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SUFRAGISTES, 
REVOLUCIONÀRIES 
I POETES. DONES  
DE L’URUGUAI
Graciela Sapriza  
Professora de la Facultat d’Humanitats  
i Ciències de l’Educació. Centre Interdisciplinari 
d’Estudis Uruguaians

El segle xx és un temps frontissa en la transforma-
ció de la condició de «ser dona», i les dones foren les 
constructores d’aquest projecte. Considerem aquests 
cent anys transcorreguts com un arc de temps, ten-
sat a l’inici per les batalles per conquerir drets ele-
mentals, polítics i civils i que, en arribar a la dècada 
dels setanta, amb la fórmula revolucionària «el que 
és personal és polític», va posar en crisi la divisió ar-
tificial entre esfera pública i esfera privada. Aquest 
és l’escenari en què es desenvolupen les vides de vuit 
dones uruguaianes: artistes o polítiques, sufragistes 
o poetes, proletàries o de classe alta; algunes co -
partiren idees, altres les confrontaren. Totes van te-
nir veu, i per això han estat triades per encarnar les 
transformacions estructurals i vitals que es van es-
devenir al país. El segle troba un coronament feliç en 
recollir l’herència de les lluites de les dones contra la 
dictadura (1973-1985) i es formula com a «democrà-
cia al país i a la llar». Tot això ens assegura sens dubte 
que les dones han estat protagonistes d’una «re-
volució silenciosa», única a aconseguir importants  
triomfs materials i simbòlics.

Les primeres lluites 

La Constitució del 1830 va donar lloc al país indepen-
dent però va excloure les dones del dret de votar i de 
ser elegides; més tard, el Codi Civil del 1868 les va col-
locar com a eternes menors d’edat. Entre altres limi-
tacions, no podien administrar els seus béns ni esco-
llir residència, i tampoc no se’ls protegia la vida en 
cas d’adulteri.

Ja des de finals del segle xix es van començar a sentir 
veus de dones excepcionals (burgeses i obreres, libe-
rals i anarquistes) qüestionant costums i lleis que les 
relegaven a un lloc subordinat en la societat. Des dels 
seus diferents orígens socials actuaven en diferents 
espais, defensaven projectes de vegades contrapo-
sats, però coincidien en la voluntat de canviar la si-
tuació de total exclusió de drets (polítics, civils, labo-
rals, culturals) a què estaven sotmeses.

Aquestes dones avançades portaven de la mà el pro-
jecte de la Modernitat. Les seves lluites van acompa-
nyar les transformacions provocades per la immi-
gració massiva,1 la ràpida urbanització, l’inici de la 
industrialització i la formació de les classes treballa-
dores i les capes mitjanes. Van saber descobrir el mis-
satge d’igualtat entre els sexes en les doctrines so-
cials que es van difondre durant aquest període, en 
particular les de l’anarquisme i el socialisme.

Les pioneres del feminisme a l’Uruguai foren mes-
tres, companyes de ruta de José Pedro Varela, en-
tusiastes impulsores de la Reforma Escolar (1876). 

1 Obrir el país a la immigració va tenir un efecte demogràfic positiu, parti-
cularment al segle xix. Les diferents onades immigratòries que arribaren a 
l’Uruguai van tenir un impacte mesurable en xifres: «En el lapso compren-
dido entre 1840 y 1890 la población del Uruguay se multiplica por siete. A 
fines del siglo los resultados ya eran tangibles. Los extranjeros constituían 
entonces en la ciudad de Montevideo la inmensa mayoría de la población, en 
sus elementos activos y productores». Martín C. Martínez, El Siglo, 25 de se-
tembre de 1910.
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María Abella va crear el 1911 la secció uruguaiana 
de la Federació Femenina Panamericana a l’Ateneu 
de Montevideo. El primer Consell Nacional de Do-
nes (1916) i l’Aliança Uruguaiana per al Sufragi Fe-
mení (1919) foren creats per la mestra Paulina Luisi. 
La constel·lació d’educadores que participen en la 
creació de les institucions de formació de mestres 
del futur —l’Internat Normal de Senyoretes, l’Ins-
titut Normal de Magisteri— foren pioneres a apli-
car noves formes pedagògiques, com ara l’admirada 
María Stagnero de Munar, directora de l’institut, o 
Enriqueta Compte i Riqué, pionera en l’educació de 
la primera infantesa i que inaugura el primer jardí 
d’infants estatal a Montevideo en una data tan pre-
coç com el 1892.

Les treballadores van reclamar aviat el seu lloc en les 
lluites revolucionàries. El 1881 el Comitè de Dones So-
cialistes de Montevideo va publicar una convocatòria 
per afiliar-se a la Primera Internacional (Associació 
Internacional de Treballadors). María Gigop, planxa-
dora i bugadera, denunciava les condicions de treball 
de les dones a La voz del obrero (1899). Una jove de ca-
torze anys —identificada com a Mercedes— promo-
via als seus articles a La Lucha Obrera (1898) l’asso-
ciació de dones en societats de resistència. I el 1896, 
a les pàgines del Derecho a la Vida (1896), la «dona 
rebel» afirmava davant els seus companys revolu- 
cionaris: «Yo, que soy mujer, me creo perfectamente 
vuestra igual».

Obreres i sufragistes quedaren entrellaçades en les 
seves lluites per l’«emancipació» de la dona. Les fe-
ministes reclamaven la conquesta de la ciutadania i 
consideraven el vot com a «pedra angular de tots els 
drets»; les treballadores lluitaven per conquerir un 
«salari igual per a feina igual». Els dos corrents po-
saren en escena «la qüestió femenina», que, sumada 
a «la qüestió obrera», va acaparar el debat social en 
el Nou-cents.

L’Uruguai del Nou-cents

Aquest segle encara ens fascina. En aquells anys es 
van qüestionar les bases de l’ordenament social i fa-
miliar. Els escrits i debats d’aquelles primeres dèca-
des reflecteixen amb quina intensitat es van viure els 
canvis i la passió amb què es traçava el futur. S’hi re-
cull la impressió que tot estava per fer i en discussió. 
El liberalisme va ser un clar propulsor de la moder-
nitat a l’Uruguai, en particular en la promoció de la 
secularització de les institucions de l’Estat. Les po-
sicions liberals es van radicalitzar i els seus dirigents 
s’enfrontaren ben aviat a l’Església Catòlica,2 cosa 
que va culminar en la separació de l’Església i l’Es-
tat arran de la Constitució del 1919. En aquest marc 
es desenvolupen les batalles i negociacions polítiques 
per aconseguir el vot per a les dones. Socialistes i li-
berals, lliurepensadors i maçons foren aliats estratè-
gics de les sufragistes.

El Montevideo que recordava el memorialista Arturo 
Giménez Pastor el 1898 com el «gran vecindario al-
deano» havia donat pas a un conglomerat humà 
amenaçador per a les «classes conservadores»: «Al 
este se levanta la ciudad nueva, donde existen los 
clubes, los grandes edificios modernos, las casas 
señoriales, los comercios suntuosos [...] más allá al 
norte están los suburbios que forman otra ciudad, 
con sus talleres, fábricas y modestas viviendas y fin-
cas», va documentar el barceloní Frederic Rahola el 
1905.3

En una anàlisi més fina, aquesta «altra ciutat» no es 
va circumscriure a la perifèria. Els conventillos, ubi-
cats en ple centre, obligaven a veure la pobresa i la 

2 Les lleis de divorci aprovades el 1907 i el 1913 es podrien explicar des 
d’aquesta òptica. 

3 rahola, Frederic, Sangre Nueva, Tip. La Académica, 1905, p. 237.
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marginalitat i a conviure-hi.4 Els inquilinats crei-
xien al compàs de les onades migratòries: de 480 
el 1888, amb una població de 17.778 persones, van 
passar el 1908 a 1.130, que albergaven 34.867 indi-

4 Conventillos, localisme del Riu de la Plata, designa una casa d’inquilinats. 
Aquestes habitacions precàries són conegudes a Espanya com a cases de  
veïns o patis.

vidus.5 A Buenos Aires, la mateixa situació de sobre-
ocupació es va tornar tan explosiva que va motivar 
—amb l’ajuda d’organitzacions llibertàries— una 
vaga de conventillos el 1907 —protesta que va mo-
bilitzar 100.000 inquilins, liderada per dones anar-
quistes de totes dues ribes del Riu de la Plata—, amb 

5 di segNi, Rosana; PellegriNo, Adela, 5 perspectivas históricas del Uruguay mo-
derno, Montevideo: Fondo de Cultura Universitaria, 1969, p. 166.
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un saldo de morts, presos i expulsions d’«extranje-
ros indeseables», entre altres la uruguaiana María 
Collazo, connotada anarquista de l’època. Aques-
tes mesures es van adoptar a l’empara de la «Llei 
de Residència», redactada per Miguel Cané i apro-
vada el 1903. En aquesta ocasió, i marcant la dife-
rència entre els dos països, l’Uruguai va acollir els 
expulsats.

María va entaular una amistat per tota la vida amb 
l’argentina Virginia Bolten, relació pautada pels ava-
tars polítics, que les van portar a transitar constant-
ment d’una riba a l’altra del Riu de la Plata. Virginia 
havia dirigit el periòdic La Voz de la Mujer (1897), el 
lema del qual era «Ni dios, ni patrón, ni marido».6 
Amb aquestes credencials no era difícil concebre que, 
junt amb l’espanyola Juana Buela, hagués fundat el 
Primer Centre Femení anarquista a Buenos Aires, el 
1907.7 Aquest any va néixer la quarta filla de María 

6 Falta encara molta investigació sobre aquesta anarquista i els seus treballs; 
la més recent és la de Laura FerNáNdez cordero i Agustina Prieto («Tras los pa-
sos de Virginia Bolten», Políticas de la Memoria, n. 14, Buenos Aires, estiu de 
2013-2014, pp. 212-216), que situen aquesta publicació en dos períodes, un a 
Buenos Aires i l’altre a Rosario. Va néixer a la ciutat argentina de San Luis, el 
1890 es va establir a Rosario i junt amb el seu marit, Manrique, es va vincu-
lar als grups àcrates. Aviat es va guanyar el qualificatiu de «la Luisa Michel 
rosarina». Entre el 1896 i gener del 1897 va publicar a Buenos Aires —junt 
amb Teresa Marcillo i María Calvia— el periòdic llibertari La Voz de la Mu-
jer. A Rosario va participar en el grup Las Proletarias (1899-1900?), que va 
treure un diari homònim al de Buenos Aires. Va mantenir contacte amb di-
versos anarquistes establerts a Montevideo, per exemple amb el dramaturg 
Florencio Sánchez. El febrer del 1905 va ser deportada a l’Uruguai, junt amb 
el seu marit i uns trenta companys més. Es va establir a Montevideo, on va 
continuar amb la seva militància al Centre Internacional d’Estudis Socials i 
escrivint articles per a diferents periòdics.

7 Juana Buela va néixer a Madrid el 1889 i va emigrar essent infant a Buenos 
Aires amb la seva mare i el seu germà. Es va incorporar a la militància obrera 
i anarquista. Autodidacta, el 1907 va organitzar junt amb María Collazo el 
Primer Centre Femení Anarquista Argentí. Per la seva participació en la Vaga 
d’Inquilins va ser desterrada a Espanya el gener del 1908. El 1909 es va instal-
lar a Montevideo, on es va integrar en les activitats del Centre Internacional 
d’Estudis Socials i va fundar el quinzenari La Nueva Senda. El 1910 va partici-
par en les manifestacions anarquistes en oposició a la celebració del cente-
nari de l’inici de la Revolució d’Independència, i va ser detinguda i lliurada a 
la policia uruguaiana. Estigué presa deu mesos i va ser posada en llibertat en 
assumir José Batlle y Ordóñez el seu segon període presidencial. El 1914 se’n 
va anar de Montevideo amb destinació a França, com a polissó, i en ser des-
coberta la van deixar a Rio de Janeiro, on va viure al voltant de tres anys. El 
1918 va tornar a l’Argentina, des d’on va continuar la seva militància anar-
quista. En 1922-1925 va dirigir el periòdic Nuestra Tribuna.

