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PRESENTACIÓ: “TOTA DONA VAL MÉS QUAN LLETRA APRÈN1” 

 

El present treball pretén abordar l’obra i el debat acadèmic generat per la valoració historiogràfica de 

la trajectòria de dues autores reconegudes de la Renaixença catalana, Dolors Monserdà i Francesca 

Bonnemaison, inscrites en el període de gran agitació social que comprèn les acaballes del segle XIX i 

els inicis del segle XX. Ambdues impulsaren l’accés de les dones a l’educació, pel que l’objectiu de la 

recerca ha estat reivindicar els aspectes més destacables dels seus respectius projectes i aprofundir 

en el contingut del seu pensament feminista –i la seva consideració com a tal– dins del seu període 

històric. Es persegueix plantejar, al llarg del text, els punts que vertebrin una nova mirada, més 

àmplia i completa, sobre les autores, inserint-se, també, en la discussió acadèmica exposada. La 

recerca busca respondre qüestions de memòria històrica, com el fet que de la Renaixença catalana 

els noms de Jacint Verdaguer i Narcís Oller siguin més que coneguts mentre autores com les 

tractades romanen desconegudes pel públic general. 

Les parts del treball busquen presentar ordenadament la informació. El primer bloc està dividit en 

tres apartats que constitueixen una visió del context sociocultural de la Renaixença i el paper que hi 

jugà la dona, amb la intenció de posar en dubte el protagonisme exclusivament masculí que 

tradicionalment ha estat atribuït al període. Es tracten, en cadascun dels apartats, els orígens del 

catalanisme polític; el desplegament del seu programa a nivell judicial i comercial; i l’eclosió editorial 

i la febre literària i periodística del moment. 

El segon bloc presenta els moviments i les vindicacions feministes catalanes, que comparteixen 

l’accés femení a l’educació. Es planteja, com el bloc anterior, en tres seccions. Dues són els  “estudis 

de cas” que ens ocupen: Dolors Monserdà i Francesca Bonnemaison. Per tractar el pensament i les 

iniciatives de les autores s’ha partit de fragments i citacions de les obres que s’han considerat més 

representatives: El Feminisme a Catalunya (1907) i l’Estudi Feminista (1910), de Monserdà; i Del 

temps present (1927), de Bonnemaison; a més d’altres referències de fonts primàries i secundàries. 

La tercera secció planteja la discussió acadèmica entorn les autores i aborda el seu tractament 

historiogràfic fent-ne una valoració crítica. S’exposen i es contrasten els arguments que han justificat 

l’escassa consideració, llastrada pels prejudicis, que se’ls ha dedicat. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Frase cèlebre pronunciada per Francesca Bonnemaison (Marín Silvestre, 2004: 11).  
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1) RESTAURACIÓ, CATALANISME I RENAIXENÇA: UN PROTAGONISME NOMÉS MASCULÍ? 

La Restauració borbònica en la figura d’Alfons XII el 1874 va representar la fi de la Primera República 

que, sacsejada per la tercera guerra carlina, la revolució de Setembre de 1868 –que va destronar 

Isabel II (Duran i Tort, 1998: 8)– i la insurrecció cubana del mateix any, no havia pogut establir de 

forma efectiva un projecte polític ferm. La Restauració, gestada durant el Sexenni Democràtic o 

Revolucionari (1868-1873) i impulsada per la figura d’Antonio Cánovas del Castillo –qui el 1873 havia 

rebut plens poders d’Isabel II per preparar el retorn de la monarquia en la persona del seu fill Alfons 

(Suárez, 1997: 144-145)–, va significar l’establiment d’un sistema monàrquic, per més que liberal, no 

democràtic; les bases del qual van consolidar-se durant el regnat d’Alfons XII i, a la seva mort, al llarg 

de la regència de Maria Cristina d’Habsburg (1885-1902). Ambdues etapes van estar dominades pel 

bipartidisme, sistema ideat per Cánovas del Castillo fonamentat en el torn pacífic en el poder dels 

dos partits dinàstics, lleials a la corona, el Partit Conservador i el Partit Liberal2. Aquest sistema 

estava basat en el frau electoral aconseguit gràcies al caciquisme, tema que ha suscitat la discussió 

acadèmica entorn el control oligàrquic i el protagonisme burgesos (Suárez, 1997: 40):  

[Sobre el caciquisme]: [...] beneficiava [...], en una societat preindustrialitzada i analfabeta, a la pròpia 

oligarquia de propietaris agraris (noblesa i alta burgesia) [...] que a la vegada estava emparentada amb 

els altres sectors econòmics [...]. L’aliança entre l’aristocràcia terratinent i l’alta burgesia [...] és una de 

les claus per entendre la naturalesa oligàrquica [...] de la Restauració (Moreno Cullell, 2011 b)
3
. 

Amb aquest rerefons apareixen durant el període de la regència diversos moviment regionalistes –i 

més tard nacionalistes– a Catalunya, al País Basc i a Galícia. Malgrat les particularitats de cadascun 

d’ells tots compartiren la defensa de la identitat lingüística, cultural, institucional i històrica enfront 

de les tendències uniformadores i centralistes de l’Estat liberal (Moreno Cullell, 2011 a), incapaç 

d’establir un nacionalisme espanyol diferent al que s’identificava amb el tradicionalisme catòlic4. El 

regionalisme català, entès no només com la reivindicació de la personalitat catalana sinó com la 

incidència administrativa del seu reconeixement (Masgrau, 1992: 4), és a dir, el catalanisme polític, 

apareix cap al 1880, esperonat pels canvis socioeconòmics experimentats al llarg de segle i el 

renaixement cultural, la Renaixença catalana; context del qual la dona participà activament.  

1.1)  EL SORGIMENT DEL CATALANISME POLÍTIC  

El catalanisme polític va partir de dues tendències que, malgrat les diferències, compartien les 

mateixes reivindicacions enfront l’unitarisme de la monarquia espanyola: el federalisme republicà i el 

                                                           
2
 Les diferències ideològiques foren mínimes: més reformistes i preocupats per l’educació els liberals 

(proposaren el sufragi universal), i més autoritaris i defensors de l’ordre establert els conservadors (feren les 
lleis contra l’anarquisme i el terrorisme). Més enllà, el Partit Liberal serví al sistema ideat per Cánovas, doncs es 
necessitava una oposició que compartís el mateix ordre estructural (Tuñón de Lara, 1989: 843).  
3
 Es fa constar que els articles referenciats (Cognom, data) no disposen de paginació.   

4
 L’educació catalana, especialment, Barcelona, és l’exemple dels intents reitereats de regeneració, amb 
l’aparició de múltiples iniciatives educatives –entre finals del segle XIX i principis del XX- que tenien com a 
objectiu fer de l’escola catalana una escola nova, en català i amb llibertat d’educand(Yetano, 1988: 171-172). 
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conservadorisme tradicionalista catòlic (Suárez, 1997: 51-53), al que de facto podem assignar les 

protagonistes del treball: 

Els sectors republicans [...] reclamen llibertat religiosa i separació entre Església i Estat per tal d’arribar 

al canvi polític i social [...]. El republicanisme federal d’esquerres, arrelat sobretot a Catalunya, tem una 

reacció clerical i carlina que impedeixi la reforma democràtica a l’Estat espanyol, de manera que 

comença a relacionar l’opressió social amb [...] l’Església. Al sector republicà conservador, en canvi, es 

valora la funció d’estabilitat social que representa la institució eclesial (Domínguez, 2009: 22). 

El federalisme va ser el corrent polític que adquirí més força a partir del sexenni democràtic. El 1868 

aparegué el Partit Republicà Democràtic Federal, liderat per les figures de Valentí Almirall i Francesc 

Pi i Maragall. Aquest darrer, un dels presidents de la Primera República Espanyola, va ser qui en la 

seva obra Las Nacionalidades (1876) argumentà que només el pacte federal lliurement establert 

podia assegurar el respecte de la realitat plural de l’Estat Espanyol (Masgrau, 1992: 25)5. Durant la 

dècada del 1880 i bona part del 1890 Almirall, figura fonamental per al naixement de la premsa en 

català (Figueres, 1981: 12), va encapçalar les reivindicacions alhora que, disconforme amb la 

perspectiva de Pi i Maragall, que considerava la subordinació del federalisme català als interessos del 

federalisme espanyol, se’n separà el 1881, intentant aplegar ideologies d’esquerres i de dretes en 

una reivindicació comuna (Masgrau, 1992: 34). Els intents integradors es van manifestar en el I 

Congrés Catalanista (1880), amb l’objectiu de fixar l’ideari del catalanisme polític i crear un centre 

cultural que promogués la normalització lingüística. El 1882 aparegué el Centre Català, que acollí tant 

els federalistes d’Almirall com els moderats i apolítics de La Renaixensa. Un any després se celebrà el 

II Congrés Catalanista, que cercà “el reconeixement del català com a llengua oficial espanyola, el 

manteniment i reforma del dret civil català, l’establiment d’una administració catalana i d’un Tribunal 

Suprem català, el foment del proteccionisme i la potenciació del caràcter mercantil i industrial de 

Catalunya” (Pons, 2018)6. El malestar de la societat catalana es reflectí en el Memorial de Greuges, 

impulsat per Almirall i lliurat a Alfons XII el 1885. Malgrat la manca d’incidència política del 

document, va significar per primer cop l’actuació conjunta de la burgesia catalana (Masgrau, 1992: 

41). Més enllà, el 1887 els sectors més conservadors –Joan Permanyer, Àngel Guimerà i Lluís 

Domènec i Montaner, entre d’altres– s’escindiren del Centre Català per formar la Lliga de Catalunya i 

s’inicià un període d’hegemonia del catalanisme conservador, integrat per l’Església i la burgesia7.  

El catalanisme conservador fou un moviment molt més ampli, que acollí el regionalisme conservador 

i la dreta, un tradicionalisme més integrista i, fins i tot, el carlisme que defensava els furs (Masgrau, 

                                                           
5
 Cal recordar l’èxit del federalisme a les eleccions de 1869, les primeres realitzades després de la revolució de 

1869 amb pseudo-sufragi “universal” (només la població masculina va poder votar) (Masgrau, 1992: 30). 
6
 Es fa constar que els articles referenciats (Cognom, data) no disposen de paginació.   

