drets polítics. Però tal com ve 
redactada aquesta proposició, no pot ésser votada per 
nosaltres, car enclou una censura velada contra les 
més altes autoritats de Catalunya. I consti ben clar. 
El President de la Generalitat no necessita estímul de 
cap mena per complir amb el deure que li assenya-
len els principis constitucionals, l’ideari del seu par-
tit, la seva conducta i les propagandes a què sempre 
s’ha lliurat. [...] Discutirem la vostra proposició, a tot 
arreu i davant del poble de Barcelona que ens escolta. 
I estem segurs que ens seguirà acompanyant com 
sempre l’opinió pública; si en algun moment potser 
no ens ha seguit amb l’entusiasme màxim dels pri-
mers dies del triomf revolucionari, ha estat precisa-
ment per no haver acabat d’un cop amb vosaltres, que 
sou les forces derrotades pel poble en la jornada glo-
riosa del 14 d’abril».26

Com era d’esperar, les paraules de Casanovas no con-
venceren els regidors de la Lliga, els quals incidiren 

26 L’Opinió, 14 de juliol de 1932. 
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en la negativa del vot femení per part de la Generali-
tat. Joan Casanovas explicà, de manera poc fonamen-
tada, que ERC no havia prohibit el vot a la dona, sinó 
que havia estat l’Església Catòlica que l’havia poster-
gat sempre perquè ho considerava un pecat. El debat 
finalitzà amb el rebuig de la proposició per 28 vots 
contra 10.

Per a La Veu de Catalunya l’actitud política del govern 
català, del consistori barceloní i d’ERC demostrava 
que «inepta per a exercir les funcions de govern de la 
Ciutat, incapacitada per a mantenir el diàleg essen-
cial de la democràcia, la majoria no trobà altra solu-
ció que la fugida. Fugiren materialment del saló de 
sessions, abandonaren llurs escons. Calgué suspen-
dre la sessió per manca de nombre de representants 
de la urb. Els regidors de l’Esquerra confessaven així, 
novament, llur insinceritat, llur incompetència, llur 
ineptitud. [...] Cerquen tota mena de subterfugis per 
amagar llur propòsit. Diuen que cal convocar tot se-
guit les eleccions i que el cens nou no és acabat. Sem-
blaria natural que, davant d’un precepte constitu- 
cional indeclinable, procuressin activar la formació 
del cens. No ho fan. Aparenten també ignorar que el 
precepte de convocar les eleccions dintre d’un mes 
després de l’aprovació definitiva de l’Estatut no té 
res a veure amb la data mateixa de l’emissió del su-
fragi. Una cosa és convocar eleccions i una altra cosa 
efectuar-ne. Si aquell precepte preval en el text de-
finitiu de l’Estatut, la qual cosa és encara hipotètica, 
caldrà convocar el cos electoral dintre el mes següent 
a la vigència de l’Estatut com a llei de la República, 
però en aquesta convocatòria pot ésser assenyalada 
la data que hom cregui més oportuna per a la cele-
bració de les eleccions».27

Davant tota aquesta situació sorgí un nou motiu per 
no concedir el vot a la dona: la manca de formació 

27 La Veu de Catalunya, 9 de juny de 1932.

política. La «teòrica» minsa preparació política de les 
dones fou un tema recurrent en les formacions d’es-
querres en aquests comicis en concret, una opinió que 
també era estesa entre els partits de dretes. 

L’aparició d’aquests dubtes i la manca de confiança 
provocà la reacció de les dones polítiques. La presi-
denta del Comitè Central del Front Únic Esquerrista, 
l’escriptora i periodista Rosa Maria Arquimbau i Car-
dil (1909-1992), escrigué un article, publicat a L’Opi-
nió, on explicà la rellevant i necessària presència de 
les seccions femenines en els partits: «Contra el que 
creguin quatre escèptics, les Seccions femenines dels 
partits no han esdevingut una moda, sinó una neces-
sitat. Una necessitat de la qual no ens hem de valer, 
però una necessitat a la fi. Un any i mig enrere, abans 
que la Constitució declarés la igualtat de drets, les 
Seccions femenines constituïen una mena d’especta-
cle per als homes. Avui és distint. Les dones-ciutada-
nes suposen una força. Una força i no un perill, però 
una força que pot decantar la balança i... ara, en virtut 
d’això, les seccions femenines ja no constitueixen un 
espectacle per als homes».28