Collazo, Venus (el 1905 i el 1906 havien nascut Es-
partaco i Themis, respectivament), i amb ells a coll 
ha d’afrontar l’extradició tan bon punt es produeix la 
reacció contra els «agitadors» de la vaga i l’aplicació 
de la Llei de Residència.

Immigrants acabats d’arribar i criolls desplaçats del 
medi rural, honestos i delinqüents, vivien en aquests 
inquilinats sense llum, sense aire, sense aigua pota-
ble. Els metges de l’època es van sentir especialment 
commoguts per aquesta realitat. En particular els hi-
gienistes, que continuaran amb les campanyes de 
sanejament iniciades en el darrer quart de segle per 
afrontar les epidèmies de còlera del 1868 i de febre 
groga del 1857 i el 1873.

Amb aquesta càrrega emocional els metges s’afanya-
ven a combatre les plagues amenaçadores, projectes 
que harmonitzaven amb la preocupació per la qua-
litat de vida dels sectors populars que va manifestar 
el reformisme de José Batlle y Ordóñez.8 S’intentava 
resoldre el problema que plantejaven les profundes 
diferències socials entre les elits riques i cultes i els 
sectors subalterns.

L’ambiciós projecte del batllisme estava destinat a 
afavorir els sectors urbans (Montevideo representava 
el 30% de la població total el 1908): una naixent classe 
mitjana i un proletariat industrial —en els quals s’in-
tegraren ben aviat els immigrants europeus i els seus 
descendents—. El resultat va ser la transformació de 
l’Uruguai en el primer «Estat de benestar» del con-
tinent. Aquesta proposta de «país model» determina 

8 José Batlle y Ordóñez va ser dues vegades president de la República pel Par-
tido Colorado (1903-1907 i 1911-1915). El seu pare, Lorenzo Batlle, era des-
cendent del ric comerciant Batlle i Carreó, originari de Sitges i establert a 
l’Uruguai des de la independència del país. Lorenzo va exercir la presidència 
del país (1868-1872) i va inaugurar una genealogia política destacada. José 
Batlle va promoure reformes polítiques i socials que van donar un signe dis-
tintiu a l’Uruguai dins l’Amèrica del Sud. La seva política va transcendir més 
tard en un corrent al qual es va donar el nom de batllisme. 
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el rol peculiar assumit per l’Estat en diferents camps, 
tendent a millorar les condicions de vida materials 
del conjunt dels membres de la societat.9 Una legis-
lació social avançada, la secularització de la vida pú-
blica i privada i una política protectora respecte a la 
dona foren alguns dels seus trets característics.

Metgesses, artistes i polítiques 

El metge apareix com a figura central en la moder-
nització dels nostres països; segons diu Paulina Luisi 
en les seves composicions escolars, «puede con la hi- 
giene, redoblar los ciudadanos de una nación y mejo-
rar los destinos de una raza»,10 frase clau per enten-
dre la missió de què es van sentir investits els metges 
higienistes d’aquest període.

Els estudis universitaris eren una via d’ascens social 
en un país que començava a conformar les seves clas-
ses mitjanes, més encara per a una família amb les 
característiques dels Luisi Janicki.11 Aquesta consecu-
ció degué tenir un alt significat pel qual valien tots els 
esforços, fins i tot desafiar els costums imperants que 
impedien a les dones l’entrada a la universitat.

Paulina va rebre el títol el 1908 i va ser la primera 
uruguaiana a completar una carrera universitària. En 
una societat com més va més secularitzada, el metge 
començava a ocupar el lloc del capellà com a direc-

9 rodríguez villaMil, Silvia; saPriza, Graciela, Mujer, Estado y Política en el Uru-
guay del siglo xx, Montevideo: Ed. Banda Oriental, 1984, pp. 22-23. 

10 luisi, Paulina, «Composiciones», Materials Especials, Arxiu Luisi, Biblioteca 
Nacional, Montevideo, Uruguai.

11 Ángel Luisi, d’origen italià, va participar amb Garibaldi en les lluites de la 
unificació; pertanyia a la maçoneria. Josefina Janicki va ser mestra, graduada 
a França; la seva família era d’origen polonès. Es van establir a l’Argentina 
el 1872. Paulina va néixer a Colón, província de Corrientes, el 1875, la gran de 
vuit germans. El 1878 els Luisi Janicki es traslladen a Paysandú i quan Pau-
lina comença els estudis de Magisteri, a l’Internat Nacional, el 1887, es mu-
den a Montevideo, on culmina els estudis de batxiller. Ingressa a la Facultat 
de Medicina el 1900. 

tor de consciències, afirma l’historiador José Pedro 
Barrán.12 El cos mèdic, en ple procés de legitimació, 
va assumir com a propi el paper de creador de normes 
morals, intentant controlar i disciplinar les «pul- 
sions» dels sectors subalterns: infants, bojos i sectors 
populars; també de les dones. Va construir un discurs 
jeràrquic i misogin en el període en què Paulina es va 
llicenciar; resoldre aquesta contradicció no va ser fà-
cil per a aquesta professional dona.

En rebre el títol ja tenia trenta-tres anys i no s’ha-
via casat. Creiem que no va viure la solteria com una 
frustració, perquè va expressar clarament que la seva 
realització personal no era la de tenir un marit, que 
per a ella era algú davant de qui hauria de subordi-
nar els seus projectes: «La educación femenina, lejos 
de despertar y desarrollar el sentimiento de la perso-
nalidad», va escriure el 1918, «tiende por el contra-
rio a aniquilarlo en obsequio de la más o menos posi-
ble realización social de mujer casada, es decir, de ser 
humano obligado por las costumbres y las leyes a un 
perfecto renunciamiento de sus anhelos y sus ideas 
ante la personalidad de otro ser a quien debe obe- 
diencia y respeto».13

El 1913, el president José Batlle li va encomanar estu-
diar mesures d’higiene social a Europa. Durant el seu 
sojorn a França va estar en contacte amb el moviment 
feminista, en plena efervescència. Va tornar d’Europa 
amb una empenta formidable, disposada a multipli-
car-se en diferents campanyes a favor de la dona, a 
impulsar l’educació sexual, a combatre la «xacra so-
cial» del prostíbul.

La prostitució va resignificar el doble codi moral: lo-
calització de les fantasies masculines sobre el sexe 

12 barráN, José Pedro, Medicina y Sociedad en el Uruguay del Novecientos, tom 1: 
«El poder de curar», Montevideo: Ed. Banda Oriental, 1992.

13 luisi, Paulina, La lucha contra el alcoholismo y el sufragio femenino, Buenos Ai-
res: J. Tragant, 1918, p. 22. 
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prohibit i alhora culpabilització de la dona. Des de di-
verses posicions filosòfiques i religioses s’abordava 
un tema que havia adquirit dimensions inesperades 
a la regió de la Plata, on la immigració massiva ha-
via desequilibrat la paritat dels sexes —les estadís-
tiques registraven un alt índex de masculinitat— i 
on simultàniament es produïa una accelerada tran-
sició demogràfica que va imposar l’endarreriment en 
l’edat del matrimoni. Dos factors que van exacerbar 

les pràctiques «perverses» de la sexualitat: la mas-
turbació i la prostitució, objectes privilegiats del sa-
ber mèdic de l’època.

Paulina Luisi va tractar el tema des del setial que li 
atorgava una jerarquia indiscutible: «Observamos 
desde la cumbre en que nos hallamos felizmente co-
locados cómo aquellas van rodando por las faldas de 
la montaña social antes de tocar el fondo cenagoso 

Única delegada dona a l’Assemblea Extraordinària de la Lliga de Nacions pel con licte sinojaponès. Ginebra, 14 de febrer de 1932. 
© Biblioteca Nacional / Archivo Literario. Col. Paulina Luisi



09/2018 Sugragistes, Revolicionàries i Poetes. Dones  De L’Uruguai per Graciela Sapriza

© www.expotransgresoras.com Transgressores. Dones d'un i altre costat de l'oceà ( 2018 / 2019 ) 8

del arroyo».14 «Nosotras, las mujeres, nos rebelamos 
contra un concepto social que hace de nuestro sexo 
el inmundo cáliz de los más repugnantes apetitos», 
contrastant en sexo i cáliz els dos significats, el de ser 
dona i, alhora, un pervers objecte de desig.15

El tràfic de blanques generava xarxes internacionals 
de contraban de dones. Paulina va trencar el silenci i 
va publicar Una voz clamando en el desierto (1918), on 
va acusar la doble moral de reduir les dones a ser san-
tes o pecadores. I va veure en les circumstàncies que 
envoltaven la prostitució un efecte més de l’opressió 
femenina.

Va rebutjar la idea de Lombroso16 que «la bagassa és 
la representant en el sexe femení del tipus criminal en 
l’home». Després de citar una àmplia gamma d’au-
tors, entre altres Havelock Ellis, va concloure que la 
misèria era la causa més eficient de totes les que es 
confabulaven per llançar milers de dones a la pros-
titució: «Seducción, insuficiencia de salarios, aban-
dono de la infancia y trata de blancas, he ahí las ver-
daderas fuentes de esas llagas sociales».17

La preocupació per la millora de les condicions de 
vida dels sectors populars es va anar centrant en 
les dones treballadores.18 ¿Qui més podria garantir 

14 luisi, Paulina, Una voz clamando en el desierto, Montevideo (s/d), 1918, p. 138.
15 luisi, Paulina, «La trata de blancas», dins Tribuna libre, Buenos Aires, 21 

d’agost del 1918. 
16 Cesare Lombroso, metge i antropòleg (Itàlia, 1835-1909). Les seves idees i 

el seu determinisme relacionat amb el delicte van tenir una àmplia difusió 
al Riu de la Plata en els primers anys del segle, en circumstàncies en què es 
rebien constants onades d’immigrants i en què l’augment de la delinqüèn-
cia, el tràfic de blanques i el predomini de màfies internacionals generava 
un dels nuclis més «necessitats» de control social. L’Uomo Criminale (1876) 
va ser l’obra fundadora de la criminologia, corrent que va trobar a l’Amèrica 
Llatina el seu àmbit de màxima legitimitat.