7
 Com ja va afirmar el seu biògraf, Rovira i Virgili: “Pels republicans, Almirall era massa catalanista, pels 

catalanistes, massa republicà” (Masgrau, 1992: 41). La seva oposició a l’Exposició Universal del 1888, juntament 
a les proclames en favor de superposar els interessos de Catalunya als interessos de classe i el seu clam contra 
la compatibilitat de la defensa del dret civil català i la vinculació a partits polítics espanyols, situació de molt 
polítics catalans, van fer que la burgesia catalana n’estigués recelosa de la seva figura (Coll, 2000: 29). 
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1992: 44)8. El 1887 Joan Mañé i Flaquer publicà El Regionalismo, primera  formulació del catalanisme 

conservador, amb la intenció de contrarestar les idees d’Almirall i les afirmacions anticatalanistes de 

figures com el poeta castellà Gaspar Núñez de Arce (Masgrau, 1992: 46). La burgesia de base catòlica 

i conservadora formà, després del trencament del Centre Català, la Lliga de Catalunya, dirigida per 

Àngel Guimerà (Figueres, 1981: 7), a la que s’hi integrà el Centre Escolar Catalanista, una agrupació 

estudiantil també conservadora fundada el 1886 de la qual formaven part Narcís Verdaguer i Callís, 

Enric Prat de la Riba i Josep Puig i Cadafalch. El nou partit prengué embranzida fins a convertir-se en 

la força política catalana hegemònica durant més d’un quart de segle (Figueres, 1981: 9).  

La Lliga de Catalunya es posicionà per davant del Centre Català definitivament el 1888, any de 

l’Exposició Universal, esdeveniment en què entregaren a la reina regent un compendi de 

reivindicacions autonòmiques (Moreno Cullell, 2012). La Lliga també impulsà la creació de la Unió 

Catalanista, que aplegava diverses entitats catalanistes per organitzar una estratègia política comuna 

(Masgrau, 1992: 50). La iniciativa més important fou la redacció de les Bases de Manresa el 1892, el 

projecte d’autonomia política que mai es dugué a la pràctica i que establia l’existència d’unes Corts 

pròpies i reivindicava el català com a llengua única a més de redefinir les relacions amb el govern 

espanyol (Pérez Francesch, 1992: 36). D’aquesta manera, les institucions i les entitats socials 

catalanes –moltes d’elles amb valors i iniciativa religiosa– es polititzaren durant la darrera dècada del 

segle XIX i inicis del segle XX, especialment després de la pèrdua del mercat colonial, el 1898, quan la 

burgesia industrial, integrada fins aleshores en els partits dinàstics, es va comprometre activament 

amb el catalanisme polític (Pérez Francesch, 1992: 36). El malestar per la crisi generalitzada i la 

ineptitud del govern espanyol per regenerar políticament l’Estat es va estendre socialment. 

Moviments de protesta com el dels comerciants i fabricants catalans que es negaren a pagar els 

impostos el 1899 després que l’estat els apugés amb la desfeta del 1898, l’anomenat Tancament de 

Caixes, van impulsar l’ascens polític del catalanisme conservador (Domínguez, 2009: 36)9.  

D’aquesta manera el 1901 la burgesia industrial catalana s’articulà políticament fundant la Lliga 

Regionalista, que guanyà les eleccions municipals de 1905 i predominà políticament fins la Dictadura 

de Primo de Rivera. La intolerància a la premsa catalana i la proclamació de la Llei de Jurisdiccions el 

1906, que ampliava les competències militars en l’àmbit civil, van ser els detonants de l’aparició de la 

Solidaritat Catalana, entitat que agrupava totes les forces catalanistes10. La violència desfermada dels 

fets de la Setmana Tràgica, les revoltes produïdes a Barcelona i a altres ciutats catalanes entre el 26 

de juliol i el 2 d’agost de 1909 en contra de la mobilització de reservistes catalans per participar en la 

Segona Guerra de Melilla, pertanyents en la seva majoria a les classes populars, van acabar amb la 

                                                           
8
 No hem d’oblidar, de fet, l’èxit del federalisme a les eleccions de 1869, les primeres realitzades després de la 

revolució de 1869 amb pseudo-sufragi “universal”, atesos que només la població masculina va poder votar 
(Masgrau, 1992: 30). 
9
 La Biblioteca Popular de la Dona és un exemple clar de la realitat del moment: respon a la crisi finisecular, 
pertany al catalanisme conservador de base catòlica vuitcentista i de principis de segle a l’hora que, malgrat 
titllat de burgès, esdevé una iniciativa ontològicament interclassista; com s’exposarà més endavant.  
10

 La Solidaritat Catalana encarnà el pluralisme catalanista cultural no partidista. El dirigisme de la Lliga i la 
heterogeneïtat i les diferències ideològiques, però, van fer fracassar l’entitat.  
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dimissió de Maura i significaren per a la Lliga un davallament del suport electoral fins el 1912. La 

revolta social estigué causada en gran mesura per la indignació popular davant de la compra 

d’excepció militar –el pagament de 6.000 rals– que les famílies benestants podien proporcionar als 

seus fills (Domínguez, 2009: 51). Altrament, també cal relacionar els fets amb la noció de pensament 

lliure indestriable de les ideologies polítiques de caire republicà i l’anticlericalisme amb què, 

paral·lelament, anaven associades (Suárez, 1997: 56). A la constitució el 6 d’abril de 1914 de la 

Mancomunitat de Catalunya, la Lliga n’obtingué el control sota la presidència d’Enric Prat de la Riba, 

aleshores president de la Diputació de Barcelona. Malgrat tenir les competències reduïdes a l’àmbit 

administratiu, aquesta esdevingué la primera experiència d’autogovern (Pujol, 2015: 117).  

1.2)  REIVINDICACIONS ENTORN EL DRET CIVIL I EL PROTECCIONISME CATALANS 

El creixement econòmic de Catalunya del segle XIX fou la base de l’emergència burgesa, nascuda amb 

la industrialització (Duran i Tort, 1998: 8). És en aquest context que es produeixen les reivindicacions 

entorn el Dret Civil Català. Com es vol fer patent, les dones també jugaren aquesta partida.  

En plena regència de Maria Cristina i atorgat el poder als liberals (1885-1890), l’anomenat Parlament 

llarg, es dugué a terme la liberalització del règim implantant el programa de reformes més avançat 

del període: s’aprovaren el Codi de Comerç (1885), s’abolí l’esclavitud a Cuba (1886) i es promulgà la 

Llei d’Associacions (1887), canvis que van afavorir l’aparició de forces antidinàstiques, entitats 

obreres i judicis amb jurat (Tuñón de Lara, 1989: 838-839). Fou llavors quan s’aprovà el Codi Civil 

(1889) amb la intenció d’unificar tots els codis civils de l’Estat espanyol (Masgrau, 1992: 40). Narcís 

Verdaguer i Callís, espòs de Francesca Bonnemaison, afirmà en les seves notes que aquest Nou Codi 

Civil, especialment l’article 15, “venia a destruir la nacionalitat civil dels catalans i a matar, per manca 

de subjectes, el nostre Dret” (Cruellas i Serra, 1994: 2-3). El polític participà activament en la 

campanya catalana en contra d’aquest nou cos legislatiu (entre febrer i juliol de 1889), quelcom que 

va consolidar públicament la Lliga de Catalunya. El mateix Verdaguer definí aquest èxit com “la 

primera victòria del catalanisme” (Cruellas i Serra, 1994: 3). La major part dels mitjans catalans van 

fer-se ressò de la polèmica, com ho demostren les publicacions del moment. El número de La 

Renaixensa del 9 de novembre de 1889 titulat “A Catalunya” esdevé un plany signat sota el 

pseudònim anònim “Un estudiant” que denuncià “la sanya del Govern dominadora” sota el subtítol 

“Ab motiu del nou códich Civil”11. Tenint present l’activisme polític de Callís i Verdaguer i l’entorn 

cultural del cercle de La Renaixensa del qual formava part, no és gaire agosarat hipotetitzar el parer 

de dones intel·lectuals com Francesca Bonnemaison sobre el debat. Emperò, i tal com explicava 

Susanna Tavera en la seva conferència a l’Ateneu Barcelonès12, la inclusió de la dona en assumptes 

polítics i les reivindicacions de participació directa són tardanes a Catalunya; aquesta darrera 

representada fonamentalment per Carme Karr, qui reivindicà la igualtat de gèneres adherint-se al 

sufragisme europeu i reclamà el vot femení català des de plataformes com l’Ateneu i publicacions 

                                                           
11

 Pseudònim, “Un Estudiant”. “A Catalunya”. La Renaixensa. Any 19. Núm. 9 de novembre de 1889: 112. 
Consulta online. Enllaç a la bibliografia.  
12

 Tavera, Susanna. “El llarg camí d’emancipació de la dona a Catalunya”. Secció d’Història. Conferència a 
l’Ateneu Barcelonès realitzada el 21 de novembre del 2016. Consulta online. Enllaç a la bibliografia.  
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com Feminal. Cal tenir present que igual que l’activisme de Karr fou en gran mesura polític, el de 

Bonnemaison esdevingué fonamentalment social, com es veurà en la segona secció del treball.  

D’altra banda, és també pels volts de 1880 que es produeix l’enfrontament entre els partidaris del 

proteccionisme, en favor de “l’adopció d’aranzels que gravessin mercaderies estrangeres, per 

defensar la seva producció industrial i protegir-la de la competència estrangera”; i els partidaris del 

lliurecanvisme, que tenien els seus interessos econòmics en l’exportació comercial i no volien trobar 

barreres duaneres “que els altres països posarien com a contrapartida a les mesures proteccionistes 

espanyoles” (Masgrau, 1992: 10-11). Com explica Albert Balcells en Història dels Països Catalans, la 

crisi financera i agrària provocà la caiguda dels mercats exteriors de vi i de ferro que, gràcies al 

proteccionisme, va ser possible apaivagar pels volts del 189013, esclatant, però, virulentament el 

1898 (Figueres, 1981: 6), any de la desfeta colonial i econòmica espanyola definitives. El reclam del 

manteniment del dret civil propi i de la instauració de mesures proteccionistes van ser, de fet, els dos 

temes claus del programa catalanista tractats en el II Congrés Catalanista (Coll, 2006: 219). Foren les 

necessitats proteccionistes les que feren que la burgesia catalana prengués consciència de classe, 

organitzant-se contra la política lliurecanvista de l’oligarquia centralista del govern de Madrid a favor 

del proteccionisme, especialment a Catalunya però també al País Basc (Schwartz, 2006: 253). El 

moviment, però, no va quedar reduït a una demanda burgesa: la major part de la societat catalana va 

posicionar-se a favor del proteccionisme (Masgrau, 1992: 10-12).  