Malgrat que les opcions del sufragi femení estaven 
exhaurides, un grup de diverses formacions feme-
nines es dirigí, el 23 de setembre de 1932, a Manuel 
Azaña i a Francesc Macià per demanar-los el dret a 
exercir el seu vot en les properes eleccions: «Desit-
gem a més, fer-vos present l’anhel vivíssim de les 
dones catalanes que, aquesta hora solemne i trans-
cendental per a Catalunya i per a Espanya, no ens si-
gui negat el dret del sufragi que la Constitució ens 
reconeix i que l’Estatut confirma en assegurar-nos 
com a mínim els drets individuals establerts i garan-
tits en la Constitució espanyola. No fóra ni admissible 
que amb pretext d’una urgència que no justifica res 
o d’unes dificultats fàcilment subsanables, fos pre-

28 L’Opinió, 10 de juliol de 1932.
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cisament ara, en les eleccions de major importàn-
cia, incomplida la Constitució i desconegut el nostre 
dret, cosa que ens privaria de cooperar a la formació 
del Primer Parlament de Catalunya, el que té la missió 
d’estructurar el nostre poble, elaborant la seva cons-
titució interna».29 

La resposta no es feu esperar, i cinc dies després Ma-
cià respongué la petició que se li havia fet dient que 
«el Govern i la Comissió d’Estatuts van creure que era 
necessari fixar dintre el text de l’Estatut el criteri a 
seguir respecte a aquesta qüestió, i així veureu que 
en el segon paràgraf de l’Article Únic de les Disposi- 
cions Transitòries es diu que, previ l’acord del Go-
vern, la Generalitat fixarà la data de les eleccions del 
primer Parlament de Catalunya d’acord amb el ma-
teix procediment de les eleccions a Corts Consti- 
tuents. Per tant, ni el senyor Azaña ni jo podem fer 
altra cosa que complir el que ve disposat a l’Esta-
tut d’autonomia, i no escaparà a la vostra compren-
sió que qualsevol esmena que volgués aportar-se a 
aquesta qüestió a darrera hora, toparia, no sols amb 
la dificultat legal, sinó amb la impossibilitat de po-
der disposar amb tal urgència d’un cens electoral que 
comprengués també els ciutadans femenins».30 

Òbviament, la contestació de Francesc Macià no sa-
tisfeu les demandes de les dones conservadores, 
les quals replicaren a les anteriors declaracions tot  
dient: «Potser el senyor Macià no s’hi ha fixat prou 
bé, però a nosaltres ens sembla que aquesta dispo-
sició no té res a veure amb el nostre plet. Primera-
ment, la data de les eleccions l’ha de fixar el senyor 
Macià, i nosaltres preguntem: per pressa que porti 
el senyor Macià per a la convocatòria, ¿no ens po-
dria tenir aquesta petita deferència (petita en sí, 
però immensa per allò que representa), d’ajornar les 

29 La Veu de Catalunya, 15 d’octubre de 1932.
30 Ibídem.

eleccions, si convenia, una setmana, dues a més tar-
dar? Nosaltres li’n sabríem grat i la Pàtria agraïment. 
Però el cas és que aquest petit conflicte no existeix, 
perquè ara es parla de celebrar eleccions el 20 de no-
vembre, és a dir, d’aquí a cinc setmanes, i el cens pot 
estar enllestit, si el senyor Macià ho vol, d’aquí un 
mes com a màxim. Com podem veure, aquesta difi-
cultat és purament il·lusòria. [...] Pensi-ho bé el se-
nyor Macià, no sigui cas que a la història quedi gra-
vat el seu nom amb l’estigma que, per la seva volun-
tat, privant de votar les dones, els Parlaments de la 
Catalunya autònoma reposen sobre un procediment 
il·legal».31 