17 luisi, Paulina, «La trata de blancas», op. cit., pp. 141-142.
18 D’acord amb el cens de Montevideo del 1889 i el del país del 1908, la població 

econòmicament activa femenina (PEAF) va arribar a ser del 21,5% i del 17%, 
respectivament. La major part de les dones assalariades es trobava en el sec-
tor del servei domèstic i en l’industrial: fàbriques de roba blanca, tèxtils, de 
cervesa, de mistos, de vidre, de cuir, de cigars... El salari era la meitat del que 
rebia l’home.

la supervivència de les noves generacions? El 1913 
l’Oficina Nacional de Treball va publicar un fullet on 
mostrava que les condicions de treball i els salaris de 
les obreres provocaven el «desmejoramiento de la 
raza». «Recorriendo las casas de inquilinatos, donde 
radica la mayoría de nuestra población obrera, no-
tamos que un 80% de las mujeres viven o ayudan a 
miembros de su familia con el jornal de la fábrica. 
[...] Como se ve, la situación de la mujer obrera se 
encuentra en nuestro país en completas condiciones 
de inferioridad. Ella, ya sea en el taller, en la fábrica, 
en el comercio, trabaja y rinde igual que un hombre 
y a veces más. ¿Es justo que su salario sea menor y 
sus condiciones de trabajo sean iguales que las del 
hombre?»19

María Collazo, com ja hem avançat, va ser una de les 
organitzadores de la Vaga d’Inquilins de la ciutat de 
Buenos Aires el 1907 i, per això,  expulsada de l’Ar-
gentina. Va emigrar a l’Uruguai junt amb una al-
tra dirigent anarquista, Juana Buela, que més enda-
vant desenvoluparà una intensa activitat de difusió 
de les idees llibertàries a través dels diaris d’idees La  
Nueva Senda i La Batalla, fonts privilegiades per re-
construir el perfil d’aquesta destacada dirigent, mare 
de cinc fills.

Les dones van ocupar un lloc destacat en les lluites 
socials, van encapçalar manifestacions, van orga-
nitzar centres femenins, van publicar articles i fins 
i tot van dirigir periòdics. Van ser perseguides, de-
portades, vigilades per la policia de l’Ordre Social, i 
per això van ser solidàries amb els qui eren assetjats 
d’igual manera.

La premsa de l’època diu que el 1898, quan María te-
nia catorze anys, es va inaugurar el Centre Interna-
cional d’Estudis Socials, nucli de difusió de les idees 

19 oFiciNa NacioNal del treball, El trabajo de la mujer, Montevideo, 1923, p. 67.
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anarquistes. Allà es feien xerrades i conferències, com 
la del diumenge 29 d’octubre de 1899 sobre «Qué es 
el catolicismo», a la qual pogué assistir junt amb no 
menys de cinc-centes persones.20

Els dards llibertaris s’adreçaven a tota mena d’insti-
tucions, ja fossin l’Estat, partits polítics o altres que 
coartessin, segons els seus idearis, la llibertat de l’in-
dividu. L’Església era particularment atacada. Van 
dedicar molt d’espai a la seva premsa i en conferèn-
cies a criticar cruament capellans i monges a través 
d’anècdotes i contes. Posició que compartien amb al-
tres grups d’afinitat: el primer batllisme, els lliure-
pensadors, els maçons, els socialistes; tots ells van 
formar una constel·lació qüestionadora de les insti-
tucions eclesiàstiques.

La destinació de les expulsades de l’Argentina el 1907 
va ser aquest Uruguai caracteritzat pel qüestiona-
ment «progressista» de l’ordre establert. El batllisme 
va tenir molts punts de contacte amb l’anarquisme i 
el socialisme. Segons els historiadors José Pedro Bar-
rán i Benjamín Nahum, més enllà de les diferències 
ideològiques de fons, «las tres posturas eran sobre 
todo manifestaciones de un estilo de vida, el que ha-
cía que se rechazase en lo personal el matrimonio re-
ligioso, se viera con simpatía a los “agitadores” del 
“dormido” mundo obrero, se estuviera siempre psi-
cológicamente predispuesto a dar la razón a los “de 
abajo”, así como a poner en tela de juicio los princi-
pios de la moral dominante, desafiándola y burlán-
dose de ella».21

La prèdica llibertària es va dur a terme a través de di-
versos diaris, revistes i fullets. També mitjançant la 
conformació d’un circuit polític i cultural que combi-

20 El Derecho a la vida, Montevideo, any VII, n. 12, novembre del 1899, p. 3.
21 barráN, José Pedro; NahuM, Benjamín, Batlle, los estancieros y el Imperio britá-

nico, vol. II, Montevideo: Ed. Banda Oriental, 1982, p. 163.

nava conferències, festes, reunions, mítings, repre-
sentacions teatrals, escoles i biblioteques. Aquesta 
modalitat d’actuació és el que converteix l’anar-
quisme no només en un moviment ideològico-polí-
tic, sinó també en un corrent social i cultural.

Figures de coneguda rellevància internacional van 
arribar al país en aquestes dècades, com ara Enrico 
Malatesta, Pietro Gori, Oreste Ristori, Eduardo Gi-
limón, Joaquín Hucha, Ramón Palau i Adrián Troi-
tiño, entre altres,22 als quals es van sumar poetes 
i intel·lectuals uruguaians com Leoncio Lasso de 
la Vega, Ángel Falco, Florencio Sánchez i fins i tot 
Roberto de las Carreras, «anarquista individua- 
lista». Es van fundar múltiples Centres d’Estudis, 
que aglutinaven els qui arribaven i donaven cohesió 
social als obrers —molts d’ells amb una vivència de 
desarrelament important per la seva condició d’im-
migrants—. Els Centres foren un factor clau per a la 
consolidació d’una identitat de classe que transcen-
dís la fàbrica, i a través d’ells es van organitzar ter-
túlies, pícnics, conferències, vetllades artístiques i 
manifestacions.23

L’agost del 1905, durant la celebració del Primer Con-
grés Obrer, es va constituir la Federació Obrera Re- 
gional Uruguaiana (FORU), al local del Centre Inter-
nacional d’Estudis Socials. La Federació es crea se-
gons l’exemple de la Federació Obrera Regional Ar-
gentina —de fet, van participar en aquest congrés 
fundador diversos exiliats anarquistes de la riba ve-

22 vidal, Daniel, Florencio Sánchez y el anarquismo, Montevideo: Ed. Banda  
Oriental, 2010, p. 53. 

23 cuadro, Inés, «Anarquismo e identidades de género en el Uruguay del no-
vecientos», XVII Congreso Internacional de AHILA, Berlín, setembre del 2014,  
p. 12.
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ïna, Virginia Bolten entre ells, como ja hem dit—.24 
La creació de la Federació va enfortir l’activitat de les 
organitzacions anarquistes al país. D’altra banda, cal 
tenir en compte que en aquest període culminava la 
primera presidència de José Batlle y Ordóñez (1903-
1907), durant la qual es va posar un èmfasi especial en 
les polítiques anticlericals (supressió dels crucifixos 
als hospitals, de la catequesi en l’ensenyament pú-
blic, aprovació de la primera llei de divorci el 1907…). 

Montevideo va esdevenir aquells anys un punt de tro-
bada de diverses personalitats de diferent ideologia 
però de signe progressista. Al grup de les anarquistes 
María, Virginia i Juana es va sumar Belén de Sárra-
ga,25 una lliurepensadora espanyola que es va establir 
a l’Uruguai, on va fundar un periòdic, El liberal (1908-
1910), amb el qual va difondre la doctrina per tota la 
República i va generar un moviment social articulat 
en l’Associació de Dames Liberals.

Una dona directora d’un diari era un fet infreqüent, 
tot i que no únic, segons vam veure a l’altra riba i 
també al país. Així, al nord, al departament de Salto, 
s’editava La voz del pueblo (1905), dirigit per Sarah 
Bergara. Aquests exemples segurament van enco-
ratjar el projecte de Juana i Virginia de treure una 
nova publicació que respongués a la «finalidad del 

24 Dins l’anarquisme uruguaià va ser àmpliament majoritari el corrent anar-
cosindicalista, partidari del anarcocol·lectivisme de Mikhail Bakunin (1814-
1876) i del comunisme anàrquic o llibertari de P’otr Kropotkin (1842-1921). 
Les diverses tendències concordaven en l’atac a l’Estat i a l’Església i en 
el rebuig de la política, les eleccions i el parlamentarisme. Consideraven, 
a més, la classe obrera com el sector fonamental per a l’emancipació so-
cial i política dels treballadors. A l’Uruguai del Nou-cents el principal òrgan 
d’orientació ideològica anarquista va ser el Centre Internacional d’Estudis 
Socials.

25 Lliurepensadora d’adscripció maçònica (Valladolid, 1874 - Mèxic, 1951), 
conferenciant i polemista de categoria establerta a Montevideo, va protago-
nitzar polèmiques amb il·lustres visitants, com ara el destacat filòsof Enrico 
Ferri, que va pronunciar una conferència sobre la dona el 1908 on establia la 
inferioritat femenina a causa de la maternitat, a la qual cosa Belén respon-
gué l’endemà en un editorial al seu diari El Liberal («El continente no puede 
ser inferior al contenido»), desarmant els arguments «essencialistes» de 
l’orador. Organitzadora, més tard, dels Cercles Liberals a Xile, Belén de Sár-
raga s’estableix definitivament a Mèxic, on la trobem a partir dels anys vint.

comunismo anárquico». Aquest periòdic es va dir La 
Nueva Senda, igual que l’agrupació a la qual respo-
nia la seva orientació. Juana havia estat a Espanya 
feia molt poc temps, va viure de prop la inquietud 
social que l’agitava i va participar en les mobilit-
zacions anarquistes, el focus més actiu de les quals 
era Barcelona; allà va conèixer l’experiència de les 
«escoles lliures» del mestre lliurepensador Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, una proposta d’educació ra-
cionalista que va aconseguir l’adhesió de tots els 
corrents anticlericals.26 A Barcelona el 1909 es pro-
duïren revoltes populars impulsades pel moviment 
àcrata, mobilitzacions que foren sufocades amb un 
saldo de militants morts i presos. Significativament, 
el pes de la repressió va recaure sobre Francesc Fer-
rer, que va ser acusat d’instigar a la rebel·lió. Final-
ment, fou sotmès a judici i condemnat a mort. La in-
dignació i la denúncia de la injustícia comesa contra 
aquest educador van convocar un ampli moviment 
solidari a molts llocs del món. A l’Uruguai va agru-
par sectors liberals i maçons, així com anarquistes 
i socialistes. El diari El Día va publicar durant me-
sos notícies del que s’esdevenia a Espanya en relació 
amb el judici contra Ferrer.27 En conèixer-se la notí-
cia de la condemna i la data de l’ajusticiament de qui 
Juana Buela va anomenar «el mártir de la clericana-
lla», que es va produir el 13 d’octubre, es va convo-
car una gran manifestació de rebuig contra aquest 
assassinat d’estat.28

Durant l’abril del 1911 una vaga de tramviaris de les 
dues grans companyies estrangeres, La Comercial i 
La Transatlántica, va derivar en la primera vaga ge-

26 rodríguez, Universindo, Los sectores populares en el Uruguay del Novecientos, 
Montevideo: TAE, 1994.

27 El Día, fundat per Batlle y Ordóñez, es pot considerar una publicació oficia-
lista del batllisme.

28 Sense prèvia programació hi intervé Juana Buela, fogosament com de cos-
tum, provocant una pedrega a l’ambaixada espanyola i un intercanvi de trets 
amb el resultat de diversos ferits. Juana, acusada d’«asonada», ha de fugir 
del país en una espectacular fugida disfressada d’home.
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neral esdevinguda al país. El mateix any s’havia creat 
el centre femení Emancipación i una de les seves pri-
meres accions va ser donar suport a la primera vaga 
general decretada per la FORU. Per bé que no tenia 
una filiació àcrata, allà hi havia María Collazo, Ma-
ría Casal y Candas, Delfa Boatti i la infatigable Virgi-
nia Bolten.29

La gravetat d’aquesta primera vaga general va ser 
singular i va posar en un compromís el govern timo-
nejat per José Batlle y Ordóñez, acabat d’instal·lar en 
la seva segona presidència i que comptava fins ales-
hores amb franques expectatives dels sectors po-
pulars gràcies a les seves idees progressistes i al seu 
projecte legislatiu, a discussió al Parlament, de la llei 
de la jornada de vuit hores, aprovada el 1915.