La polèmica va emplenar les publicacions de l’època. En ella hi van participar figures femenines  com  

una de les protagonistes del present treball, Dolors Monserdà, qui l’1 d’abril de 1861 publicà un 

article a La Renaixensa titulat “Les senyores i el lliure-canvi” en el qual remarcava el protagonisme 

del consum femení a l’hora de lluitar contra el lliurecanvisme. Més endavant el propi Àngel 

Guimerà va demanar-li si podria tornar a escriure sobre el tema, sabent que la seva veu podia 

conscienciar consumidores de productes d’exportació (Balcells, 2015: 74). Monserdà publicà, de nou 

a La Renaixença, “Consumatum est!” (Masgrau, 1992: 40)14, article en el qual reiterava la importància 

del proteccionisme industrial català, mesura que alguns han considerat d’altra banda absurda en 

altres regions espanyoles de l’època tenint present les condicions del seu règim econòmic, diferents 

de les catalanes (Duran i Tort, 1998: 8). La Fe, periòdic madrileny, glossà la publicació pocs dies 

després a través de la ploma de Valentín de Novoa qui, sota el títol “El padrastro de la nación”, titllà 

els arguments de Monserdà de “exagerado espíritu provincial”. Davant d’aquesta polèmica 

Monserdà respongué: “Si solo pedía el concurso de las damas catalanas, esté seguro el señor Novoa 

que su llamamiento procedía de la duda que abrigaba de si hallaría eco en las otras provincias y no 

porque las creyera enemigas de Catalunya” (Matheu, 1972: 40). Si l’opinió de les dones –per molt 

intel·lectuals que fossin– no comptava en absolut, per què la postura de Monserdà causà que 

                                                           
13

 La tornada dels conservadors al poder significà el retorn a una política proteccionista que va satisfer no 
només als industrials catalans i bascos, també la burgesia cerealista castellana. Valga recordar el discurs 
pronunciat pel lliurecanvista Gabriel Rodríguez el 21 de maig de 1888 i la resposta del mateix Cánovas el 1891 
en el seu escrit: “De cómo he venido yo a ser doctrinalmente proteccionista” (Schwartz, 2006: 262).  
14

 No s’han pogut consultar online els articles perquè la digitalització dels números de La Renaixesa comença 
amb la publicació de l’1 de febrer de 1871.  
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Valentín de Novoa s’hi encarés tan asprament? Per què tanta polèmica? No va ser, però, l’única 

ploma femenina que defensà el proteccionisme demostrant una militància sociopolítica activa. El 31 

de juliol de 1881 Josepa Massanés, model literari de la pròpia Monserdà, escrigué en la mateixa 

revista:  

Si cada classe de nos-tras industrias manufactureras, pogués presentar aytals modelos de sos productes, 

prompte nostres géneros se-rian solicitats dels establiments mercantils que, ara acu-deixen á terra 

extranya á captar los objectes que aquí 'ns importan y adquirim á costa de ruinosos dispendis; justi-

ficant, de aquesta manera, las utopistas teorías de la nece-sitat del lliurecambi. [...] Donya Dolors 

Monserdá de Maciá, feu sentir recenment sa autorisada veu, [...] parlant á favor de la industria 

catalana [...] al bon sen-tit de nostras compatricias, pera que, prescindint de [...] los productos 

forasters, 's deci-deixin á usar, ellas y llurs familias, unicament los objec-tes, de procedencia nacional. 

En efecte, gran refors seria la cooperació de la dona en eixa lluyta apasionada
15

 [...] pera imposibilitar 

la introducció de las mercaderías forasteras que [...] cauen sens intermisió sobre las nostras, asfixiant la 

industria y en consecuencia, [...] lo ben estar del poble en general (Josepha Massanés, 1881: 248-249)
16

. 

La participació de les dones en el debat sobre el proteccionisme català podria constituir tota una línia 

d’investigació. No és la finalitat d’aquest treball, raó per la qual no s’ha aprofundit més en la matèria. 

Les referències exposades, però, evidencien que les intel·lectuals del moment –les més conegudes, 

almenys– foren escoltades pels seus contemporanis masculins, també fora de Catalunya. La seva 

postura no fou discriminada pel seu sexe; quelcom que ha de fer que ens preguntem com és que la 

historiografia posterior no se n’ha fet ressò, d’aquesta participació femenina, per minsa que fos. Per 

què el debat proteccionista s’adscriu exclusivament a les personalitats masculines del moment?  

1.3)  EL RENÉIXER DE LA CULTURA CATALANA: LA RENAIXENÇA I ELS MITJANS DE PREMSA  

La Renaixença va ser un moviment cultural català desenvolupat entre els anys trenta i vuitanta del 

segle XIX. Al costat del catalanisme polític i hereu del Romanticisme lloà la valoració del patrimoni 

popular i folklòric (Masgrau, 1992: 5) esperonant la seva recuperació17. Es reivindicà el català com a 

llengua literària i el sentiment d’identitat col·lectiva a partir de la identificació de Catalunya amb la 

Revolució Industrial (Casacuberta, 2005: 69-71)18. Aparegueren múltiples entitats: ateneus, sindicats, 

agrupacions culturals, casinos i societats d’esbarjo; es promocionà la música, la participació en cors; 

l’excursionisme; la premsa, el teatre, etc. (Masgrau, 1992: 25). Fou una gran eclosió cultural (Mas i 

                                                           
15

 Si no s’indica el contrari, la negreta és de l’autora d’aquest treball.  
16

 Massanés, Maria Josepha. “Importancia de la perfecció dels brodats”. La Renaixensa. Any 11. Núm. 07, 31 de 
juliol de 1881: 248-249. Consulta online.  Enllaç a la bibliografia. 
17

 Es va produir la recollida de mostres folklòriques com Cançons de la terra de F. P Briz  o la recuperació de 
llegendes i rondalles amb Lo Rondallaire (1870) de Francesc Maspons i Llabrós (Duran i Tort, 1998: 10), a més 
d’informació sobre esglésies, monuments, costums, variants dialectals, etc. És en aquest període, de fet, que es 
produeix la reconstrucció del monestir de Santa Maria de Ripoll  (Masgrau, 1992: 23). 
18

 Entre les acaballes del segle XIX i principis del segle XX, abans del Noucentisme, es produí el Modernisme, 
moviment que volgué renovar Catalunya –posant l’accent en la seva modernització i internacionalització- 
davant l’èmfasi de la Renaixença en les tradicions i l’endarreriment industrial espanyol (Sunyer, 2015: 96). 
Malgrat els esdeveniments, les publicacions i les autores protagonistes d’aquest treball també s’inclouen en el 
Modernisme, s’ha considerat pertinent posar l’accent en la Renaixença com el moviment cultural que donà cos 
al seu corpus ideològic i literari.  
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Morillas, 1995: 5), especialment pel que fa a la premsa. Les dones també protagonitzaren aquesta 

atmosfera.  

Tradicionalment se senyala l’any 1833, quan es va publicar “Oda La Pàtria” de Bonaventura Carles 

Aribau a El Vapor, com la data d’inici de la Renaixença. També foren vitals les composicions en català 

de Joaquim Rubió i Ors, que publicà al Diario de Barcelona sota el pseudònim de Lo Gaiter del 

Llobregat. Quan aparegueren en un volum el 1844, el pròleg va ésser considerat  un veritable 

manifest de la Renaixença (Masgrau, 1992: 14). El camp de cultiu, però, fou el moviment estudiantil 

català dels volts de 1850, que posà de moda la tertúlia intel·lectual (Duran i Tort, 1998: 20)19.  

Després de la restauració dels Jocs Florals (1859), l’inici definitiu de la recuperació del català com a 

llengua literària (Masgrau, 1992: 14), podem classificar les manifestacions literàries del moment 

segons si eren més joc-floresques o més populars. Aquestes darreres estaven representades pel 

teatre i les revistes satíriques. Serafí Pitarra (pseudònim de Frederic Soler) i Manuel Angelon, entre 

d’altres, cultivaren el drama romàntic, el sainet i la comèdia amb gran èxit (Duran i Tort, 1998: 10-

11).  

El 1859 es publicà El Eco de Euterpe, periòdic bilingüe fundat per Josep Anselm Clavé per ésser 

regalat als assistents als concerts corals que organitzava als jardins d’Euterpe i que oferia, a més del 

programa i de les lletres de les cançons, articles i poesies. Dolors Monserdà hi publicà, de fet, els seus 

primers versos el 1862 (Mas i Morillas, 1995: 5). Al contrari del que podríem pensar, no fou pas 

desencoratjada sinó animada a fer-ho. El 1865 s’edità el Calendari Català, aplec de treballs de caire 

joc-floralesc. Aparegueren, també, múltiples revistes humorístiques: L’Embustero (1866), La Rambla 

(1867), L’Ase (1867); les publicacions foren moltes fins que el 1870, promoguda per la Revolució del 

Setembre, es publicà el setmanari La Campana de Gràcia20, que arribà a totes les capes socials 

(Duran i Tort, 1998: 10-11). Igual de conegut i amb el mateix esperit d’esquerres, republicà i 

anticlerical, sorgí el 1872 L’Esquella de la Torratxa (Masgrau, 1992: 20). Cal tenir present que cap al 

1870 Barcelona era una ciutat petita i el jovent, encara amb la revolució al cap, s’organitzà en 

iniciatives i projectes culturals que cercaven expandir aquesta modernitat (Duran i Tort, 1998: 21). 

Que un dels representants de la producció més popular, Pitarra, guanyés els Jocs Florals el 1875, 

certamen dels partidaris de la línia culta, demostra que realment hi havia interconnexions, polaritats 

i reciprocitats entre la línia culta i la popular (Masgrau, 1992: 20).  

El 1868 aparegué Lo Gay Saber i el 1870 La Gramalla, en la qual també publicà Monserdà (Martínez i 

col, 2000: 601). Les dues foren publicacions sense gaire èxit que van esperonar la creació de La 

Renaixensa un any després (Duran i Tort, 1998: 79), de contingut cultural, literari i apolític, almenys 

inicialment (Masgrau, 1992: 50).  