Per tal de contrarestar la negativa notícia, la col·la-
boradora periodística de La humanitat Encarnació 
Miquel esmentà el paper de les dones d’esquerres en 
aquells comicis i, a la vegada, carregà: «Tothom sap 
que no ha estat possible confeccionar el cens femení 
i, entre parèntesis, podríem dir que aquesta dificultat 
fins ha sorgit en un moment oportú. [...] Del resultat 
d’aquestes eleccions pot venir-ne una època recons-
tructiva o pot venir-ne un ensorrament complet dels 
nostres ideals. I nosaltres, dones d’esquerra, que es-
timem Catalunya encara que estem al marge d’aque-
lla lluita, podem ajudar eficaçment. Podem servir, si 
més no, de contrapès a la feina d’aquelles altres do-
nes que es belluguen desficiosament, desacreditant 
la República i presentant-la com el súmmum de to-
tes les desgràcies humanes. I d’aquelles altres dones 
que a la taula, entre el plat d’escudella i les amet-
lles torrades, no paren de fastiguejar els seus marits 
i els seus fills amb uns relats imaginaris apresos a 
plaça o a l’ombra d’un confessionari, relats d’esbor-
rejament polític com mai no s’havia registrat. I en-
cara d’aquelles altres dones que trobareu sortint de 
missa quan vosaltres aneu al treball tots els matins 
i que es repengen del brac encarcarat d’un jove que 

31 Ibídem.
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a ben segur votarà la Lliga. I d’altres, de moltes al-
tres dones que una ignorància extrema, o la por que 
rosteixin viu el mossèn predilecte, els feia posar en 
joc totes les astúcies per a ensorrar l’Esquerra. Quina 
més quina menys totes tenen una mica d’influències 
en un home o altre, i aquestes miques d’influències 
agombolades poden afinar massa la balança del nos-
tre triomf».32 

A mitjan novembre de 1932 la Lliga Regionalista, en-
capçalada per la Secció Femenina, enllestí el nou cens 
electoral; segons el diari La Veu de Catalunya, cons-
tava de 809 volums i més de 260.000 fitxes.33 Per dur 
a terme aquesta comesa, es feu una fitxa on es de-
manaven les dades personals i una altra de preguntes 
de caire polític per poder obtenir un perfil electoral, 
com per exemple: «És segur que vostè vota la nostra 
candidatura?», «Es considera possible que la voti?», 
«S’abstindrà de votar?», «A quin partit està afiliat?», 
«És simpatitzant d’un altre partit?», «Quin?» i «Dia- 
ri o diaris que està subscrit o compra». Tot i l’elevat 
nombre de dades, des de la Lliga Regionalista s’es-
mentava que les xifres finals eren majors que les fa-
cilitades per les dones del propi partit: «El resultat 
d’aquella tasca fou rectificar 7.532 noms, addicio-
nant-ne 16.427, essent el nombre de comprovacions 
25.260. El Secretariat General, amb la sempre ardida 
i valuosa cooperació de la Secció Femenina, confec-
cionà un nou Diccionari electoral de Barcelona-Ciu-
tat, que consta de 570.569 noms, reunits en 1.004 vo-
lums. Completat aquest diccionari, un altre de canvis 
de domicili fou enllestit en vint dies, amb tot i que hi 
consten 38.960 canvis».34 

Els resultats dels comicis no donaren cap sorpresa 
i ERC obtingué una aclaparadora victòria amb l’ob-

32 La humanitat, 4 d’octubre de 1932.
33 La Veu de Catalunya, Pàgina Femenina, 15 de novembre de 1932, pp. 4-5.
34 lliga catalaNa, Dos anys d’actuació: primera assemblea ordinària de Lliga Cata-

lana, Barcelona: Impremta Clarassó, 1935, p. 52.

tenció de 56 diputats de 85 possibles, fet que incre-
mentà encara més la seva superioritat política. La 
Lliga queda força relegada i tan sols aconseguí 16 re-
presentants per al Parlament. Molt més enrere que-
daren la Unió Socialista de Catalunya, amb 5, i el Par-
tit Radical Autonomista, amb 4 diputats.