Estimulada per aquests anys d’intens foguejament 
en la militància, María Collazo assumeix la respon-
sabilitat de dirigir el periòdic La Batalla el 1915. Detall 
no menor per mesurar la seva energia és que ja havia 
tingut la seva cinquena filla, Hebe Leda («la Chona»).

El President, la seva illa i el pintor 

El 1913, Batlle y Ordóñez va presentar els «apun-
tes para la reforma» de la Constitució de la Repú-
blica, amb la proposta d’un executiu col·legiat de nou 
membres que va resultar més irritant que la del vot 
universal i que va acabar provocant una escissió en 
les files del Partido Colorado agrupada en l’ala con-
servadora «riverista», liderada per Manini Ríos. 

Feliciano Viera va ser investit Ministre de l’Interior el 
1913, quan Petrona, la més gran dels seus onze fills, 
feia divuit anys i mostrava una marcada inclinació 

29 rodríguez, Universindo, Los sectores populares en el Uruguay del Novecientos, 
op. cit., pp. 91 i ss.

envers les arts plàstiques. Afectada des de petita per 
la sordmudesa, sempre va rebre el suport dels seus 
pares, que van comprendre que en ella es donaven 
aquelles compensacions inexplicables de la vida i per 
això van promoure la seva vocació: «Frente a esa fa-
talidad que la disminuye y le impide entenderse nor-
malmente por la palabra, tiene como su opuesto una 
gracia, un don natural: el del dibujo y la pintura, que 
le permite recrear las imágenes que su voz no puede 
nombrar».30 Contracten Vicenç Puig, un pintor català 
amic de la família, que comença les classes a casa dels 
Viera. Els estudis formals de pintura amb Guillermo 
Laborde, docent del Cercle de Belles Arts, s’inicien 
alhora que el seu pare assumeix la presidència, l’1 de 
març del 1915.

Aquests anys són d’intensa vida social a la torre del 
barri de La Unión. Els Viera s’envolten d’artistes: Pe-
dro Figari, Blanes Viale i Guillermo Laborde freqüen-
ten la família.31 A ells se sumen els músics Cluzeau 
Mortet i Rubinstein, hostes de Carmen Garino, l’es-
posa de Feliciano. La nombrosa prole i un extensíssim 
servei fan d’aquesta llar un microcosmos de conten-
ció per a aquesta noia determinada a tirar endavant el 
seu projecte propi, sentit com «la felicidad de lo ine-
vitable».

El 1916 marca el final de l’idil·li dels sectors populars 
i el reformisme batllista; d’aquest any és el discurs 
del President Feliciano Viera conegut com l’«Alto de  
Viera». El Partido Colorado, i el batllisme dins seu, 
embarcats en la reforma constitucional i atents als 
possibles fraccionaments interns causats pel que es 
va considerar una massa «avanzada legislación», 
promulgada durant la segona presidència de José 

30 Pereda, Raquel, El Uruguay de la modernización: el planismo y la obra de Petrona 
Viera, Montevideo: Edición Galería Latina, 1987, p. 6.

31 L’agost del 1915 Figari assumeix la direcció de l’Escola d’Arts i Oficis, acom-
panyat dels pintors Vicenç Puig i Milo Beretta, i inicia un període de reformes 
de l’ensenyament de les arts aplicades. 
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Batlle, inicien una etapa de «trámite y usura» en la 
gestió pública.

Creix en aquest període la figura de María Collazo, 
que alimenta la seva llegenda: és la intervenció activa 
en els conflictes que la involucren en aquells difícils 
anys; és també la solidaritat amb la causa proletària, 
que la fa sortejar barreres ideològiques i treballar tant 
amb socialistes com amb anarcosindicalistes. Apareix 
en diverses ocasions compartint barricada amb una 
encara novella Julia Arévalo.32

El 1917 la revolució bolxevic, que atorga «tot el poder 
als soviets», va commoure profundament els grups 
polítics d’esquerra. «El 7 de noviembre […] triunfa- 
ba al fin el proletariado abriendo una nueva era en la 
historia de la humanidad. ¡Qué indescriptible emo-
ción, qué inmensa alegría!», deia Julia Arévalo, ales-
hores militant socialista —i més tard fundadora del 
Partit Comunista.

La concreció d’una revolució va causar un impacte 
majúscul en les files anarquistes, en marcar el temps 
de concretar «las utopías llenas de belleza», com va 
escriure María: «Los soviets son simples delegacio-
nes del pueblo encargadas de ciertos actos […] no dic-
tan órdenes, las reciben del pueblo. Nada más, por 
lo tanto, no son autoridad. La revolución rusa es el 
acontecimiento más grande de los tiempos actuales. 
Marca en la historia de la humanidad el primer ciclo 
de la era igualitaria».33

Recordem l’entusiasme inicial d’Emma Goldman, 
l’anarquista russo-nord-americana, i la seva parti-

32 Julia Arévalo (Departament de Lavalleja 1898 - Montevideo 1985). Obrera 
tabaquera als dotze anys, militant socialista i fundadora del Partit Comu-
nista el 1921. Figura entre les quatre primeres parlamentàries del país el 
1942. 

33 «La Revolución Rusa. Consideraciones», La Batalla, 30 de novembre del  
1917, 2.

cipació directa en l’inici de la revolució. A l’Uruguai 
aquesta dona anarquista va creure útil plantejar un 
qüestionari per conèixer l’opinió dels militants so-
bre els esdeveniments a Rússia, que es va començar 
a publicar a La Batalla a partir del desembre del 1917 i 
va continuar unes quantes quinzenes. Entre les mol-
tes respostes publicades es troben les que va apor-
tar la socialista Julia Arévalo a la primera pregunta, 
que plantejava si «La Revolución triunfante en Ru-
sia ¿Puede tener influencia en los demás países?». Ju-
lia Arévalo va respondre que «las masas oprimidas e 
irredentas, hambrientas de libertad y equidad, sin-
tiendo vergüenza de su inercia, sentirán rudamente 
sobre sí el gesto rebelde cual fuerte acicate de la Rusia 
vejada, oprimida, analfabeta, y ante ese gesto airado 
se levantarán grandiosas e imponentes en el pleno 
convencimiento de su poder para conquistar la liber-
tad soñada».

El recés econòmic provocat per la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918) es va traduir al país en des-
cens dels salaris i augment del cost de vida. L’in-
flux de la revolució bolxevic va contribuir a donar 
més combativitat als sectors organitzats del mo-
viment obrer, cosa que va desfermar una repres-
sió més gran de la policia. L’agost del 1918, durant 
la vaga general iniciada per un conflicte dels obrers 
tramviaris, la repressió policial va provocar la mort 
de tres militants obrers. L’anomenada «huelga ge-
neral sangrienta» va convocar una concentració de 
rebuig a la plaça Independencia que va ser recor-
dada per Arévalo com «la más grande multitud de 
trabajadores que había conocido Montevideo hasta 
entonces».34

També a l’Argentina una vaga als tallers metal·lúr-
gics Vasena va derivar en el que es va anomenar la 

34 Entrevista per l’escriptor Alfredo Gravina, publicada en A los diez años prole-
taria, Montevideo: Mundo Nuevo, 1970, p. 23.
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«Semana Trágica». Els fets es van produir durant el 
govern del radical Hipólito Irigoyen. Del 9 al 12 de 
gener del 1919 va tenir lloc una repressió policial fe-
rotge, que va provocar un altíssim nombre de morts 
i ferits.35 A l’Uruguai, el cap de la policia, Virgilio 
Sampognaro,36 va denunciar un «plan revoluciona-
rio» i va adoptar mesures contra els «maximalis-
tas».37 «El 11 de enero de 1919 se dio la noticia de la 
existencia de varios “agentes secretos rusos”, pro-
cediendo la policía a allanar el centro cultural israe-
lita “Aurora” y a deportar a sus integrantes. Al alla-
namiento del local nombrado le siguió el estableci-
miento de una severa vigilancia en todos los locales 
obreros.»38

El diari La Batalla va endurir les seves crítiques als 
polítics batllistes, dirigint els dards contra Domingo 
Arena —polític progressista reconegut com «la mà 
dreta» de José Batlle y Ordóñez—, que en altre temps 
havia demostrat sensibilitat envers els problemes 
obrers; «Adonde está el bolshevique [sic] Arena», re-
clamaven en l’edició del 17 de gener del 1919. «Adonde 
están esos batllistas “casi anarquistas”», prosseguia 
en forma virulenta l’article: «Farsantes, embaucado-
res, verduleros, vividores de oficio, profesadores del 
engaño, sinvergüenzas todos».39

35 En aquesta ocasió va començar a intervenir la Liga Patriótica, una organit-
zació d’ultradreta nacionalista que va protagonitzar un pogrom al barri d’El 
Once, on predominaven els immigrants d’origen jueu. En un clima d’extre-
mismes en què es va agitar el fantasma de la revolució bolxevic, van cremar 
sinagogues i van destrossar comerços i cases particulars, amb un saldo de 
diversos morts i desapareguts.

36 Virgilio Sampognaro va ser secretari del president Batlle y Ordóñez en 
la seva segona presidència. És nomenat per Batlle el 1913 cap polític, és a 
dir, a càrrec de la policia, lloc que mantindrà durant la presidència de Feli- 
ciano Viera (1916-1920).

37 Denominació que identificava els anarquistes russos participants en el pro-
cés revolucionari.

38 PiNtos, Francisco, Historia del movimiento obrero del Uruguay, Montevideo: 
Suplemento de Gaceta de Cultura, 1960, p. 72.

39 La Batalla, gener del 1919, p. 4. 

Una nena al Cercle de Belles Arts40

Amalia Polleri es definia com «un ser feliz» gràcies 
a una infantesa «mágica» amb sis germans, un pare 
advocat i una mare feminista companya de ruta de 
Paulina Luisi; secretària del Consell Nacional de Do-
nes i de l’Aliança Uruguaiana per al Sufragi. Fanny 
Carrió de Polleri mantenia un consultori laboral per 
a dones al diari La Mañana. Alimentats per les lectu-
res, les funcions de teatre, el ballet i les tardes de ma-
tiné al cinema Latino, aquests infants van créixer en 
un clima de fantasia: «Toda mi vida infantil fue así de 
juegos […] salvo los meses que estaba en cama y en-
tonces leía mucho, pintaba y dibujaba». I així va ser 
com va néixer la seva vocació. «A los 11 años empecé 
a ir al Círculo de Bellas Artes, todavía vivíamos en Vi-
lla Dolores […] mis padres contemplaron mis intere-
ses y nunca se negaron a que fuera artista, al contra-
rio, siempre me regalaron pinturas. [….] ellos ayuda-
ron a mi vocación, no se negaron a ella. Sin embargo 
cuando tenía 14 años empecé a traer ideas revolu- 
cionarias a casa y como en casa se hablaba de todo, 
yo hablaba. […] Mis profesores, Domingo Bazurro y 
Guillermo Laborde, acababan de venir de Europa, ya 
había ocurrido la revolución Rusa y después de clase 
nos sentábamos en el patio y conversábamos de todos 
esos temas. Había gente grande, mucho más grande 
que yo, […] yo era la más chica de todos. […] Cuando 
vino toda esa información y yo llevaba ideas revolu-
cionarias a casa, mamá me sacó de una oreja; era una 
cosa que habían arreglado con mi padre. Volví al Cír-
culo, pero mucho después».41

40 El Cercle es va crear el 1905 i el seu primer director va ser el pintor Carlos 
María Herrera. Responia a la necessitat de formar artistes i tècnics capaços 
d’afrontar la demanda laboral en l’àrea de les «arts industrials». PeluFFo, 
Gabriel, «Las instituciones artísticas y la renovación simbólica en el Uruguay 
de los veinte», dins PeluFFo, Gabriel (coord.), Los veinte: El proyecto uruguayo. 
Arte y diseño de un imaginario. 1916-1934, Montevideo: Museo Municipal de 
Bellas Artes Juan Manuel Blanes, 1999, p. 40.