                                                           
19

 En aquestes tertúlies a la plaça del Pi Guimerà entrà en contacte amb Aldavert i Matheu, amb qui constituiria 
La Jove Catalunya, primera societat catalanista precedent de la Unió Catalanista (Duran i Tort, 1998: 20).  
20

 El setmanari tenia un contingut altament provocador. Reivindicà el federalisme, l’abolició de la pena de mort 
i de l’esclavitud i la separació de l’Església i l’Estat entre d’altres (Masgrau, 1992: 27). 
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L’any 1874 es començà a editar en català a Nova York la Llumanera de Nova York, revista il·lustrada 

en la qual hi col·laboraren bona part d’escriptors i artistes catalans de l’època. La mateixa Monserdà 

realitzà la selecció poètica per al número de maig del 1879 (Mas i Morillas, 1995: 5), un especial 

dedicat a escriptores catalanes del moment. Hi aparegueren composicions de poetes com Josepa 

Massanés, Victòria Penya d’Amer, Pilar Maspons i Llabrós (Maria de Bell-lloch), Joaquima Santamaria 

i Ventura (Agna de Valldaura), Agnès Armengol de Badia, i les mallorquines Manuela de los Herreros 

de Bonet i Margarida Caimari de Bauló (Balcells, 2015: 74)21. La literatura escrita per i per a dones 

hagué de tenir una importància més gran del que tradicionalment s’ha plantejat. Tanta com per 

editar un número especial que es publicà a l’altra riba de l’Atlàntic. 

Cal suposar que es tractava, només, de satisfer el sentiment 

nostàlgic dels indians catalans? Encara més: cal suposar, arran de la 

invisibilització històrica de la dona, que aquesta publicació estava 

orientada exclusivament a les esposes dels indians catalans? 

Certament, el numero de la Llumanera és excepcional, tant pel seu 

contingut com per la seva realització, amb un protagonisme 

absolutament femení. Que aquesta edició veiés la llum no canvia 

que les dones no protagonitzessin, més enllà de la ironia, “la 

primera plana” del context sociocultural; certament per raons de 

discriminació de gènere. Ha de servir, tanmateix, perquè prenguem 

consciència que aquesta discriminació no va donar-se només 

llavors. També ha estat present en el tractament històric posterior, 

que ha tendit a obviar la dona en el relat de la Renaixença, com es 

planteja.  

El 1878 aparegué el setmanari popular La Veu de Montserrat, publicació impulsada pel canonge 

vigatà Jaume Collell amb la que hi col·laborà Verdaguer i Callís (Llates, 1972: 21) i que sostingué 

violentes polèmiques amb el Centre Català i el Diari Català, aparegut el 1879, units al republicanisme 

federal d’Almirall. El contingut provocatiu dels articles del diari va fer, davant la censura vigent, que 

hagués de ser publicat intermitentment amb altres noms (Figueres, 1981: 27)22.  

El 1880 va néixer La Il·lustració Catalana, publicació cultural amb la qual hi col·laboraren entre 1903 i 

1907 autors catalans tan coneguts com Joan Maragall, Narcís Oller, Joaquim Ruyra i Josep Carner, 

entre d’altres. Verdaguer i Callís arribà a ser-ne el director. La seva participació durà vuit anys plens 

d’articles polítics, socials, de caire nacionalista i també de temàtica literària, especialment 

traduccions de contes populars estrangers, majoritàriament d’origen provençal. Moltes d’aquestes 

traduccions van ser signades amb el pseudònim FRANAR (format per les síl·labes alternades dels 

noms de Francesca Bonnemaison i Narcís Verdaguer), fruit d’aquesta col·laboració (Cruellas i Serra, 

1994: 5). Pels fragments autobiogràfics de les notes de Bonnemaison sabem que aquestes 

                                                           
21

 La Llumanera de Nova York. Núm. 49, maig de 1879. Consulta online.  Enllaç a la bibliografia.    
22

 Entre d’altres, Lo Tibidabo (agost 1879), La Veu de Catalunya (agost 1880, que no hem de confondre amb la 
publicació homònima) o Lo Catalanista (octubre i novembre de 1880) (Figueres, 1981: 27).  

La Llumanera de Nova York, 

especial autores 1879 
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traduccions foren invariablement realitzades per un o per l’altre membre de la futura parella. El relat 

conegut de la història, però, sempre situa l’autoria femenina en un segon pla, el mateix li ha passat a 

Bonnemaison. El 1907 aparegué el suplement Feminal,  dirigit per Carme Karr, publicació que 

defensà la culturització de les dones. Hi van escriure Carme Karr, Agnès Armengol de Badia, Maria 

Domènech de Cañellas, Isabel Serra i la mateixa Dolors Monserdà, entre d’altres. Monserdà també 

publicà en Lectura Popular, la seva continuadora el 1913 (Martínez i col, 2000: 603). Que les 

iniciatives, la participació i les publicacions femenines no foren poques és quelcom manifest.  

La Veu de Catalunya, diari aparegut el 1891 que protagonitzà alguns enfrontaments literaris amb La 

Renaixensa (Duran i Tort, 2001: 10), esdevingué a finals de la dècada el mitjà de la Lliga Regionalista 

(Masgrau, 1992: 50), adherida al catalanisme conservador23. Paral·lelament, els setmanaris populars i 

humorístics no van parar de créixer. El 1892 aparegué La Barretina24, que dirigí Narcís i Verdaguer 

(Cruellas i Serra, 1994: 5). El 1905, davant del suport electoral als regionalistes, l’exèrcit espanyol 

assaltà les redaccions de La Veu de Catalunya i el setmanari satíric Cu-cut! amb l’excusa que aquest 

darrer havia publicat una caricatura difamatòria en al·lusió a la derrota de 1898 al número 20425:   

L uniformat demana:   Qué se celebra aquí, que hay tanta gente? , i un vianant li respon  el banquet de 

la victòria .   De la victoria? Ah, vaya, ser n paisanos . Feia referència al sopar multitudinari que 

commemorà el triomf de la Lliga regionalista en les eleccions, i feia mofa de la mala fama de l’exèrcit 

arran la pèrdua de les [...] colònies. El Govern Civil ja havia fet retirar la caricatura [...], però tot i així, un 

grup de gairebé quatre-cents oficials de l Exèrcit va assaltar [...] la redacció del ‘Cu-cut!’, [...] la de ‘La 

Veu de Catalunya' i la seva impremta, i van cremar al carrer [...] el que hi van trobar (Solà i Dachs, 2017).  

La crítica s’intentà censurar però l’allau de 

publicacions, va ser infinita. Una de les darreres 

d’aquest període fou Or i Grana, “setmanari 

autonomista per a les dones” (1906-1907), impulsada 

per la Lliga Patriòtica de Dames (Balcells, 2015: 87), de 

la qual se’n parlarà. Aquest allau de premsa no es donà 

només a Barcelona, també aparegueren diaris i 

publicacions de comarca en català, els més coneguts: 

Lo Somatent, diari reusenc portaveu de les aspiracions 

catalanistes del Baix Camp (Figueres, 1981: 37), Lo 

Catalanista (Sabadell, 1897), La Comarca de Lleyda 

                                                           
23

 La publicació fou el mitjà de la Lliga: després dels fets de la Setmana Tràgica i publicada la sentència de mort 
contra Ferrer i Guàrdia, acusat d’instigar la revolta (Domínguez, 2009: 105-106). Joan Maragall volgué publicar 
“La Ciutat del perdó”, article en què demanava el perdó dels condemnats a mort a l’hora que denunciava la 
responsabilitat de la burgesia catalana en els fets de juliol (Domínguez, 2009: 111). La Lliga, encapçalada per 
Prat de la Riba, censurà l’article. Extret de Elogi de la paraula i altres assaigs. Consultar la bibliografia.  
24

 Hemeroteca digital. “La Barretina: setmanari popular”. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Consulta online. 
Enllaç a la bibliografia. 
25

 García Junceda, Joan. “ Qué se celebra...?”. Cu-cut!. Any 04 (23 de novembre de 1905). Núm. 204: pp. 742. 
Consulta online. Enllaç a la bibliografia. 

Cu-Cut!, caricatura de Joan García Junceda 

que motivà l’assalt militar a la  redacció 
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(1900) i La Veritat (Manresa 1904). És indiscutible que la premsa catalana assolí gran esplendor 

durant la primera meitat del segle XX (Figueres, 1981: 6-7).  

Cal tenir present, doncs, pel que fa al renéixer català de finals del segle 

XIX i principis del segle XX: d’una banda, que els moviments culturals van 

anar més enllà de l’alta cultura, quelcom que no només queda palès en 

el consum de teatre popular sinó en la diversitat de premsa escrita del 

moment (i el seu contingut divers). No hi hagué una contraposició –per 

més que burles– entre “alta” i “baixa” cultura, sinó un consum molt més 

transversal per part del públic. Posem, per exemple, el dibuix de Brunet 

publicat a Cu-Cut! el 1903, que representa uns carreters sortint d’un 

míting amb la indumentària tradicional: barretina o gorra, faixa i 

espardenyes (Masgrau, 1992: 16). És evident la implicació política i el 

consum de premsa escrita per part de les classes populars26. 

De l’altra, que malgrat la historiografia posterior ha posat l’accent en el protagonisme masculí de les 

publicacions del moment: Narcís Verdaguer i Callís, Enric Prat de la Riba; Àngel Guimerà i Jacint 

Verdaguer pel que fa a la Renaixença; i Narcís Oller a tall d’exemple del Modernisme; la dona també 

va ser protagonista –i molt– de l’agitació politicosocial i de l’explosió cultural del moment. Participà 

diferentment segons la classe social: tant en l’activisme al carrer, només cal pensar en la Setmana 

Tràgica (foren moltes les dones que s’encararen obertament a institucions religioses, iniciant 

bullangues i exacerbant l’atmosfera de revolta); com en la polèmica literària (de fet, els Verdaguer, 

Guimerà i Oller tingueren en gran consideració i estima per Monserdà i Bonnemaison, no només pel 

seu tracte personal sinó per la seva obra escrita, que admiraren i comentaren). Bé és cert que no 

totes les dones foren com Massanés, Maspons i Llabrós o Joaquima Santamaria i Ventura, per 

recuperar alguns dels noms. I que no totes tingueren una ploma tan prolífica com la de Dolors 

Monserdà, que treballà en totes les publicacions esmentades i en aquelles específicament 

femenines, tals com Modes i Labors (1880), El Figurín Artístico (1882), La Ilustración de la Mujer 

(1883), Or i Grana (1906) i Feminal (1907) (Mas i Morillas, 1995: 5) mentre continuà escrivint. 