Tal com han indicat els historiadors Pilar García i En-
ric Ucelay-Da Cal, la negació del vot femení es resu-
meix fonamentalment en el temor de les esquerres 
del possible vot conservador de la dona i, com ja hem 
dit, en la manca de voluntat política. García ha escrit 
en alguna ocasió que «el govern de la Generalitat, re-
celós de la possible proclivitat del vot femení cap a la 
dreta —és tòpica ja la desconfiança de les esquerres 
del moment, fins i tot d’una esquerra tan moderada 
com l’Esquerra Republicana, respecte a la influència 
del clergat sobre la dona—, no concedí el vot malgrat 
la forta campanya plantejada per totes les entitats i 
grups catòlics durant l’any 1932».35 Mentre que Uce-
lay-Da Cal escriví que «la dona era un important ele-
ment potencial del populisme nacionalista. Els repu-
blicans venien amb pretensions de canviar les coses, 
de reformar-les i fer-les de bell nou, i una ampliació 
de drets de la dona semblava obvi, començant pel su-
fragi. Però, d’altra banda, hi havia la convicció gene-
ralitzada en els medis esquerrans que les dones, fins 
i tot l’obrera, eren més religioses que els seus homes 
i, per tant, eren susceptibles als arguments de sermó 
i confessionari; en resum, que votarien per les dretes 
catòliques. Fins Macià va evidenciar públicament els 
seus temors».36

35 garcía, Pilar, «Les consignes electorals de l’Església Catòlica catalana du-
rant la Segona República, 1931-1936», Antecedents de la Guerra Civil. La Se-
gona República. Exèrcit, Església i societat. Actes i seminari sobre la Guerra Civil 
i el Franquisme a Catalunya, Ajuntament de Barberà del Vallès / Diputació de 
Barcelona / Recerca Historicocultural Barberenca, Barberà del Vallès, 1996, 
p. 101.

36 ucelaY-da cal, Enric, La Catalunya populista. Imatge, cultura i política en 
l’etapa republicana (1931-1939), Barcelona: La Magrana, 1982, p. 131.
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Com hem pogut veure, el temor a un hipotètic vot 
conservador del sector femení que pogués decantar el 
futur govern de la Generalitat influencià de manera 
evident la decisió del president de la Generalitat de 
Catalunya i de la formació que representava. Des de 
l’òptica personal i partidista, és evident que Macià 
no estava disposat a perdre la presidència de la Ge-
neralitat després de l’esforç i l’aposta política perso-
nal des de la seva decisió a partir dels fets del ¡Cu-Cut! 
(1902-1912) el 1905, passant pels esdeveniments de 
Prats de Molló (1926) i, sobretot, les disputes políti-
ques internes amb altres líders d’ERC i el govern re-
publicà espanyol durant els primers dies d’existència 
de la Segona República.

La victòria de les dretes el 1933  
i la culpabilització de la dona per 
les esquerres en el canvi de govern

A partir del 1933 ERC canvià intencionadament el seu 
discurs i parer sobre el vot femení, ja que en els se-
güents comicis generals, el novembre d’aquell any, les 
dones, 6.716.557 votants a tot Espanya, exercirien el 
seu anhelat dret. Davant la rellevància de les futures 
eleccions, la formació catalanista republicana feu un 
cartell per a l’obtenció del vot femení on es destacaven 
les virtuts de l’arribada de la República: «Dona: La Re-
pública ha reconegut, amb el vot, tots els teus drets ci-
vils. Dona: La República ha establert el divorci, no per 
destruir la família, sinó per dignificar-la, per allibe-
rar-la de la brutalitat d’uns homes, de la conveniència 
d’uns parents o de l’amargura d’un mal viure. Dona: 
La República ha evitat la classificació odiosa entre els 
fills “legítims” i els fills naturals. Els pares tenen amb 
els fills haguts fora del matrimoni els mateixos deu-
res que respecte als nascuts en ell. Dona: La República 
ha disminuït l’efectiu militar al Marroc de 25.000 ho-
mes a 2.000. Dona: La República ha obert als teus fills 

les portes de les Universitats i de les Escoles Superiors. 
No és la fortuna, sinó la capacitat, allò que pot fer-los 
homes i pot donar-los una carrera i una posició social. 
Dona: Vota la República. Dona: ¡Vota per les esquerres 
republicanes!».37