41 Entrevista a Amalia Polleri, realitzada per l’autora a Montevideo el 1988.
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Sufragistes 

La proposta del vot universal —masculí— en el Pro-
jecte de Reforma de la Constitució va brindar a les 
feministes l’oportunitat de crear el Consell Nacio-
nal de Dones (1916) i presentar una petició reclamant 
els seus drets ciutadans. Paulina, líder indiscutible 
d’aquesta associació, va aconseguir aplegar un con-
junt d’activistes, intel·lectuals, primeres professio-
nals i fins i tot dames de classe alta, i aquesta va ser la 
seva gran consecució.

La revista Acción Femenina va tenir la col·laboració 
de moltes de les dones «il·lustrades» convocades en 
aquesta mostra; per exemple, Enriqueta Compte i 
Riqué va formar part de comissions del Consell. La 
lluita pel sufragi costaria més de dues dècades de 
marxes i contramarxes. Les eleccions per a l’Assem-
blea Nacional Constituent van atorgar majoria als 
sectors conservadors dels dos partits (Blanco i Colo-
rado) i solament es va considerar possible, i encara 
per al futur, concedir el dret de vot a la dona en ma-
tèria municipal.

Les sufragistes van recórrer a l’argumentació, van 
publicar articles i van editar la seva pròpia revista, 
Acción Femenina, del 1915 al 1924, es recolzaren en els 
dirigents més progressistes de l’espectre polític i hi 
negociaren. Van desplegar una intensa activitat i van 
celebrar actes públics sovint en locals oficials, com 
ara la Universitat de Dones, l’Institut Magisterial o 
la mateixa Universitat de la República. Van organit-
zar campanyes i van arribar a aplegar 4.000 signatu-
res a favor del vot per a la dona; publicaren articles als  
diaris de tiratge massiu, como el governamental El 
Día, on el mateix president Batlle es pronunciava a 
favor del sufragi femení publicant articles amb el 
pseudònim «Laura».

L’àrea de l’educació va ser un dels camps on el re-
formisme va assolir els seus èxits més grans; així, la 
Universitat de Dones (1912) constituïa una institució 
d’ensenyament secundari dedicada exclusivament a 
l’alumnat femení. S’acceptava de fet la separació per 
sexes de l’ensenyament, imposada pels prejudicis 
de l’època, però alhora s’aplanava l’accés de la dona  
a l’educació, facilitant de cara al futur l’eliminació 
d’aquests mateixos prejudicis.

María Eugenia Vaz Ferreira va començar a treballar 
com a secretària d’aquest centre d’estudis (vulgar-
ment anomenat «la Femenina») i després com a pro-
fessora de Literatura, exercint la seva càtedra amb 
extrema llibertat per a delit de les seves alumnes.

Els plantejaments del filòsof Carlos Vaz Ferreira 
(1873-1956), el seu germà, resulten centrals per de-
finir la concepció batllista sobre la dona. Ell va sin-
tetitzar les tendències ja existents en aquest cor-
rent, elaborant-les teòricament i agregant-hi nous 
matisos. El seu punt de vista, difós des de la càte-
dra universitària, la premsa i el Parlament, no no-
més es va tornar pràcticament doctrina oficial so-
bre la dona, sinó que va assolir una acceptació estesa 
per tota la societat. I si bé en algunes facetes (com el 
«feminismo de compensación») ha estat superat per 
les lleis mateixes (com la de Drets Civils de la Dona, 
aprovada el 1946), altres concepcions seves —entre 
elles els criteris referents al treball femení fora de la 
llar— continuaven vigents fins fa poques dècades i 
formaven part de la ideologia dominant a l’Uruguai. 
Com a punt de partida assenyalava Vaz Ferreira un 
fet biològic que considerava que no admetia dubte: 
«Somos una especie fisiológicamente organizada en 
desventaja para la hembra». A partir d’aquest fet, 
establia el principi que havia de regir l’enfocament 
d’aquesta problemàtica: l’ideal no era igualar la 
condició de l’home i la dona, sinó corregir o «com-
pensar» la desigualtat. El mateix autor va definir la 
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seva postura com un «feminismo de compensación 
[...] si quisieran darme el nombre de feminista, que 
yo no repugno».42

Aquest criteri de compensació va ser adoptat diver-
ses vegades per la política oficial en decisions legisla-
tives. Per exemple, en l’aprovació de la llei de divorci 
del 1913 per la sola voluntat de la dona, que el mateix 
Vaz Ferreira va anomenar «Mi ley […] porque es casi 
el único caso en que algo se ha traducido en pragmá-
tica [...] como yo lo proyecté».43

Les xerrades sobre feminisme que ell va dictar a la 
Càtedra de Conferències de la Universitat de la Repú-
blica entre 1914 i 1920 van acomplir una funció polí-
tica i pedagògica i van influir en projectes legislatius 
posteriors, com ara el relatiu a drets polítics, en el 
qual es va admetre expressament el criteri de «com-
pensació».

Les idees de Vaz Ferreira sobre la família i el paper 
que hi té la dona van constituir una mena de para-
digma en la societat uruguaiana. Considerava que la 
dona havia de ser instruïda i que podia assumir tas-
ques fora de la llar, però sempre amb una dedicació 
parcial, atès que tenia una sèrie de «cargas propias» 
i intransferibles a la llar: «fisiológicas, derivadas de 
ellas y psicológicamente conexas».

En teoria la dona tenia oberts tots els camps, però 
vista la forma com es valorava l’àmbit domèstic, en 
la pràctica les seves millors energies es dedicaven a la 
llar. En suma, com diu Vaz Ferreira, «el matrimonio 
es, en grueso, un regulador de la actuación de la mu-
jer en las profesiones y empleos».

42 vaz Ferreira, Carlos, «Sobre feminismo», Conferencias, Montevideo, 1957,  
p. 111.

43 Ibídem.

María Eugenia, la seva germana, mai no es va casar, 
i el més important, mai no va ser compresa pel seu 
germà, que va censurar les seves «poses extravagan-
tes» com impròpies d’una noia de la seva classe. Tot 
i així, ell es va encarregar de publicar en forma pòs-
tuma La isla de los cánticos, que ella va deixar prepa-
rada poc abans de la seva mort el 1924. 

Rosario Peyrou diu que «algo se quebró en la rela-
ción entre Carlos y María Eugenia en algún momento 
de su vida. En pleno disfrute de su prestigio como 
hombre público, Vaz Ferreira debió sentir un dolo-
roso desasosiego frente a las excentricidades cada 
vez más agudizadas de su hermana. Aunque liberal en 
sus ideas, el filósofo fue un hombre conservador en  
cuanto a sus concepciones de la familia, apegado a las 
formalidades, y cuidó con celo desmedido de su buen 
nombre y de los que lo rodeaban».44

María Eugenia Vaz Ferreira passava els estius a la 
torre de la família a El Prado, carrer Buschental; els 
veïns recordaven els germans llegint a l’ombra dels 
frondosos arbres del parc. En aquell feliç període de 
la joventut va desenvolupar la seva inclinació per la 
música delectant el seu cercle de cosins i amics pro-
pers, entre ells Julio Herrera y Reissig, el poeta ja 
consagrat de la torre d’ivori i els càustics dards d’El 
pudor y la cachondez, on despullava usos i costums de 
les classes altes del «Tontovideo».

«Cierta noche que volvían del centro —conta l’es-
criptor Fernán Silva Valdez— pasaron por la casa de 
Carlos Herrera y Reissig y al ver que estaban haciendo 
música resolvieron anclar allí. María Eugenia estaba 
improvisando al piano, cosa que solía realizar. En eso 
se abre despacito la puerta que daba al patio, y pe-

44 PeYrou, Rosario; vaz Ferreira, María Eugenia, «Su paso en soledad», dins Mu-
jeres uruguayas. El lado femenino de nuestra historia, Montevideo: Alfaguara, 
1997, p. 212.
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netra a la sala un hombre alto y flaco, vestido con un 
traje oscuro muy viejo, los zapatos desabrochados, el 
cuello del saco levantado, la melena revuelta por so-
bre las orejas, de barbilla y bigote retorcido. Todo él 
era un ser extraño y hermoso, desconcertante, con 
algo del diablo en sus gestos y en sus manos de hue-
sudos dedos [...] se detuvo detrás de esta y quedó in-
móvil. Entonces María Eugenia, que no lo había visto, 
exclamó “siento una cosa extraña detrás de mí, algo 
como el fluido de una persona que me inspirara” y 
todo ello sin dejar de tocar, como con las manos ata-
das a las teclas. Entonces el extraño personaje dijo: 
“soy yo, María Eugenia, soy Alfredo […] y no se dé 
vuelta, siga tocando, siga que eso es genial”. María 
Eugenia siguió tocando. Y luego de dos o tres minu-
tos más el personaje se dio vuelta y sin saludar a na-
die se fue como había venido, como una sombra que 
desaparecía».

Era el germà petit de Julio Herrera y Reissig; María 
Eugenia es va tombar en la cadira giratòria i va dir: 
«Las cosas que me hace tocar este hombre […] es un 
caso que una nunca sabe qué pensar…».45 Música i  
poesia van ser els privilegiats centres d’interès de 
María Eugenia (¿o potser la filosofia que no va gosar 
desenvolupar?). 

Achugar la presenta com una intel·lectual complexa, 
versàtil. «La poeta» —i tal vegada també la docent— 
va fer oblidar o sepultar la compositora musical, 
la dramaturga i la intel·lectual. La imatge o la «lle-
genda» de la dona solitària i excèntrica va desconèi-
xer la dona sociable que concorria a vetllades al Club 
Uruguay, tenia amics com Alberto Nin Frías, Pablo 
Minelli González, Humberto Pittamiglio, Francisco 
Imhof o Emilio Frugoni i estava en contacte amb Del-
mira Agustini, Julio Raúl Mendilaharsu, César Cor-

45 silva valdés, Fernán, «Autobiografía», Revista Nacional, 1a part, 2n cicle, n. 1, 
Montevideo, juliol-setembre de 1957, pp. 331-346.

tinas i altres intel·lectuals i artistes del seu país i de 
l’Amèrica Llatina. Va ignorar la dona que viatjava a 
Buenos Aires i era celebrada com a alegre i sociable. Hi 
ha testimonis, hi ha cartes, hi ha invitacions que de-
mostren la seva vida social i intel·lectual, així com les 
seves «peculiaritats» transgressores per al Montevi-
deo de l’època. En donen fe alguns testimonis; Del-
mira Agustini va dir a La Alborada el 1903: «Todo en 
ella es encantador, desde su vigoroso talento poético 
hasta sus delicadas extravagancias de niña ligera-
mente voluntariosa: ¡y pensar que hay personas lo 
bastante malignas para reprobárselas! ¡Ignorantes! 
Quitad el fulgor a un astro y dejará de serlo; quitad el 
perfume a una rosa, y será así como un cadáver em-
balsamado […] Quitad a María Eugenia sus caprichos, 
y dejará de ser María Eugenia».46

La seva mare va exercir una forta pressió perquè no 
escrivís versos; censurava el seu «lirisme», amena-
çant-la que es quedaria soltera si es dedicava a la po-
esia. «A más de todo esto, mamá no quiere, / pues me 
está reprimiendo todito el día / que por Dios, no haga 
versos, que eso es muy malo / que me quedo soltera 
seguramente, si hago poesía […] pues aquí, entre no-
sotros, voy a decirles… / su sermón no resulta del todo 
nulo / aunque a mí no me alarma la perspectiva, / con-
fieso que unas veces suelto la pluma con disimulo.»