Tanmateix, resulta innegable que aquestes revistes estaven orientades a un públic femení transversal 

que les llegia i, encara més, que les dones tingueren el reconeixement dels seus companys de 

professió i del públic contemporani en cercles i publicacions no només exclusivament femenins. Les 

dones participaren de la polèmica social i del context polític. S’estava gestant la llavor de la fórmula 

que s’identificaria més endavant amb el feminisme, tema que protagonitzaria moltes tertúlies durant 

les dues primeres dècades del segle XX a entitats tan influents com l’Ateneu Barcelonès (Coll, 2006: 

245), en les quals hi participarien ponents d’ambdós sexes. Per què el públic general no coneix 

l’existència d’aquestes vetllades i la participació de la dona en el context cultural general de l’època? 

Aquesta recerca vol evidenciar que igual que el context històric estigué emmarcat pel patriarcat, 

també el tractament de l’estudi de la història ha mantingut aquest joc de poders. Per entendre el 
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 Brunet, Llorenç. “Carreters sortint d’un míting”. Cu-cut!. Any 02. Núm. (Calendari per a 1903): pp.47. consulta 
online. Enllaç a la bibliografia.   

Dibuix de Llorenç Brunet al 

setmanari Cu-Cut! (1903) 



14 
 

protagonisme femení del període és necessari, tal com apunta Masgrau (1992: 17), destriar la 

percepció conservadora, burgesa i, s’infereix, exclusivament masculina de la concepció que tenim de 

la cultura catalana dels segles XIX i XX. Hem de recuperar no només la memòria biogràfica sinó el 

contingut de les produccions de les autores del moment, el que volien dir i com ho volien dir. El 

camí del feminisme contemporani no pot estar complet si no reconeix el paper del passat de la dona; 

una dona coneguda i reconeguda en el context català vuitcentista que jugà un paper important en el 

desenvolupament de la Renaixença. Un paper que la lectura del passat ha minoritzat i infravalorat 

esbiaixadament en múltiples àmbits, com es vol evidenciar.  

 

2) OBRERISME I FEMINISME NAIXENT: LA VARIABILITAT DE LES ETIQUETES  

A la seva conferència –i tal com busca aquesta recerca– Susanna Tavera plantejava que l’estudi del 

feminisme català està afectat per dues idees preconcebudes: la primera, la consideració que 

l’emancipació de la dona és el camí d’una sola classe, la burgesa; i la segona, que l’avenç de la dona 

catalana respecte a la resta de feminismes europeus de la primera meitat del segle XIX és tardà. 

Que les cares visibles en la historiografia pertanyin a la burgesia –la classe social amb poder 

econòmic per engegar iniciatives amb una herència perdurable– no desmenteix que burgeses, 

obreres i classes populars catalanes treballessin juntes per millorar la situació de la dona des de 

mitjans del segle XIX. La industrialització hi tingué gran protagonisme. De fet, les primeres 

proposicions de l’obrerisme català –entre els anys setanta i vuitanta del segle XIX– van incloure la 

reclamació de millores de les condicions de treball femenines, quelcom que també va estar a 

l’agenda de la primera internacional. Aquestes reivindicacions evidencien la importància de la 

presencia femenina en la indústria i la seva influència sobre aquests moviments, aparentment 

masculins.  

Tavera explica que el feminisme català està estretament relacionat amb el desenvolupament urbà. El 

1880 es tancà l’obra de la carretera que havia d’unir Vilanova i Barcelona. Un any després s’inaugurà 

la línia de ferrocarril, que uní Tarragona i Barcelona per la costa del Garraf, la mateixa que més tard 

uniria Barcelona i Madrid. Tot plegat va permetre que dones actives en els moviments i les 

reivindicacions populars emergents, moltes de zones que s’acabarien integrant a la ciutat a finals de 

segle, poguessin aconseguir certa formació a Barcelona. Entre d’altres, destacaren nuclis com 

Vilanova i la Geltrú, vila natal de personatges com Soledad Gustavo27, un dels espais més alfabetitzats 

de Catalunya. També la vila de Gràcia, on la mobilització feminista va beure de l’obrerisme afiliat a 

idees maçones, republicanes i fins i tot espiritualistes constituint el que ja en l’època fou coneguda 
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 Soledad Gustavo, pseudònim de Teresa Mañé i Miravet, mare de Frederica Montseny, fou una activista 
anarquista i sindicalista que treballà per l’alliberament de la condició social de les dones. Publicà La Sociedad 
futura (1899) i El sindicalismo y la anarquía. Política y sociología (1933). 
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com a Plataforma Feminista Gracienca, amb la constitució d’entitats com la societat feminista 

anomenada La Progressiva, que cercaren millorar la situació de les dones treballadores28. 

Barcelona destacà per la indústria tèxtil i metal·lúrgica i els negocis entorn la banca i els transports 

marítims i terrestres, origen del capital burgès. Aquesta emergència econòmica i l’Exposició Universal 

de 1888 van promocionar l’èxode rural, convertint Barcelona en un dels principals nuclis de recepció 

de població. Segons el cens de 1905, en una població de 561.755 habitants, treballaven a la ciutat 

155.822 obrers manuals, dels quals 44.129 eren dones, el que constituïa el 28% de la classe obrera. 

Les dones obreres representaven un 15% de la població femenina de la ciutat. Aquest cens, però, no 

tenia en compte el treball encobert: les dones que treballaven per encàrrec cosint, planxant o 

rentant; ni les minyones; tampoc l’explotació laboral de les nenes o la prostitució. Segons la memòria 

de 1913 de la Inspecció del treball, editada per l’Instituto de Reformas Sociales, la jornada laboral de 

les dones era de 9 a 10 hores. De fet, el 63% de les persones que treballaven a les fabriques als torns 

de nit foren dones. El seu salari equivalia al 55-60% del dels homes (Marín Silvestre, 2004: 26-28). 

Com afirma Goyadol (2007: 15), les dones no només cobraven un salari inferior: les perspectives de 

millora laboral eren inexistents, com qualsevol aspiració d’ascens. A més a més, si l’analfabetisme 

masculí a l’estat espanyol a principis del segle XX era del 45%, el femení arribava al 66%. Les dones 

patiren limitacions de contingut i continuació dels estudis, com la llei de restricció d’accés de les 

dones a la universitat, vigent oficialment fins l’any 1910  (Balcells, 2015: 85), i extraoficialment fins 

molt més endavant. En aquest context i davant les expectatives laborals, es reclamà l’accés femení a 

l’educació, objectiu que es marcaren els corrents feministes del moment: 

D’una banda, el feminisme progressista, hereu de la Il·lustració  i la Revolució Francesa, que 

defensava la igualtat dels gèneres dins d’un marc republicà i lliurepensador –també, de caire  

anarcosindicalista i comunista– que buscava millorar la qualitat de vida de les treballadores. Va ser el 

corrent present en iniciatives com la Primera Internacional espanyola (1868), l’Ateneu Català de la 

Classe Obrera (1870), que reivindicaren els drets de les obreres; i la Federació Regional de 

Treballadors de la Regió Espanyola, que plantejà propostes educatives la mateixa dècada. És aquest 

el feminisme que seguiren les fundadores de la Societat Autònoma de Dones de Barcelona (1889): 

Amàlia Domingo, Teresa Claramunt i Ángeles Lopez de Ayala, grans activistes que dedicaren els seus 

esforços a un projecte educatiu d’escola diürna i nocturna per a noies obreres apropant-se al 

lerrouxisme, en aquell moment tenyit d’anticlericalisme. Les dones del Partit Radical foren 

anomenades popularment Damas Rojas: trencaren amb el catolicisme conservador com cap altre 

moviment. És cert que aquesta no fou la línia única d’aquest feminisme però també ho és que, a 

grans trets generals, el feminisme progressista va esdevenir molt crític amb l’Església. Tal vegada la 

major mostra del seu impacte social és la Setmana Tràgica de 1909, quan foren moltes les dones que 

participaren i iniciaren l’atac d’esglésies i convents dins de les protestes contra la lleva de reservistes, 

però també en un context de reivindicacions a favor de la dona obrera (Marín Silvestre, 2004: 36-40). 

D’altra banda, el feminisme reformista, entroncat amb el reformisme catòlic, que reivindicava la 

                                                           
28

 Tavera referencia aquests moviments fora de Barcelona. Com aquestes idees van ser irradiades i quina 
interacció van tenir amb la ciutat comtal nuclis com Gràcia encara és un camp de treball per explorar.  
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revalorització del paper de la dona dins la llar i la situava en un paper d’auxiliar de l’home, entès com 

a cap de família i autèntic protagonista de l’entramat sociopolític. Aquest corrent, sorgit de 

l’encontre del catolicisme reformista del moment i l’emergent moviment catalanista conservador, 

s’inspirà en les associacions de caritat belgues i franceses promogudes per cercles catòlics i emprà els 

recursos econòmics de la burgesia en iniciatives que buscaven ajudar la dona obrera: hospicis, 

hospitals per a nens i malalties infeccioses, recaptació d’aliments, rifes populars, etc., tot, sota un 

fervent catolicisme. En realitat, i tal com ha criticat la historiografia, fou un moviment limitat pel 

marc conservador en què havia nascut. No només perquè cercà millores oferint, fonamentalment, 

caritat sinó perquè precisament aquestes ajudes no contribuïren a la veritable transformació de les 

condicions laborals de la dona dins de la indústria i dels nous llocs de treball emergents. Molts 

d’aquests projectes foren altament impopulars entre la classe obrera: dirigits com ho estaven per la 

cara femenina d’aquells que, en la direcció de les fàbriques, esclafaven els drets dels treballadors 

(Marín Silvestre, 2004: 31-34). No fou el cas, però, de totes les iniciatives que partiren del feminisme 

reformista, tal com es planteja pel que fa als casos de Dolors Monserdà i Francesca Bonnmaison.  