El 10 de gener de 1933 La humanitat inicià una secció 
del periòdic intitulada «Pàgina de la dona», on es donà 
cabuda a totes aquelles col·laboracions «espontànies» 
que tinguessin un important caire reivindicatiu d’es-
querres. La periodista Maria Teresa Gibert i Perotti 
(1904-1991) publicà un article titulat «La dona, mili-
tant polític», on explicà, segons el seu parer, el com-
portament polític que havia de tenir una militant. Un 
text que evidencia la polèmica sorgida en el propi par-
tit en els anteriors comicis i que calia que no es repetís 
en aquestes eleccions: «La dona militant perfecta tin-
drà de comportar-se sempre, amb lògica conseqüèn-
cia, i els seus actes i els seus escrits respondran i seran 
ressò dels principis i postulats del partit on militi i no 
per un afany particularista i de personal intel·lectua-
lisme descuidarà l’acció proselitista per a esmerçar les 
activitats en llocs que el partit necessita en elucubra- 
cions molt interessants potser, però inadequades i fora 
de lloc. [...] Volem dir que l’activitat política de la dona 
que s’emmarca en la disciplina d’un partit polític ha de 
subjectar-se de manera conscient a aquesta disciplina 
i a part de l’obra cultural que pugui dur a terme amb 
l’ajuda de la seva superior cultura, la dona que se senti 
vocació política, cosa que avui ha esdevingut per grà-
cia de la República cosa legítima i natural, ha de pro-
pugnar en tots els moments i en totes les ocasions pel 
seu partit i per les coses que li afectin, perquè aquesta 
vocació és tan noble en l’home com en la dona quan 
esdevenen militants d’una mateixa obligació i d’una 
mateixa responsabilitat».38

37 FerraNdo, Emili, La dona a Badalona, cent anys de protagonisme invisible (1897-
1997), Barcelona: Mediterrània, 2000, p. 87. 

38 La humanitat, 17 de gener de 1933.
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Mentrestant, per a les dones de la Lliga el fet que 
s’hagués negat el vot en els anteriors comicis suposà 
una important injecció de moral davant la possibilitat 
real d’influenciar en les properes eleccions. Les elec-
cions generals es dugueren a terme el 19 de novem-
bre de 1933, i amb la victòria de la Confederación Es-
pañola de Derechas Autónomas (CEDA) aquesta for-
mació conservadora es consolidà com un partit de 
masses, amb 115 diputats.

En aquestes eleccions es presentà un gran nombre 
de candidates en l’àmbit de centre-esquerra, mentre 
que a la dreta només n’hi hagué una. A Catalunya, les 
candidates foren: a Barcelona capital, Paulina «Lina» 
Ódena (Partit Comunista Espanyol-Partit dels Co-
munistes de Catalunya), Maria Recasens (Bloc Obrer 
Camperol), Aurora Bertrana (ERC), Emília Codorniu 
(Unió Democràtica de Catalunya) i Ramona Llatsé 
(Frente de Extremas Izquierdas); a Barcelona pro-
víncia, Paulina «Lina» Ódena, Maria Pallarols i Mar-
garita Abril (PCE-PCC), i Concha Peña (PRR), i a Tar-
ragona, Teresa Palau (PCE).

Malgrat l’augment de la presència de les dones a les 
distintes llistes electorals només sortiren escolli-
des cinc diputades, tot i que foren dues més que en 
els anteriors comicis. Les polítiques escollides foren 
la mencionada Margarita Nelken, la mestra Francisca 
Bohigas Gavilanes (1898-1973), l’escriptora María  
O. Lejárraga García (1874-1974), l’escriptora Matilde 
de la Torre Gutiérrez (1884-1946) i la mestra Vene-
randa Manzano Blanco (coneguda com a Veneranda 
García Manzano, 1893-1991).

A Catalunya, la campanya electoral arrelà considera-
blement entre la societat a causa de la gran comba-
tivitat de les distintes formacions polítiques. La par-
ticipació fou del 75,6%, fet que mostra un vertader 
interès de la societat per les eleccions. La Lliga Ca-

talana guanyà a Catalunya, amb 24 diputats, mentre 
que ERC en perdé 14 i es quedà en 17.

Tot i el relatiu interès dels dirigents de la Lliga pel vot 
femení, aquesta formació aprofità la victòria política 
per «utilitzar» la participació femenina. La finalitat 
era fer ressaltar que gràcies a les dones la formació 
catalanista havia obtingut aquells excel·lents resul-
tats.39

Igual que la dreta feu servir la imatge de la dona com 
a «element clau» que decantà els comicis, l’esquerra 
ho aprofità per culpabilitzar-la de la seva inesperada 
i dolorosa derrota. A partir d’aquell moment, l’opor-
tunitat de la concessió del vot femení quedà altre cop 
en entredit i tornaren a sorgir força veus discordants 
amb el dret electoral de la dona. No obstant això, cal 
puntualitzar que no tothom de l’òrbita política de 
l’esquerra tenia la mateixa percepció negativa sobre 
la dona.