Dret al «propi cos»

Hi ha altres plans de transformacions profundes, de-
terminants, esdevingudes en el Nou-cents que des-
taquen tant com els enfrontaments i conflictes po-
lítics. Ens referim als canvis d’ordre estadístic que 
s’esdevenien al país a principis del segle. La transició 
de l’«antic» al «nou règim demogràfic» —descens de 

46 achugar, Hugo; ForNaro, Marita, Me muestro siempre en mi obscuridad, Mon-
tevideo: Mec/Impo, 2013.
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la mortalitat, descens de la natalitat— a l’Uruguai es 
va produir de manera precoç en comparació amb la 
resta de països de l’Amèrica Llatina.

¿Com es va arribar a aquest resultat amb tan escassos 
recursos anticonceptius? Un va ser propiciar el matri-
moni tardà. Es va recórrer al coitus interruptus —ano-
menat «escamoteos de alcoba»— i també al condó 
—l’ús del qual s’estén en aquella època per prevenir 
malalties venèries—. Però l’avortament es presenta 
com el principal regulador dels naixements. La pro-
hibició establerta pel vell codi del 1889 no va impedir 
que fos una pràctica «anticonceptiva» comuna.

Tenir menys fills es va convertir en una meta, encara 
que les opinions mèdiques, de gran pes a l’època, no ho 
acceptaven com un desig legítim. Però «tal fue la vio-
lencia de la rebelión femenina en pro del aborto y la in-
clinación de la sociedad en pro del control de la natali-
dad», com diu J. P. Barrán (1995), que «la realidad al-
canzó el ámbito de la ley con el nuevo Código Penal de 
1934, que despenalizó el aborto bajo la condición única 
de que se realizara con el consentimiento de la mujer».

¿Com s’explica aquesta legislació, original fins i tot en 
el context mundial?47 La despenalització de l’avorta-
ment durant el curt període de 1934-1938 (Codi Penal 
d’Irureta Goyena) i els debats parlamentaris entorn 
del tema mostren la «modernització» de les sexuali-
tats en aquests anys.

Comptava amb antecedents en l’«hedonisme» desen-
volupat ben a principis de segle. Així, en la fonamen-
tació del projecte de llei de divorci del 1912, Domingo 

47 Per bé que contemporàniament les noves disciplines del sexe, la psicologia 
i la sexologia, i també l’ordre jurídic discutien sobre la «libertad de amar y 
el derecho a morir» (Jiménez de Asúa, 1925). El 1928, al Congrés de Copen-
haguen de la Lliga per la Reforma Sexual, Havelock Ellis, Margaret Sanger i 
Hirschfeld van proclamar la lliure opció i els drets dels homosexuals. L’ordre 
jurídic (Spiral-Von Liszt) va enunciar el concepte de «bé jurídic» per justifi-
car l’avortament, i en ell es va inspirar Irureta Goyena.

Arena va reivindicar la passió sexual i el plaer com 
«una de las más bellas manifestaciones de la natura-
leza», associant el «vitalisme» d’aquesta generació a 
les polítiques reformistes socials del primer batllisme. 
Així mateix, les propostes fetes el 1906 a Buenos Ai-
res per la feminista María Abella al Congrés del Lliure 
Pensament sobre els «drets al propi cos» resulten ex-
traordinàries per a l’època. Abella les fonamentava 
en la llibertat d’estimar. No hi havia d’haver «muje-
res deshonradas por el delito de amar hasta olvidarse 
del cálculo». Les feministes van introduir els drets de 
l’ordre privat, junt amb els drets civils i polítics, i la 
sexualitat hi ocupava un lloc privilegiat.

La comissió parlamentària que es va pronunciar a fa-
vor de mantenir la despenalització enumerava, en 
la seva argumentació, el conjunt de factors que van 
contribuir «a formar al respecto una nueva mentali-
dad»: la incorporació de la dona al mercat de treball 
i els nous estils de diversió (els banys de mar, l’apa-
rició del «nu», els espectacles i fins i tot el cinema-
tògraf), sumats al «movimiento feminista que obliga 
a la otra mitad masculina a un reajuste de sus ideas 
tradicionales acerca de la mujer como ser sexual».48 
En aquests anys emergeixen noves subjectivitats, do-
nes i infants en primer pla.

«Descobrir la infantesa»  
de la mà de Petrona Viera 

La transició demogràfica i la conformació d’una so-
cietat de classes mitjanes són dos trets característics 
de la modernització del país. L’un i l’altre van propi-
ciar el sorgiment d’un nou model de família i un pa-
per diferent per a la dona, amb menys fills als quals 

48 El bon joc polític confegit per catòlics i conservadors va reeixir a tornar a pe-
nalitzar l’avortament el 1938.



«Niñas / Mi hermanita 
estudiando». 

1925 (aprox.). 
Autora: Petrona Viera. 

Técnica: Óleo. 
Soporte: Tela. 

Alto: 114 cm. 
Ancho: 105 cm.

09/2018 Sugragistes, Revolicionàries i Poetes. Dones  De L’Uruguai per Graciela Sapriza

© www.expotransgresoras.com Transgressores. Dones d'un i altre costat de l'oceà ( 2018 / 2019 ) 19

havia d’atendre en la seva salut i educació. Una ma- 
re sensible constituïa una garantia en aquest sentit. 
Una conjunció de discursos, provinents de diferents 
orientacions filosòfiques, van apuntar i van acon-
seguir aquesta dona-mare, socialitzadora dels seus 
fills. Cada fill serà, a partir d’aquests anys, una indi-
vidualitat, una persona insubstituïble.

De manera precursora, Enriqueta Compte i Riqué va 
decidir desenvolupar en aquests infants qualitats que 
podrien destacar-los individualment. Ensenyar als 
petits de tot just tres anys era per a ella despertar la 
curiositat, animar la fantasia, propiciar el joc; l’as-
pecte lúdic com a aprenentatge: «De la calle, del ne-
gocio, del libro que circula, del diario, de la revista, 
del cine, del teatro, de todas las diversiones y los pa-
satiempos modernos hay mucho que aprovechar, si 
se aprovecha debidamente». Aquests conceptes es 
troben destacats en l’exhibició que proposa el Museu 
Pedagògic de Montevideo, on s’atresora la memòria 
d’aquesta extraordinària educadora.

Crear, inventar, arriscar van ser les seves consignes. 
L’ús de la càmera fotogràfica a l’aula en va ser una, 
utilitzada per estudiar les reaccions dels seus petits 
alumnes i incorporar aquest coneixement a noves 
eines pedagògiques. Aquest va ser el caràcter cientí-
fic d’Enriqueta; el fet d’associar-se amb l’escriptor 
José Pedro Bellán —també mestre— il·lumina una al-
tra de les seves facetes, la innovadora i moderna.49 El 
1924 van crear el primer teatre infantil de l’Uruguai, 
en posar en escena La Ventafocs amb exalumnes del 
jardí menors de tretze anys. 

En aquests anys no només apareixen, sinó que es 
consoliden les noves subjectivitats del segle: infants 

49 Innegablement, tot aquest bagatge creatiu es va desplegar comptant amb 
l’ànim i el suport de les autoritats de l’ensenyament. Enriqueta va experi-
mentar noves metodologies pedagògiques encoratjada pel filòsof Carlos Vaz 
Ferreira, aleshores inspector d’escoles.

i dones. La mort d’un fill podia portar la «nova mare» 
a un estat de depressió limítrof amb la demència. So-
lament el temps i el naixement d’un altre fill podien 
guarir la ferida; seria el consol de la pèrdua, mai la 
substitució. Aquesta intensitat del sentiment ma-
tern resulta inconcebible per al segle dinou, quan la 
mort d’algun o alguns fills era la norma. No és nova 
la família, sinó el sentiment, assenyala Philippe Aries 
(1981) en comentar aquests canvis de mentalitat que 
van atorgar nous continguts a velles institucions. 

La pintura Mi hermanita estudiando representa dues 
nenes assegudes als graons de sortida d’una habita-
ció la porta de la qual està entreoberta; una d’elles es-
criu en un quadern recolzat sobre la seva falda men-
tre l’altra l’observa atentament; la senzillesa del tema 
convoca un sentiment d’intimitat malgrat els primers 
plans, que no deixen gairebé distància entre el qua-
dre i la mirada de l’espectador. La sèrie de «recreos», 
«interiores» i «dibujos infantiles» que Petrona pinta 
il·lustren l’entorn íntim de la seva família. El pati in-
terior, les nenes jugant sota un emparrat de la torre, 
els llindars de les habitacions, la claror que inunda el 
món afectiu que la conté destaquen el món de la infan-
tesa acabat de «descobrir». Els nous usos del temps i 
els cossos femenins són temes de les seves obres. La 
modernitat del tractament, en plans sintètics propers 
a l’abstracció, es concentra en el color —to i matís— i 
dona compte d’aquesta mirada femenina que troba la 
seva veu entre els contemporanis, amb absoluta ma-
joria masculina. Potser aquesta sigil·losa concentració 
per observar, aguditzada per la seva condició de sord-
muda, la dota d’una perfecció i una força per relatar la 
seva pròpia condició de dona en canvi, filla d’aquella 
rebel·lia que es vivia als carrers.

«La infancia es la patria del hombre», va afirmar Alba 
Roballo50 en recordar la seva en un lloc tan pobre com 

50 En entrevista realitzada per l’autora a Montevideo el 1988.



«Niñas / Mi hermanita estudiando».  1925 (aprox.).  Autora: Petrona Viera. Técnica: Óleo.  Soporte: Tela. Alto: 114 cm.  Ancho: 105 cm. © Colección MNAV
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Isla Cabellos, al departament d’Artigas, «asfixiado 
por los latifundios circundantes». Tan àrid i pobre 
que hom mai no hauria pogut imaginar que hi pogués 
emergir una política i poeta destacada, fora de la in-
tervenció —quasi màgica, quasi miraculosa— d’una 
mare excepcional: la mestra Rosa Berón de Astrada 
de Roballo (així ho va lletrejar, recitant el nom amb 
delit). Amb vuit fills als quals va donar «mucho viento 
en la camiseta», en particular a les cinc dones, com 
obligant-les i impulsant-les a destacar-se: «Ustedes 
son pobres, negritas, feas, pero son muy simpáticas y 
graciosas […] nos creaba el problema de que éramos 
triunfadoras». 

Des de ben d’hora va saber reconèixer en Alba aque-
lla espurna d’enginy i desimboltura que va convertir 
aquesta jove en la brillant i histriònica estudiant de 
la Facultat de Dret, l’activa militant al centre d’estu-
diants i, finalment, una popular política del Partido 
Colorado.

«A mi madre le debo todo […] mi madre tenía espe-
cial preferencia conmigo […] no sé por qué, como yo 
tenía vocación por escribir, leer, decir cosas en las 
fiestas de la escuela, ella empezó a tener fe, que sin-
tió o intuyó. Me dijo “vas a ser presidenta de la Re-
pública”». 