Provinents de famílies burgeses i adscrites a aquest feminisme, del qual partiren per engegar els seus 

projectes, aquest treball vol presentar quines van ser les seves idees, algunes de molt trencadores 

malgrat la historiografia ha tendit a menysprear-les en funció del marc conservador al que 

pertanyien; i com aquest pensament feminista es desenvolupà al llarg de la seva trajectòria, aspectes 

de la seva problematització historiogràfica. Per entendre el seu pensament, però, és interessant 

analitzar una obra que encarna el feminisme reformista del qual, com es vol fer palès, aquestes 

autores se n’allunyaren amb les seves propostes: Breus consideracions sobre la dona, d’Agna de 

Valldaura, pseudònim de Joaquima Santamaria, contemporània a Monserdà i Bonnemaison.  

L’obra, publicada el 1886, argumenta la consideració de la dona començant per la seva valoració 

qualitativa al voltant de virtuts considerades “femenines” –dins d’un marc de gènere estereotipat, 

quelcom evident–: la bellesa, la sensibilitat, la intuïció i, encara més, l’encarnació de les tres virtuts 

teologals: fe, esperança i caritat. Per damunt de tot, però, la dona és entesa pels seus papers dins la 

família: “[...] aplaudiu en ellas á la mare que viu per sos fills, á la esposa fiel, á la filla obedienta y 

dòcil, á la que se sacrifica pel prohisme, ab una paraula; á la dona que ho és” (De Valldaura, 1886: 

11). I és que, certament, l’obra és un decàleg del que havia de ser “ser dona” en el seu context 

històric; a mode de síntesi explícita: “casolana, retreta de la vida de carrer” (De Valldaura, 1886: 21). 

En cap cas  l’autora defensa una vida independent per a la dona. Molt menys que aquesta tingués 

una dedicació fora de la llar sense que aquesta atemptés contra el seu “pudor”, la seva “reputació”, 

quelcom en què insisteix el text o, fins i tot, contra la seva pròpia naturalesa: 

¿Trobeu, no ja natural, sinó [...] decent que una soltera visiti é inspeccioni malalts [...]? ¿Podrá evitar 

moltes explicacions mes ó menos ofensibles á son pudor, al buscar las causas de la malaltia [...]? Y si es 

lletrada ¿qui respon de sa fermesa en la guarda de un secret que se li confie, prevaleixent en ella 

sobremanera la passió y sentiment? ¿Cóm pot ser qu’ella puga amparar als demés, quan necessita á 

totes hores qui l’aconselli, qui l’encoratgi y qui l’ampari? (De Valldaura, 1886: 26). 
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Com se’n desprèn, la dona és entesa per l’autora com un ésser que necessita emparament constant; 

de l’home, s’infereix, perquè resulta evident que per a l’autora el “salvador” de la perdició femenina 

és el sexe masculí: “creyém que la voluntat del home pot millorar molt, moltíssim l’estat moral que 

avuy empeny pel mal camí á la dona” (De Valldaura, 1886: 11). Aquest estat moral “perillós” des de 

la perspectiva del feminisme reformista era la proposta d’emancipació femenina que ja es deixava 

sentir des de l’estranger: “¡Miserables! No voleu la emancipació de la dona per instruirla y enlayrarla, 

no: lo que voleu vosaltres es trencar tots los llassos de la família pera la vida més apariada als 

vostres desitjos, ó millor dit: per viurer sens fré, ni lley, ni amor de Déu” (De Valldaura, 1886: 26).  

Les nostres autores parteixen d’aquest feminisme, si és que realment podem anomenar-lo així 

actualment. Cal tenir present que no és lícit valorar amb filtres contemporanis les reivindicacions dels 

temps passats ni establir, a manca d’una línia única, paràmetres fixos d’un o altre corrent. A la llum 

de l’obra de Monserdà i Bonnemaison, observem que les seves iniciatives van anar molt més enllà 

d’un pensament que, en paraules de la mateixa Valldaura, sostenia que “la dona no ha 

principalment nascut pera pensar” (De Valldaura, 1886: 7). Res més lluny de les nostres autores. 

L’etiqueta del feminisme reformista, per tant, resulta insuficient per definir el pensament i els 

projectes que ocuparen la seva vida.  

2.1) DOLORS MONSERDÀ, PERIODISTA I ACTIVISTA SOCIAL  

Filla de Beatriu Vidal i Josep Monserdà, relligador de llibres, Dolors Monserdà nasqué el 1845 en el si 

d’una família burgesa barcelonina, el que li permeté tenir un accés a la cultura molt més ampli del 

que era corrent en la instrucció femenina a finals del segle XIX.  

Gràcies a l’obrador patern accedí a obres que d’una altra manera no hagués pogut llegir i formà part, 

des de ben joveneta, de l’ambient intel·lectual de les tertúlies literàries organitzades a la rebotiga del 

local. Hi participaren personatges destacats de la Renaixença literària: Milà i Fontanals, Frederic 

Soler, Marià Aguiló, i republicans com Abdó Terrades, Narcís Monturiol i Anselm Clavé, entre d’altres 

(Balcells, 2015: 70). A través del negoci familiar Beatriu Vidal tingué accés a les traduccions de textos 

religiosos no cristians, el que li permeté formar-se en altres tradicions religioses i transmetre aquest 

coneixement als seus fills dins d’un marc de gran fervor catòlic. Tant Dolors Monserdà com el seu 

germà, el pintor Enric Monserdà i Vidal, destacaren la influència materna en el desenvolupament de 

les seves inquietuds: ella li dedicà el seu Estudi Feminista, obra que veurem més endavant. Ambdós 

germans coincidiren en la construcció d’una imatge heroica de la seva mare que trencava amb les 

barreres de classe tradicionals. La mateixa Monserdà va descriure anècdotes, com quan Beatriu 

Vidal, ja vídua, acollí al perseguit per la justícia sense delatar-lo o quan cuidà d’un treballador malalt 

de verola negra. Sembla que després de tot, i malgrat les acusacions de classisme, Monserdà 

aprengué a casa que les convencions també podien ésser desafiades.   

Una altra de les figures que marcaren la formació de Moserdà fou el sacerdot Antoni Mir i Pou, qui 

durant el període de les bullangues anticlericals de 1835 fugí a París, d’on tornà amb idees més 

liberals, trobant en les tertúlies de la rebotiga dels Monserdà-Vidal un espai intel·lectual del seu gust. 

Va ser ell qui inicià la petita Monserdà en l’obra de les poetesses catalanes més reconegudes del 
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moment, com Josepa Massanés, per qui l’autora sentí tota la seva vida una profunda admiració29. És 

amb Mir i Pou amb qui es creu que l’escriptora degué llegir l’obra Pensil del bello sexo, llibre en què 

es reivindica el protagonisme social de la dona. En la formació de Monserdà també hi destacaren les 

classes de francès amb Madame de Saint Paul, primera professora diplomada de francès que s’establí 

a Barcelona, i la seva passió per l’escriptura: escriví primer contes, i, més endavant, poesia, activitat 

que duria a terme fins arribar a ser una autora reconeguda (Matheu, 1972: 16-19).   

Pels volts de la revetlla de Sant Joan de 1858 conegué a Eusebi Macià, amb qui es casà el 1865. 

Procedent d’una família d’argenters, va tenir amb ell quatre fills: Eusebi, que finà sent un nadó, 

Angelina, Dolors i Encarnació, que també morí ben petita, amb només cinc anys (Balcells, 2015: 71). 

La seva popularitat literària anà de la mà de la tornada dels voluntaris catalans que havien participat 

a la Primera Guerra del Marroc sota la direcció del General Prim. En un ambient festiu que celebrava 

la victòria sobre les forces marroquines es repartien versos impresos; entre ells, els de la composició 

La roja barretina catalana, de Josepa Massanés30. Era 1860, Monserdà tenia quinze anys. La jove 

també repartí els seus propis versos juntament amb els de Massanés i d’altres autors reconeguts. 

D’aquesta manera començà a fer-se popular. El 1862 Ceferino Treserra va proposar-li publicar una 

composició dedicada a la classe obrera31 a El Eco de Euterpe (Matheu, 1972: 27).  

Monserdà escrigué nombrosos articles de premsa. Entre ells, “Les senyores i el lliurecanvi”, a favor 

del proteccionisme català; temàtica que el mateix Guimerà li demanà tractar periodísticament amb la 

intenció d’arribar al públic femení, com ja s’ha esmentat en el primer bloc. No fou, però, la darrera 

vegada que d’una manera institucionalitzada es demanava ajuda a Monserdà: de fet, el Quart 

Certamen Literari de l’Acadèmia Mercantil emprà l’autora i, a través d’ella, la veu d’altres escriptores 

–la mateixa Josepa Massanés, però també Victòria Penya, Emilia Palau i Agna de Valldaura– per 

promocionar la protecció de la indústria catalana (Matheu, 1972: 38). És obvi que el parer d’aquestes 

escriptores importava molt més del que s’ha manifestat posteriorment. Per què, si no, es reclamà la 

seva opinió en un tema de caire més aviat econòmic, àrea “dominada” pels homes?  

Va ser a partir de 1870 que Monserdà començà a escriure en català. El 1874 estrenà al Teatre Romea 

una comèdia amb força èxit: Sembrad y recogeréis. El 1876, Teresa o un jorn de prova. Monserdà mai 

va sortir a escena a saludar, com era usual davant l’acolliment del públic, per evitar l’escàndol que 

suposaria la descoberta de l’autoria femenina de l’obra. Roser Matheu va trobar escrita una nota de 

la pròpia Dolors que explicita la realitat constrenyedora de la creadora: “[En al·lusió a les obres 
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 De fet, la pròpia Massanés veié en ella una deixeble directa. A la seva mort, Monserdà es convertí en la seva 
biògrafa, publicació que va veure la llum el 1915 (Balcells, 2015: 72). 
30

 Els voluntaris catalans del general Prim portaven uniforme blau i barretina vermella. El seu retorn motivà un 
clima d’exaltació patriòtica i la publicació de poesies en les quals la barretina apareixia com a distintiu català. 
En són exemples La roja barretina catalana (1860) de Maria Josepa Massanès, i La gorra vermella (1860) 
d’Antoni de Bofarull. Potser l’exemple més clar de la impotència d’aquest símbol és la figura de Jacint 
Verdaguer, que es presentà a recollir el premi dels Jocs Florals de 1865 amb barretina. 
31

Ja en els seus primers versos Monserdà presenta un dels temes principals de la seva obra: la defensa de la 
classe obrera i la denúncia de la seva precarietat: “[...] nobles anhelos /de dar al obrero que abate el 
dolor/consuelo que endulce su triste destino/y le alce, benigno, de triste abyección (Matheu, 1972: 28). 
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teatrals] Notant que al meu espòs no li plaïa, no hi he escrit més” (2015: 72). Les limitacions 

imposades per la figura del seu marit –reiterades al llarg de la seva trajectòria literària i assumides 

per la mateixa autora– no van evitar que continués escrivint; si no teatre, sí composicions líriques i 

religioses, a més de tot tipus d’escrits periodístics: “[...] escrivia sobre l’esclavitud, que subsistia a les 

Antilles espanyoles, contra la contribució de la sang [...] les quintes, el servei militar obligatori per 

sorteig, però redimible en metàl·lic per qui  tenia diners per a poder fer-ho” (Balcells, 2015: 71-72). 