Per a Clara Campoamor, a partir d’aquells resul-
tats el vot femení s’havia convertit «en el chivo he-
breo cargado con todos los pecados de los hombres, y 
ellos respiraban tranquilos y satisfechos de sí mismos  
cuando encontraron esa inocente víctima, criatura a 
cuenta de la cual salvar las culpas. El voto femenino 
fue, a partir de 1933, la lejía de mejor marca para la-
var torpezas políticas varoniles».40 Afegí que les do-
nes havien votat «por reacciones de tipo nacional», i 
que si havia disminuït el vot dels partits republicans 
era a causa de la insatisfacció dels homes i les dones 
vers aquests partits. A més, afegia que les dones ha-
vien votat l’extrema dreta o l’extrema esquerra per-
què aquests eren els dos grups que havien anat a cap-

39 La Veu de Catalunya, 25 de novembre de 1933.
40 scaNloN, Geraldine M., La polémica feminista en la España contemporánea 

(1868-1974), Madrid: Siglo XXI, 1986, p. 280; caMPoaMor, Clara (saMblaNcat, 
Neus, edició i notes; quereda, Eugenia, traducció), La revolución española vista 
por una española, Bellaterra: Universitat de Barcelona, 2002, p. 36.
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tar-les per oferir-los quelcom: «Lo que no se puede 
esperar es que acudan entusiasmadas a esos casini-
llos republicanos donde no se las habla a ninguna de 
sus ideales, ni se las enseña, ni se las ayuda, ni se las 
ampara, ni se las tolera».41

Les opinions dels historiadors vers l’influx o no de 
la dona en aquells comicis són força diverses i més o 
menys discutibles, però estan en desacord amb la idea 
que la dona fos la causant de la victòria de les dretes. 
La idea que una opció política sortís més beneficiada 
que una altra no és sostenible, perquè la concessió del 
vot femení era idèntica per a tothom. Per a la histo-
riadora Mercedes Vilanova hi hagué altres elements, 
com l’analfabetisme, que pogueren desequilibrar les 
eleccions, fet que ja havia provocat una important 
abstenció als comicis municipals del 1931: «Molts 
dels homes que s’abstingueren van ser, doncs, anal-
fabets perquè tant si es mira per sexe, per edat o per 
professió, la part alfabetitzada de l’electorat sem-
pre va tendir a participar més que no pas la no alfa-
betitzada. Ara bé, a la ciutat de Barcelona durant els 
anys trenta el triomf aclaparador de l’Esquerra, de-
gué percebre’s amb por per part dels patrons i amos i 
amb esperança pels obrers. Temor i anhel que es pro-
jectaren sobre tota Catalunya i fins i tot sobre tota Es-
panya. Què succeiria si, a més a més, l’abstenció fos 
menys elevada? Sens dubte, en el temor de la dreta 
a una forta participació proletària s’hi troben bona 
part de les arrels del mite de l’abstenció llibertària. La 
imatge que s’amplificava no podia ser la de la força 
de l’abstenció cenetista senzillament perquè aquesta 
no existia». 

Així, Vilanova afirma que l’abstenció fou promoguda 
pels directors i propietaris de les empreses per mirar 
d’evitar el vot dels sectors més marginats; d’aquesta 
manera els primers sortien més beneficiats per la 

41 scaNloN, Geraldine M., La polémica feminista... op. cit., p. 283.

manca de participació electoral i no pas la Confedera-
ció Nacional del Treball (1911), com en alguna ocasió 
s’ha dit.42 Les hipòtesis de la mencionada historia-
dora obren una nova possibilitat a l’estudi dels resul-
tats electorals de l’any 1933, on la teoria de l’analfa-
betisme i el «control» dels patrons sobre els seus tre-
balladors descarta totalment la idea de la dona com 
a culpable de la derrota electoral de l’esquerra. Estic 
d’acord amb aquestes afirmacions, però crec que cal 
cercar més aspectes, com ara la divisió política en-
tre les forces republicanes, l’abstenció d’un sector 
de l’anarcosindicalisme, el desgast polític del govern 
republicà, l’agrupació de les formacions de dretes o 
l’habilitat electoral d’aquestes.43