Un gir conservador

El març del 1933 el president Gabriel Terra va donar 
un cop d’estat, i va clausurar el Parlament i el Consell 
Nacional d’Administració (executiu col·legiat d’acord 
amb la Constitució vigent) recolzat en el Cos de Bom-
bers. Uns anys abans ja s’havien manifestat a la regió 
aquestes tendències conservadores —en alguns ca-
sos feixistitzants—, com en el cop d’estat del general 
Uriburu a l’Argentina el 1930.

Els primers a oposar-s’hi van ser els estudiants, que 
van ocupar la seu de la Universitat junt amb el degà 
de Dret, el socialista Emilio Frugoni. Les tres centrals 
obreres no van aconseguir unificar-se per afrontar el 
cop. Va començar la repressió i la presó per als mi-
litants sindicals i polítics, per a tots aquells que no 
acceptessin l’ordre del ministre de l’Interior del rè-
gim, difosa per Francisco Ghigliani, que va titular en 
el seu diari El Pueblo: «Amansarse y vivir o rebelarse 
y morir».51

El 1936 va marcar un canvi per a l’organització de 
l’oposició a la dictadura. Un fet extern a la política del 
país va gestar un clima de major unitat; la rebel·lió de 
Franco contra la República Espanyola i la guerra civil 
que es va desfermar aquell any van commoure profun-
dament la ciutadania uruguaiana de diferents opcions 
polítiques. Les pàgines dels diaris il·lustren com es va 
manifestar la solidaritat amb el poble espanyol. Grans 
titulars en primera pàgina, fotografies dels diferents 
fronts de guerra, articles de fons analitzant les dife-
rents posicions i forces que s’hi movien. Requadres sol-
licitant «una ració» per al milicià que valia solament 
0,20 cèntims. Anuncis que es repeteixen en periòdics 
de diferents tendències ideològiques i partidàries. Evi-
dentment, l’Espanya en guerra civil es va sentir molt 
de prop a l’Uruguai. Tots els testimonis consultats re-
laten vivament aquest període, perquè a través de la 
solidaritat amb la República Espanyola també s’estava 
fent oposició a la dictadura de Gabriel Terra. Les dones 
van ser molt actives en aquests moviments i les pri-
meres a superar desconfiances, passant moltes vega-
des per damunt de les directives partidàries.

Amalia Polleri va sostenir que del Comitè d’Ajuda al 
Poble Espanyol formava part «el Consejo Nacional de 
Mujeres [que] era feminista […] pretendió estar por 
encima de las clases y la prueba está que estaba Julia 

51 El Pueblo, 5 d’octubre de 1933.



Cementerio Central, 24 de octubre de 1932. Oratoria fúnebre de Luisa Luisi, Antígona criolla  que desobedece el mandato del 
dictador Gabriel Terra. © Biblioteca Nacional / Archivo Literario. Col. Julio César Grauert
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Arévalo y las señoras pitucas […] yo la conocí en ese 
tiempo».52 Aquest moviment solidari lliga experièn-
cies de participació d’aquelles dones que ja vam veure 
transitar per aquestes pàgines, i va ser baptisme de 
foc per a les més joves, que literalment van desper-
tar a la vida política en la seva militància antifeixista. 
Alba Roballo va recordar que «Cuando España [era] 
republicana, cuando aquellas canciones […] crece en 
mi […] Me acerco a las comunistas. Ahí encuentro a 
Julia […] la trato realmente en ése momento. Me sor-
prende la pasión de esa mujer […] lo que veo es que 
Julia tenía una pasión de autenticidad […] como la 
tengo yo».53 

Aquesta suma d’unanimitats augmenta la curiosi-
tat de saber per què les dones van actuar amb tanta 
convicció en aquesta causa. En algunes d’elles, com 
és el cas de María Collazo —i també el de Julia Aré-
valo, Clotilde, Luisa i Paulina—, s’entén més clara-
ment: per a elles Espanya era un laboratori on s’assa-
javen experiències revolucionàries. Però també hi ha 
un contingut implícit en aquesta lluita contra el fei-
xisme i la guerra, alguna cosa que s’interna en la vida 
mateixa i afirma la supervivència humana, i aquí és 
on les dones se senten convocades. María participa en 
el Comitè d’Ajuda a l’Espanya Republicana, col·labo-
rant amb la revista Esfuerzo i el periòdic de Salta La 
Tierra. Julia Arévalo impulsa la Comissió de Dames 
d’Ajuda al Poble Espanyol. El 1936 es crea la Unió Fe-
menina contra la Guerra, que aplegava 28 organitza-
cions de dones de la capital i de tot el país, de les més 
diverses tendències polítiques, ideològiques i fins i 
tot religioses.

El 1936 Paulina Luisi entra en la Comissió d’Ajuda al 
Poble Espanyol, però se’n retira al cap de poc temps 

52 saPriza, Graciela, Memorias de Rebeldía. Siete historias de vida, Montevideo: 
Puntosur-GRECMU, 1988, p. 122.

53 Ibídem, p. 217.

per discrepàncies amb els representants del Par-
tit Comunista. No abandona el seu compromís a fa-
vor de la causa espanyola i, a partir del 1937, es de-
dica al Comitè Pro-casa per a Nens de l’Espanya  
Lleial. Aplega fons que es destinen al funcionament 
de la caseta «Democracia uruguaya», per a cinquanta 
infants, situada a Torrent (València),54 i rep cartes i 
fotos d’agraïment d’aquests nens, que ella desitja 
que estiguin «al amparo de bombas y metrallas, lejos 
del alcance de los caranchos fascistas, de los buitres 
nazis, de las hienas rifeñas».55 La convençuda mili-
tància a favor dels lleials la va portar a trencar l’en-
tranyable amistat mantinguda amb la feminista es-
panyola Clara Campoamor des dels anys vint, una de 
les tres primeres parlamentàries elegides el 1931. 

Atemorida pels «excessos» revolucionaris de què va 
ser testimoni el juliol del 1936, Clara descriu el col-
lapse de l’ordre i la impotència del govern del Front 
Popular en una carta a Paulina i més tard en el llibre 
que publica el 1937 durant el seu exili a França, La ré-
volution espagnole vue par une républicaine. Llibre que 
Paulina va llegir «para su desgracia», com escriu a 
Clara, exclamant «cómo ha podido dejarse arrastrar 
por la pasión a tal extremo», alhora que recomana 
«callar mientras dure la guerra […] esas cosas debió 
guardarlas para decirlas después y no hacer con su li-
bro un arma contra los que defienden su territorio del 
dominio fascista».56

Una tarda d’estiu del 1938 Paulina va pronunciar una 
conferència a l’Ateneu de Montevideo sobre «La es-
cuela fascista» durant el congrés de mestres que s’hi 

54 scarzaNella, Eugenia, «Amistad y diferencias políticas. Clara Campoamor, 
Paulina Luisi y la Guerra Civil Española», dins Sin Fronteras, Iberoamericana 
Vervuert, 2008, p. 208.

55 «Pajarillos sin nido», article de Paulina Luisi publicat al setmanari socialista 
El Sol, tercera setmana de juliol del 1937, pp. 1-2.

56 Aquesta carta de juliol del 1937 de Paulina a Clara culmina dient: «Yo bien sé 
que de uno y otro lado hubo excesos, recuerde la revolución francesa», Arxiu 
literari, Materials especials de la Biblioteca Nacional. Vegeu també scarzaNe-
lla, Eugenia, «Amistad y diferencias políticas…», op. cit., p. 215.
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celebrava. El mes de febrer va tenir lloc una altra ex-
posició de Luisi sobre «El esfuerzo cultural de la de-
mocracia española». Totes dues intervencions van 
ser publicades amb el títol Dos ideologías y dos cul-
turas.

«Las mujeres votan, 
¿qué más pueden pedir?»

Les múltiples gestions de les feministes davant els 
poders públics van donar fruit en obtenir el sufragi 
el 1932. Lamentablement, el cop d’estat de Gabriel 
Terra va postergar l’exercici d’aquest nou dret fins al 
1938. En les eleccions de la transició del 1938, les do-
nes van votar per primera vegada a l’Uruguai. Pau-
lina Luisi, la líder sufragista uruguaiana, va observar 
que les dones podien ser menades com «corderos de 
un rebaño» pels polítics conservadors, en unes elec-
cions impugnades pels sectors democràtics i absten-
cionistes.57

Un periodista de la revista de difusió massiva Mundo 
Uruguayo va entrevistar aquell dia un ampli ventall 
d’electores: professionals, mestresses de casa, mes-
tres, empleades i obreres. Després de recollir la satis-
facció de les entrevistades per haver votat —algunes 
fins i tot es van mostrar agraïdes envers les dones que 
les havien precedit i havien aconseguit aquest preciós 
dret ciutadà—, l’articulista sintetitzava la seva opi-
nió en un títol: «Las mujeres votan, ¿qué más pueden 
pedir?». Tanmateix, aviat es va començar a denunciar 
que «con el voto no alcanzaba». 

Encara que aquesta conquesta no es va traduir en una 
major representació política formal —que mai no va 
arribar a ser de més del 3% del total del legislatiu—, 

57 Mundo Uruguayo, març del 1938. 

en les eleccions del 1942 van ser escollides les pri-
meres quatre legisladores de la història del país. En 
aquesta legislatura (1943-1947), en què va ser elegida 
Julia Arévalo com a diputada pel Partit Comunista, 
la tasca d’algunes parlamentàries va permetre que 
s’aprovés la Llei de Drets Civils de la Dona (1946). Es 
podria dir que allà es va tancar una etapa. També, que 
arran d’això va començar a operar el mite de la igual-
tat entre homes i dones a l’Uruguai, junt amb l’altre 
mite, el del país com una «Arcàdia feliç», «excepció» 
en el context llatinoamericà.

Els països feliços 
no tenen història

A l’Uruguai dels anys quaranta es va gaudir d’un mo-
ment de gran prosperitat i d’estabilitat política, en 
particular a partir del 1942, quan es va recuperar ple-
nament el règim democràtic. Els beneficis econòmics 
per al país de la guerra europea van produir una bo-
nança que es va perllongar fins ben entrada la dècada 
dels cinquanta, i el país va invertir aquests recursos 
a reformular i afermar l’aparell cultural i educatiu. 
L’Uruguai es va beneficiar a més de l’aportació d’una 
plèiade d’intel·lectuals que, fugint dels conflictes eu-
ropeus, va trobar en aquesta república una generosa 
«terra d’asil». Entre aquells notables exiliats hi ha-
via Margarida Xirgu, José Bergamín i, a temporades, 
Rafael Alberti amb la seva muller, María Teresa León 
Goyri.

La publicació des del 1939 del setmanari Marcha, di-
rigit per Carlos Quijano, i la presència al país de Joa-
quim Torres i Garcia des de l’inici de la dècada dels 
trenta, junt amb la difusió que va tenir el seu taller, 
donaren un nou impuls al procés de riquesa cultural 



«Rols». Dibuix d’Amalia Polleri. Suport: Paper. Tècnica: Tinta xinesa.
©  Colección Privada Flia. Polleri
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de la societat uruguaiana d’aquest període.58 La Fa-cultat 
d’Humanitats i Ciències, inaugurada el maig del 1946, va tenir 
professors il lustres: historiadors, lingüistes, especialistes en 
literatura i filòsofs, esta-blerts a l’Uruguai fugint del feixisme o 
de les seqüeles de la guerra.59

Entre altres iniciatives estatals hi ha el començament del Cine 
Arte del Servicio Oficial de Difusión, Re-presentaciones y 
Espectáculos (SODRE), el 1945, i la inauguració, el 1947, de la 
Comèdia Nacional, com-panyia oficial l’aportació de la qual va 
anar acompa-nyada de l’excepcional dinamisme del teatre 
inde-pendent que havia prosperat des de finals de la dè-cada 
dels trenta.