Escrigué nombrosos articles i fou guardonada amb el primer premi als Jocs Florals de 1878, quan 

aconseguí l’englantina amb el seu poema Mahalta. A l’hora de recollir el premi tornà a haver 

d’escollir entre el que considerava el seu “deure” com a esposa, no cridar públicament l’atenció, i el 

seu reconeixement literari. Aquesta vegada Monserdà decidí assistir a la gala (Matheu, 1972: 35).  

A partir d’aquest any Monserdà guanyà nombrosos premis literaris als Jocs Florals de Barcelona i a 

certàmens de València, Mallorca i Tolossa de Languedoc. El mateix 1882 tornà a rebre l’englantina 

pel poema Otger i l’accèssit de la viola amb Espines (Matheu, 1972: 41). Més enllà dels premis 

literaris, que cristal·litzarien en la publicació de Poesies catalanes el 1888 (Balcells, 2015: 74-75); 

continuà combinant l’escriptura literària amb la periodística: quan el 1879 Valentí Almirall fundà el 

Diari Català, li confià el suplement de moda, Modes i Labors (Mas i Morillas, 1995: 6). D’aquest 

període32 en destaca l’article publicat el 1884, “El restabliment del divorci a França”, text en el qual 

criticà el divorci; el que va valdre-li una carta de felicitació de Jules Simon, ministre d’Instrucció 

Pública de França que l’any anterior havia estat defensant el matrimoni al senat francès (Matheu, 

1972: 45). Aquesta opinió, actualment desfasada i que podem qualificar d’anti-feminista –en termes 

d’empoderament i defensa de la lliure determinació de la dona– ha de servir per copsar la ideologia 

conservadora que marcà l’obra de l’autora, no exempta per això, però, d’idees renovadores davant 

de l’immobilisme tradicionalista que –hem de tenir-ho present– li era contemporani. La seva 

Conferència a l’Ateneu Barcelonès “El feminisme a Catalunya” (1907), primer acte protagonitzat per 

dones a l’entitat (Balcells, 2015: 88), i el seu Estudi Feminista: orientacions per a la dona catalana 

(1910) són dos textos claus per copsar el reformisme social de l’autora (Marín Silvestre, 2004: 158) i 

comprendre el desenvolupament del feminisme a casa nostra, fragments d’una història encara molt 

desconeguda pel públic general.  

2.1.1) NI MONGES NI MARES DE FAMÍLIA: SOLTERES AUTÒNOMES 

Certament, Monserdà va ser la primera dona que s’atreví a escriure novel·la a Catalunya i la primera 

que emprà aquest gènere com a vehicle ideològic (Mas i Morillas, 1995: 7). 

El 1893 publicà la seva primera obra: La Montserrat, amb el subtítol Els costums del nostre temps. 

Adscrita al realisme, va pretendre fer un retrat fidedigne –i costumista, només cal aproximar-s’hi a la 

seva obra amb el recull Del món, del 1908– de la societat barcelonina i les seves problemàtiques. El 

mateix Narcís Oller diria: “Ja ho crec que la senyora Monserdà és bona, i molt bona!”. Més enllà, a les 
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 Monserdà conegué a Narcís Verdaguer i Callís pels volts de 1885, quan, estant a Les Escaldes, un aprenent de 
poeta (el jove Verdaguer) prengué l’hàbit de demanar-li a Monserdà que recités els seus versos. Monserdà 
passejà en companyia del jove i d’altres persones. Entre elles, un comerciant barceloní i la seva filla, la mateixa 
Bonnemaison, que anys després es casaria amb Narcís Verdaguer i Callís (Matheu, 1972: 46).  
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seves obres La Montserrat (1893) i La família Asparó (1900) el final tradicional de la novel·lística pel 

que fa a la figura femenina, el matrimoni amb l’home somiat, deixa de ser el tema estrella. Al 

contrari, ambdues novel·les retraten la solitud escollida i l’autonomia unides a l’exercici d’activitats 

que donen sentit a la vida de la dona al marge de la vida familiar o del matrimoni (Balcells, 2015: 

74-76), quelcom que pren especial importància en els seus textos ideològics. En aquest sentit, resulta 

força discutible el comentari de Balcells:  

El que està clar, però, a les novel·les de Moserdà és que el pretendent més encisador pot esdevenir un 

marit insuportable. És millor el celibat [...]. El lector pot deduir que un bon marit és un marit mort que 

deixa a la seva vídua una renda confortable. Menys truculenta que Víctor Català, que només presenta 

marits infames, Monserdà comparteix amb ella, malgrat tot, una misàndria considerable i una visió 

força pessimista de les relacions entre homes i dones (Balcells, 2015: 77).  

Bé és cert que l’obra de Monserdà es caracteritzà precisament per una moral conservadora i, valga 

dir, la repressió dels impulsos sexuals. D’aquí a caracteritzar la seva prosa i la de Caterina Albert –a 

qui Balcellls es refereix contínuament amb el pseudònim masculí–, però, de misàndria, hi ha un pas 

important. Malgrat la incidència reiterada en la importància del “missatge literari”, no sembla pas 

que aquest hagi estat captat per l’estudiós. És més, aquest comentari denota una manca de 

comprensió de l’estil i la simbologia literàries emprades per ambdues autores i, fins i tot, un absolut 

desconeixement de la idea de fons que resideix en les seves creacions.  

Comentada en múltiples ocasions33, la Comarquinal de Solitud és la materialització física del fracàs 

del matrimoni de la protagonista, la Mila, però també la irrealització de l’ideal d’amor –encarnat en 

la figura, també idealitzada, de Gaietà, el pastor– i de l’encontre amb la màxima violència, la violació 

del propi cos i de l’ànima de la protagonista, a mans del personatge sinistre significativament 

anomenat l’Ànima; moment en què ella decideix abandonar l’espai físic i prendre les regnes de la 

seva vida. Caterina Albert apostà per una dona que aconsegueix, a partir del patiment –concepció de 

rerefons catòlic–, independitzar-se del mascle opressor (que pren la forma de desvalorització 

femenina, en la figura del marit de la Mila, o de violència, en la brutalitat de l’Ànima, el violador).  

Pel que fa a La Montserrat de Monserdà, la novel·la planteja un dels temes més recurrent de l’època: 

l’amor als diners; només cal recordar L’Escanyapobres de Narcís Oller (Matheu, 1972: 57-58). L’obra 

acaba amb la protagonista heretant una fortuna que li permet lliurar-se a l’activitat que la realitza: la 

beneficència dels pobres; després, però, d’una decepció sentimental que la condueix a plantejar-se la 

possibilitat de viure en un convent, idea que finalment abandona (i que s’emmotllaria dins dels 
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 La bibliografia entorn l’obra cabdal de Caterina Albert és immensa. A tall d’exemple i pel que fa a la 
simbologia de l’obra, en parlen Carme Arnau, al pròleg de l’edició consultada; i el dossier del centenari de 
l’obra, de l’entitat Residència d’Investigadors. Ambdues referències citades a la bibliografia.  
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prototips literaris femenins34). La solteria és un dels punts principals del “feminisme” de Monserdà. 

Avui caduques o sorprenents, les seves afirmacions foren gran novetat quan es publicà el seu Estudi:  

[...] los pares han seguit creyent de bona fe que, pera les seves filles, no hi havia altre estat honorable 

que’l de casada o monja; y jo crec que les idees feministes farán un gran bé a la dòna y la societat en 

general, si logren arrencar d’arrel aquesta preocupació que ha fetes innombrables víctimes, així en lo 

terreny de  la migrada esfera intelectual en que s’ha reclosa la dòna, com en lo de que persuadits los 

pares y cregudes les filles de que no existeixen altres horitzons que’l del matrimoni o’l del convent, 

s’han comeses vexacions y desacerts que han constituhit la desgràcia de centenars de dònes. Les 

noves idees seran d’una alta i profitosa transcendència [...] fent prendre vida pràctica a l’idea de que 

la noya pot escullir entre esser casada, monja o soltera; es a dir, fent del celibat femení un tercer 

estat tan honorable com los altres dos” (Monserdà, 1910: 38-39). 

Valga dir que malgrat el comentari desafortunat senyalat anteriorment, Balcells ja apuntà la 

innovació que suposava aquesta proposta d’un model de dona fora del matrimoni com un subjecte 

autònom i productiu que, per tant, havia de ser revaloritzat socialment. En aquest sentit, la mateixa 

Monserdà fa una crítica literària a la literatura tradicionalment escrita per i per a homes, que mofa la 

figura de la soltera per considerar que aquesta ha fracassat en la seva única funció vital, casar-se; i 

critica l’absorció social d’aquest pensament, en gran mesura provocada per aquest consum cultural:  

[Sobre la dona soltera] [...] l’opinió pública continua mir ntsela ab una mena d’ayre de cosa 

incomplerta, que mortificant l’amor propi de la dòna, li imbueix a ella mateixa un concepte d’inferioritat 

[...] aquesta rectificació ha de començar per la mateixa soltera, persuadint-se de que l’elevació del seu 

lloc en lo món, no dependeix de que tinga o no estat matrimonial” (Monserdà, 1910: 41).  