Per finalitzar aquest apartat, crec que és del tot inte-
ressant un escrit de Campoamor que resumeix per-
fectament el que suposà el fet que en els primers co-
micis en què votaren les dones guanyessin les for-
ces conservadores: «El voto femenino fue, a partir de 
1933, la lejía de mejor marca para lavar torpezas polí-
ticas varoniles. Si pasados por ella los políticos de iz-
quierda no han quedado más resplandecientes e im-
polutos, culpa será el tejido».44

42 vilaNova, Mercedes, Les majories invisibles. Explotació fabril, revolució i repres-
sió. 26 entrevistes, Barcelona: Icaria Editorial, 1995, p. 18. 

43 Vegeu Molas, Isidre, El sistema de partits polítics a Catalunya (1931-1936), Bar-
celona: Edicions 62, 1972, p. 51; garcía, Pilar, «Voto femenino. Repercusiones 
de su concesión y canalización del mismo por los sectores conservadores ca-
talanes, 1931-1936», dins garcía-Nieto, María Carmen (coord.), Actas de las 
cuartas jornadas de investigación interdisciplinaria. «Ordenamiento jurídico y 
realidad social de las mujeres. Siglos xvi a xx», Seminario de Estudios de la Mujer, 
Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1986, p. 401; Nash, Mary, «Polí-
tica, condició social i mobilització femenina: les dones a la Segona República 
i a la Guerra Civil», a Nash, Mary (coord.), Més enllà del silenci: les dones a la 
història de Catalunya, Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1988, p. 249; ra-
Mos, María Dolores, «Luces y sombras en torno a una polémica: la concesión 
del voto femenino en España (1931-1933)», Baetica, n. 11, 1988, p. 570; i vi-
llalaíN, Pablo, «Las elecciones generales de 1933 y sus resultados a la vista de 
la influencia del voto femenino. El caso de Madrid», Cuadernos republicanos, 
n. 40, octubre de 1999, p. 105.

44 caMPoaMor, Clara, El voto femenino y yo…, op. cit., pp. 188-189.
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De les eleccions municipals  
de 1934 a les eleccions generals 
de 1936

Les eleccions municipals del 14 de gener de 1934 
fo-ren els primers comicis a celebrar a l’empara de 
la llei autonòmica, i quedaren contextualitzats pel 
gir con-servador del govern central i, sobretot, 
l’amenaça que suposaren els atacs constants del 
govern de la CEDA cap a la Generalitat de 
Catalunya. Des d’ERC es feu un 

especial èmfasi en la importància que tenien aques-
tes eleccions, i la possibilitat de la repetició dels ante-
riors resultats electorals feu que les esquerres optes-
sin per fer pactes polítics.

Moltes dones d’ERC passaren a l’acció com a candi-
dates de les llistes municipals. Des de La humanitat,  
i per tant des de la mencionada formació i la seva 
Secció Femenina, hi hagué una voluntària amnè-
sia política i una intenció clara de canviar el discurs  
polític que havien estat duent a terme fins aleshores.  

Eleccions a Diputats a Corts. Votació d’una dona. 16 de febrer de 1936 ©  Arxiu Fotogràfic de Barcelona
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A partir d’aquell moment només existia el discurs de 
la República com a baluard de la concessió del vot fe-
mení, postura que, com hem vist al llarg del text, no 
fou precisament la que defensava la direcció republi-
cana el 1932.45

La victòria a la majoria de ciutats catalanes fou per 
als partits d’esquerres, i d’aquesta manera ERC tornà 
a ser la formació vencedora després de l’entrebanc 
electoral del mes de novembre. La unió i la participa-
ció electoral de les formacions esquerranes fou cab-
dal perquè tornessin a obtenir uns resultats positius 
per als seus interessos electorals. Curiosament, les 
crítiques a les dones, que tan durament havien apa-
regut dos mesos enrere, «desaparegueren» automà-
ticament.46