«Todo este dispositivo público que, como es evi-dente, cambió 
la vida cultural del país, dio más im-pulso al notable vigor 
que ya tenía el movimiento cultural privado, que adquirió 
una combatividad singular entre sus más jóvenes actores, 
nunca an-tes conocida o que sólo en el Novecientos se había 
dado en semejante escala de beligerancia y capaci-dad de 
transformación global».60 La generació del 45 va comptar 
igualment brillants homes i dones entre els seus integrants.

Per corroborar aquest mostrari de dones decidides, sumem 
una aguda reflexió sobre si mateixa d’Ama-lia Polleri: «Siempre 
tuve dos vocaciones: escribir y pintar, siempre. Y durante 
mucho tiempo, no le hice caso a mi vocación de escribir porque 
pensaba que no se podía adorar a dos dioses, que había que ser 
mo-noteísta en ese sentido. Después descubrí que era una 
estupidez porque eran formas de expresarse distintas pero un 
solo dios verdadero, un solo yo verdadero, y todo servía».61 

58 achugar, Hugo, Paisajes y escenarios de la vida privada, literatura uruguaya en-tre 1920 y 1990, 
dins barráN, José Pedro; caetaNo, Gerardo; PorzecaNski, Teresa (dirs.). Historias de la vida 

privada en el Uruguay, Montevideo: Taurus, 1997, 
p.  221.

59 José Bergamín, Eugenio Coseriu, Luce Fabbri, José Pedro Ronna, Lea Scar-
zoclio, Armin Shäefrig i Guido Zannier, als quals se sumen els professors ex-pulsats de la 
Universitat de Buenos Aires pel règim peronista José Luis Ro-mero, Rodolfo Mondolfo i 
Emilio Ravignani.

60 rocca, Pablo, Ángel Rama, Emir Rodríguez Monegal y el Brasil: Dos caras de un proyecto 

latinoamericano, Montevideo: Ed. Banda Oriental, 2006, pp. 125-
126.

61 saPriza, Graciela, Memorias de Rebeldía. Siete historias de vida, Montevideo: 
Puntosur-GRECMU, 1988, p. 198.
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Capitanes de tempestes. 
Dictadures i transicions 
democràtiques

Els seixanta van deixar una forta empremta en la his-
tòria d’Occident. Aquesta dècada porta la marca del 
Maig francès del 68 amb les seves repercussions a 
tot Europa. La guerra del Vietnam va commocionar 
l’opinió pública i va generar moviments dissidents 
fins i tot als Estats Units. Al món es comença a plan-
tejar novament la denúncia de la subordinació de la 
dona. Contemporàniament s’observa el sorgiment de 
nous valors culturals i l’aparició de subjectes socials 
que impugnen el sistema plantejant noves utopies. 

Així mateix, va entrar en escena l’anticoncepció hor-
monal. La pastilla anticonceptiva va donar peu a 
l’anomenada «revolució sexual», la separació de la 
reproducció i el plaer i l’atorgament d’una autono-
mia del cos a les dones desconeguda fins aleshores. La 
consigna de «canviar la vida» contenia diverses di-
mensions, tant la material de les condicions i la qua-
litat de vida de les dones com la de l’esfera pública.

A l’Amèrica Llatina, tanmateix, les dues fites més 
significatives foren l’experiència de la Revolució Cu-
bana i les transformacions de l’Església Catòlica a 
partir del Concili Vaticà II, i la seva adaptació en la 
II Conferència de l’Episcopat Llatinoamericà de Me-
dellín (Colòmbia) el 1968.

La conjunció de possibilitat i urgències va donar com 
a resultat allò de «compañera», per construir el fu-
tur «en la calle y codo a codo». «La muchacha de 
mirada clara» es va convertir en símbol d’aquella  
«nueva mujer», en la veu de Daniel Viglietti, a la qual, 
al seu torn, se li exigien «niños para amanecer». Per 
a les dones joves, particularment les de classe mit-
jana, «la política era al carrer» i sobretot en les mo-

bilitzacions estudiantils, reflex de l’increment de la 
matrícula femenina en l’ensenyament mitjà i supe-
rior, iniciant-se així la «feminització» de la matrí-
cula universitària. Les dones van entrar en la guerrilla 
urbana, o en partits polítics que aviat van ser il·lega-
litzats en el marc de la repressió que es va desfermar 
a la regió en aquell període. 

Aquesta autèntica «primavera dels pobles» va tenir 
un final dramàtic. En efecte, els aires d’alliberament 
a Llatinoamèrica es van veure truncats per sagnants 
dictadures i per una onada reaccionària, tant en el 
terreny social com en l’ideològic.62 

Els cops d’estat es van succeir a la regió de manera 
esglaonada i dramàtica. El primer, el 1964, va suposar 
l’enderrocament del president João Goulart al Bra-
sil. A l’Uruguai s’instaura una dictadura cívico-mili-
tar el 27 de juny del 1973, després d’un llarg període 
de crisis, conflictes socials i l’aparició de la guerrilla 
urbana. L’11 de setembre del mateix any, l’alçament 
militar a Xile, el bombardeig de la Casa de la Moneda 
i la mort del president Allende inauguren una cruenta 
i prolongada dictadura. El cop del 24 de març del 1976 
a l’Argentina tanca el cicle d’intervencions militars, 
establint un estat de terror i extermini desconegut 
fins aleshores en la història del país i del Con Sud.

Els tres països es van submergir en un clima de terror 
i desconfiança que va devastar les bases de la convi-
vència d’amplis sectors socials, amb efectes que en-
cara perduren després de més de tres dècades de go-
verns democràtics. Aquestes dictadures van tenir,  
al seu torn, una empremta molt forta en el canvi 
d’orientació de l’economia. L’apertura econòmica va 
portar a un procés de desindustrialització que, unit 

62 gil lozaNo, Fernanda, «Las experiencias de la segunda ola del feminismo en 
Argentina y Uruguay», dins MoraNt, Isabel (dir.), Historia de las mujeres en 
España y América Latina. Del siglo xx a los umbrales del xxi, vol. IV, Madrid: Cá-
tedra, 2006, p. 882.
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a la repressió sindical, va generar un deteriorament 
social i econòmic que no va revertir un cop recupe-
rada la democràcia.

A més de ser víctimes directes, les dones van ser ma-
joritàriament víctimes «indirectes»; aquest és el 
rol en què se les visualitza més sovint, com a fami-
liars de víctimes —mares i àvies principalment—. 
Des d’aquesta posició, les dones van mobilitzar un 
altre tipus d’energia, basada en els seus rols fami- 
liars tradicionals, ancorada en els seus sentiments, 
en l’amor i en l’ètica de la cura, lògica que difereix de 
la política.63

Els règims militars van implicar transformacions 
significatives en les pràctiques quotidianes d’homes 
i dones. La por i la incertesa van impregnar pràcti-
ques de sociabilitat, especialment en espais públics 
extrafamiliars. Repressió massiva i por van obligar 
a recloure’s a les llars i en la clandestinitat, situació 
que va afavorir l’atomització de la societat i la recerca 
de noves formes de resposta al terrorisme d’estat. En 
aquests moviments socials, les dones i els joves van 
ser els protagonistes.

Dos tipus d’accions «típicament femenines» es van 
donar en aquest context: en l’escena pública, la crea- 
ció d’organitzacions de drets humans ancorades en el 
parentiu amb les víctimes directes, l’exemple para-
digmàtic de les quals seran les Madres de la Plaza de 
Mayo; en l’àmbit privat, la lluita per la subsistència 
familiar i l’adaptació o canvi en funció de les noves 
circumstàncies.

63 Entre 1972 i 1984, aproximadament 60.000 uruguaians van ser detinguts, 
segrestats, torturats i «processats» per la justícia militar. Al voltant de 6.000 
persones van esdevenir presoners polítics —un nombre esbalaïdor en un 
país amb una població de tan sols tres milions d’habitants—. 120 ciutadans 
«van desaparèixer», molts d’ells segrestats a l’Argentina. Tretze nens van 
desaparèixer al llarg d’una dècada, als quals se n’han d’afegir quatre més, 
possiblement nascuts en captiveri.

Les dones van haver de fer-se càrrec del manteni-
ment i la subsistència familiar, ja sigui quan els ho-
mes van ser segrestats o empresonats, ja sigui a causa 
dels canvis estructurals que es van produir en les eco-
nomies dels tres països, que, amb més o menys èm-
fasi, van inaugurar economies obertes: desindustria- 
lització, desocupació, repressió sindical i descens dra- 
màtic del salari real. Ho van fer de vegades en l’es-
pai domèstic de la llar i altres en iniciatives comunals, 
tals com olles comunes o petites empreses coope- 
ratives.64

A la situació de repressió i terrorisme d’estat es van 
sumar les transformacions operades al país en l’àm-
bit econòmic, i la seva expressió es concreta en el 
descens dramàtic del salari real (que entre 1968 i 
1984 va arribar al 50%),65 fet que va determinar l’en-
trada massiva de les dones en el treball assalariat.66 
La «doble jornada» assumida per les dones a l’inte-
rior de les llars va accentuar les inequitats de gènere.

El 1980, el règim militar va convocar un plebiscit per 
a una nova constitució. En aquella ocasió, el 57% de 
l’electorat es va pronunciar pel No, malgrat tota la 
propaganda oficial i no haver rebut informació a fa-
vor d’aquella opció en els mitjans escrits, o en rà-
dio i televisió. El 1980 va emergir el que havia estat 
una muda resistència al règim. Els agents d’aquesta 
resistència van ser principalment dones, que hi van 
tenir un paper protagonista. Ho van fer «des de baix», 
des dels espais de la vida quotidiana, de la família, de 

64 L’exili és una història diferent. Sovint, l’exili era el resultat del compromís 
polític dels homes, i les dones van haver d’acompanyar els seus parents no 
com a resultat d’un projecte polític propi, sinó com a esposes, filles o mares. 
JeliN, Elizabeth, Pan y afectos. La transformación de las familias, Buenos Aires: 
F.C.E., 2010, p. 106.

65 Durant el període dictatorial és quan s’observa una accentuació de la caiguda 
del salari real, ja que l’Estat va deixar d’aplicar polítiques redistributives i va 
reprimir les organitzacions sindicals, possibles qüestionadores d’aquestes 
mesures.

66 A Montevideo, el 1973, les dones eren el 31,7% de la PEA, i el 1986 arriben a 
ser el 42%.
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la comunitat, des de centres esportius i parròquies. 
Les seves activitats es poden entendre com una forma 
de resistència des de l’àmbit privat, cosa que va po-
sar en evidència la centralitat dels seus rols polítics i 
la densitat del llegat de participació ciutadana ordida 
al llarg del segle, a vegades latent, a vegades silen-
ciosa, que va saber manifestar-se en circumstàncies 
crítiques.

Tot això en un context internacional en què es re-
prenia la discussió dels drets de la dona. Per primer 
cop es van començar a visibilitzar i a qüestionar te-
mes fins llavors absents dels projectes polítics, en-
tre ells el desigual repartiment de poders a l’interior 
de les famílies. Les lluites d’alguns grups de dones 
per recuperar la democràcia es van acompanyar de 
la reclamació de «democràcia a la llar». Es resumia 
en aquesta bandera el qüestionament de les divisions 
entre esfera pública i esfera privada, que el «femi-
nisme de la segona onada» va encunyar com a con-
cepte original en la consigna revolucionària «el que 
és privat és polític».
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