En aquests comicis sortiren escollides diverses regi-
dores arreu de Catalunya, com per exemple la peda-
goga i militant del Centre Republicà Fidela Renom i 
Soler (1891-1987. Sabadell); Consol Nogueras i Seda 
(Mataró) i Justa Goicoechea i Mayayo (1896-1973. 
L’Hospitalet de Llobregat). Cal destacar que en aques-
tes eleccions també fou elegida la mestra i membre 
d’ERC Natividad Yarza Planas (1872-1960) com a al-
caldessa de Bellprat. Yarza fou la primera dona alcal-
dessa escollida per sufragi universal a Catalunya, per 
només cinc vots de diferència amb la Lliga Regiona-
lista. El seu mandat, però, fou efímer, perquè a l’estiu 
de 1934 ocupa la plaça de mestra a la Pobla de Clara-
munt, on residirà fins a l’inici de la guerra.

Les eleccions de febrer de 1936 es caracteritzaren per 
la divisió en dues forces: el Front Català d’Esquerres 
i el Front d’Ordre Català. Des de La Veu de Catalunya 
es potencià el temor polític davant la possibilitat que 

45 La humanitat, 13 de gener de 1934.
46 vilaNova, Mercedes, «La participación electoral en Barcelona entre 1934 y 

1936», Historia y fuente social, n. 7, 1992, pp. 47-65. 

les esquerres vencessin en aquells comicis, ja que per 
a ells «significaria la pèrdua de la llibertat política i la 
dignitat dels ciutadans».47

El 16 de febrer de 1936 se celebraren les eleccions a 
Corts Constituents, amb una participació del 72% a 
tot l’estat espanyol. El Front Popular obtingué 263 
diputats, mentre que el Bloque Nacional n’aconse-
guí 210. La diferència de vots també fou força estreta, 
150.000, distància massa curta per a unes eleccions 
generals tan rellevants com aquelles. A Catalunya, el 
Front d’Esquerres de Catalunya obtingué el 59% dels 
vots i guanyà a totes les circumscripcions. El Front 
d’Ordre Català aconseguí el 40,8% dels sufragis i 13 
diputats.48 En aquests comicis sortiren escollides di-
putades l’advocada Julia Álvarez Resano (PSOE. 1903-
1948), l’obrera Dolores Ibárruri Gómez (PCE. 1895-
1989) i les esmentades Matilde de la Torre, Victoria 
Kent i Margarita Nelken. Precisament aquesta dar-
rera fou l’única dona que sortí escollida diputada en 
les tres eleccions generals efectuades durant el pe- 
ríode republicà.

La victòria de les forces polítiques d’esquerres en 
aquests comicis ens demostra que la dona no havia 
determinat els resultats de les eleccions de 1933. Un 
aspecte que fou corroborat per la mencionada Cam-
poamor al seu citat llibre: «Demostrado hoy, des-
pués de las elecciones de febrero de 1936, que han 
dado el triunfo a las izquierdas unidas en el Frente 
Popular, que la mujer no votó ni por las derechas 
el 33 ni por las izquierdas hoy, sino por reacciones 
políticas nacionales, lo mismo que el varón, y so-
bre todo, por la amnistía de los perseguidos, como 
votó el hombre en 1931 y se votará siempre en Es-
paña, fácil es la afirmación retrospectiva de que, 

47 La Veu de Catalunya, 23 de gener de 1936.
48 vilaNova, Mercedes, Atlas electoral de Catalunya durant la Segona República, 

Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 1986, p. 210.
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de haber podido elegir también la mujer las Cortes 
Constituyentes, latente y vibrante el entusiasmo re-
publicano del 31, con unos caracteres de intensidad 
y pujanza que hoy parecen perdidos para siempre, 
el Parlamento elegido habría sido exactamente el 
mismo; nos hubiéramos evitado discusiones ociosas 
y querellas bizantinas, ataques injustos y acusacio-
nes desorbitadas que sobre la mujer se han volcado 
durante cinco años».49

L’esclat de la Guerra Civil no impedí que la dona se-
guís lluitant, ja fos al front o a la rereguarda. Malau-
radament, el desenllaç de la guerra comportà la fi de 
la democràcia en aquest país i, per tant, la impossibi-
litat d’exercir el dret al vot. L’esforç i el patiment per 
a l’obtenció d’aquest efímer dret es veieren estron-
cats sobtadament, però serviren per posar les bases 
perquè les dones poguessin votar a les eleccions ge-
nerals del 15 de juny de 1977.
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