La solteria que defensa Monserdà i que entra en conflicte amb el que concebem, des dels 

paràmetres actuals, com l’alliberament femení –una de les característiques del qual és, precisament, 

la sexualitat lliure–, és el plantejament positiu del celibat, emmarcat en la connotació negativa amb 

què tradicionalment s’ha caracteritzat el desig femení. La possibilitat que una soltera gaudeixi d’una 

sexualitat autònoma no es planteja. Monserdà concebé la soltera, literalment, com una “vestal 

incorrupta” (Monserdà, 1910: 44). Altrament, l’autora manté en tot moment que si una soltera pot 

mantenir-se és precisament perquè s’ha preocupat de formar-se i de poder dur a terme una feina 

que li permeti ser independent. És evident, però, que aquest ideal també està amarat d’una noció 

que romandrà invariable en el feminisme català fins a la demanda del dret de vot: l’afirmació de la 

incompatibilitat de la funció maternal i la carrera professional femenina: “Jo estich plenament 

convençuda de que una dòna pot exercir, ab la maeixa perfecció que un home, qualsevulla carrera, 

però ja no ho estic tant en que puga afegir a sobre’l treball y responsabilitats d’aquesta, los 

cuydados, lo pes y les preocupacions inherentes a la mare de família” (Monserdà, 1910: 44). 

L’empoderament femení plantejat per l’autora, doncs, passa pel reconeixement d’un model de dona 

que fins al moment no ha estat contemplada: la dona soltera que, més enllà de ser definida per la 
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 No podem oblidar que els prototips literaris que establien dues carreres “positives” per a les dones, la de 
mare de família i la de religiosa; i una de negativa, la de femme fatale i la de prostituta, és a dir, la de la dona 
lligada a la sexualitat i a la manifestació de desig femení, connotat negativament de forma tradicional.   
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parella –o per la seva vida sexual, independentment de l’absència o presència de parella estable–, es 

defineix perquè és capaç de mantenir-se sense haver de dependre d’un mascle que proveeixi la 

manutenció econòmica familiar. Aquesta autonomia sorgida de la pròpia formació, que facilita, per 

tant, la independència real, econòmica, fou tot un desafiament de l’ordre establert:  

[...] ab la mateixa naturalitat que’l noy diu: -Jo vull ser metge, arquitecte, fuster, manyà;- les noyes digan 

serenament, ab alegria, segures [...]: -jo vull bastarme a mi mateixa pera tenir lo dret y’l gust de 

consagrar la meva vida a les tasques socials [...]; o al conreu de les Ciències o als selectes esplays de les 

Belles Arts; o senzillament pera viure i embellir una llar pròpia (Monserdà, 1910: 102). 

2.1.2) FABRICANTES O DAMES DE SALÓ: OBRERES O BURGESES, PERÒ INSTRUÏDES 

El 1904 Monserdà publicà La fabricanta, novel·la en la qual relatava l’ascens social de la protagonista, 

l’Antonieta. L’obra presentava un model de dona que triomfa empresarialment en la direcció del 

taller del marit fins que aquest, sempre generós, decideix retirar-la de la direcció quan ella pren 

massa volada. En les pròpies paraules de Monserdà, el personatge del marit està cegat per: “Aquell 

esperit d’orgull, gelosia i afany de superioritat propi de l’home espòs”. Resulta evident el 

paral·lelisme amb Eusebi Macià, gelós de la seva dona. La protagonista: “no s’enfronta obertament al 

seu medi ni desafia el marit, però troba escletxes per on acaba obligant moralment l’home a 

reconèixer-li els seus drets” (Balcells, 2015: 78-82). Aquesta obra i Maria Glòria (1917) plantegen la 

manca de reconeixement de la feina femenina, com li ocorre a Antonieta, i la denúncia de la 

precarietat laboral de la dona; reivindicacions que condueixen a l’altre tema cabdal del pensament 

de Monserdà: la necessitat de garantir l’accés femení a l’educació. 

La novel·lística monserdaniana presenta molts altres temes d’interès feminista: La família Asparó, 

per exemple, planteja el matrimoni per interès. La Quitèria (1906) denuncia la violència de gènere. 

Cap d’ells monopolitzà la vida de l’escriptora com la reivindicació de les dificultats de les dones en 

l’accés al món laboral i el paper que hi jugava una formació adequada. Monserdà es preocupà 

especialment per les obreres –“qu’es de suprema justícia y de suprema caritat preocuparse de les 

apreminates necessitats de les obreres de les fàbriques (Monserdà, 1910: 76)”–, empeses a fer una 

primera jornada a la fàbrica, una segona a casa realitzant labors per encàrrec a fi de guanyar-se un 

sobresou, d’aquí el nom “treballadores de l’agulla”, i una tercera tenint cura de la llar i els infants:  

[...] la infeliç dona que, nuats els peus, corba l’espatlla, fixa la vista [...], vertiginosament del matí al 

vespre, cus calçotets a l’inversemblant preu de quinze cèntims [...], camises [...], enagües amb farbalans 

[...]; i malgrat que amb tan irrisori preu cal que treballi sense descans [...] deu o onze hores diàries per 

[...] un jornal que moltes vegades no arriba a una miserable pesseta  (Monserdà, 1907: 105)
35

. 

Des de diferents perspectives La fabricanta (1904) i Maria Glòria (1917) tracten el tema de la dona al 

món laboral (Balcells, 2015: 80) i la trajectòria del seu aprenentatge. En línies generals les 

protagonistes de Monserdà són dones de diferent classe social que s’enfronten a problemàtiques 

quotidianes semblants: infravalorades a casa i a la feina o obligades a prendre decisions que no 
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 Conferència “El feminisme a Catalunya” (1907) transcrita per Albert Balcells a la seva obra (2015). La 
referència manté el nom de l’autora. La paginació pertany a la publicació de Balcells en la qual apareix.  
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desitgen per seguir amb les convencions socials. Usualment, a l’estil dual de Jane Austen, les seves 

històries presenten dos models de dona: la frívola inconscient que no sap fer front als canvis socials; i 

la inquieta i curiosa, culta, que pren les regnes de la seva vida (Martínez i col, 2000: 601). És en 

aquesta darrera, construïda a si mateixa i formada, que Monserdà concebia l’ideal femení.  

La instrucció, però, no només cercava garantir un millor futur laboral–raó principal per la qual 

considerava que les dones solteres havien d’educar-se–, sinó la conformació d’un criteri i una 

autonomia pròpies que no depenguessin del criteri aliè o dels interessos masculins: “[...] jo crec 

que, a més de les que per gust o per necessitat vulguin cursar una carrera, la dòna deu nodrirse 

d’estudis superiors, pera tenir per ella mateixa, y no passat pêl cedás, no sempre imparcial i 

desinteressat de l’inteligència masculina” (Monserdà, 1910: 24). 

L’autora plantejava la necessitat de transformar els models vigents a través de reformes socials 

calculades. D’una banda, la reformulació de la formació femenina: 

La nostra tesis va dirigda a probar que [...], si la dòna no està al nivell al que hauria de tenir, la culpa 

resideix en la insuficiència [...] en que se l’ha educada. A la que sols se li donen lliçons d’adorno o 

ensenyances de serventa, no se li poden exigir los coneixements que corresponen a la dòna que ha 

d’esser l’ànima encaminadora de les virtuts de la llar, y de la societat (Monserdà, 1910: 45).  

És evident que la darrera part d’aquesta cita –l’ideal de la dona virtuosa a la llar i en societat– és més 

que caduca; però no podem obviar que Monserdà està criticant un model d’educació femenina que 

només atenia a la presentació estètica de la dona, aquest “adorno”, i a la seva formació com a 

“serventa”, com a organitzadora de la llar. L’Estudi critica l’educació tipificada pel gènere –les labors 

però també les classes de música, usualment piano, pròpies de les noies benestants– i reclama una 

formació que comprengui estudis d’Història (que considera fonamentals per a la valoració del 

present i la creació d’un criteri propi), de filosofia moral, de lògica, d’economia, de teologia 

(Monserdà, 1910: 22), de ciències i matemàtiques i d’arts (Monserdà, 1910: 48-49); tant per a les 

dones com per als homes. Monserdà lloà l’accés de la dona als estudis superiors, quelcom trencador:  

[...] a París la dona ja ha envaït la càtedra; ja que començant per la il·lustre Madame Curie a la Sorbona, 

ella ensenya a l’Escola d’Alts Estudis, a la de les Belles Arts, a la del Louvre, a la d’Arts i Oficis, al Museu 

d’Història Natural i fins a la Facultat de Medicina.  

I a Espanya? I a Catalunya? I a Barcelona? (Monserdà, 1907: 104).  

És cert que les seves teories supeditaven l’estudi a la funció materna que considerà incompatible 

amb la carrera professional; però no per això hem de passar per alt que reivindica un currículum i un 

accés educatiu molt més ampli de l’establert per a les dones a principis del segle XX a Catalunya. 

Aquesta transformació social només podia ser possible creant entitats educatives. Amb aquest 

esperit conformà el 1909 una junta de “dames catequistes”, l’anomenat Patronat per a les Obreres 
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de l’Agulla el 1910, una institució catòlica hereva del Patronat de l’Obrer (1879) inspirat, al seu torn, 

en les lligues de dones belgues, angleses i franceses (Martínez i col, 2000: 601)36: 

[...] aquest millorament de la dòna obrera plantejat ab feliç èxit als Estats Units, a Bèlgica, a 

Anglaterra, Alemania, França, Suiça, per medi d’un eficaç protectorat [...] ab la creació d’Escoles 

menagers, y de Comerç, pera dependentes, ab la formació de sindicats, gremis, lligues de compradores, 

salons de venda, cooperatives, borses de treball, etc. (Monserdà, 1910: 27). 

Monserdà impulsà la Lliga de Compradores (1912), entitat paral·lela al Patronat. Aquest, gaudí d’una 

bossa de treball i oferí feines, formació professional i facilitats econòmiques (préstecs no abusius) a 

les treballadores de labors. Es reclamà una legislació que protegís les treballadores dedicades a la 

manufactura domèstica, fora de l’organització sindical i de qualsevol protecció legal, ja que la llei de 

1900 només establia la dispensa per maternitat de les obreres de les fàbriques. Monserdà i les 

dames burgeses que l’acompanyaren cercaren aconseguir la formació d’aquestes obreres i un marc 

legal que les emparés; a més d’estendre, almenys a la classe mitjana, l’accés a l’educació superior 

que pogués significar, fins i tot, la porta d’entrada a la universitat. El Patronat i la Lliga també 

volgueren conscienciar les consumidores burgeses: establiren una reglamentació normativitzada de 

les condicions laborals treballadores de l’agulla, honoraris fixos i proporcionaren llistes d’aquells 

empresaris que oferien condicions laborals dignes (Balcells, 2015: 92-96). Malgrat l’organització no 

tingué el suport esperat37, cal tenir present que els sindicats obrers no van mobilitzar-se al seu favor 

i, sobretot, que els tallers i la borsa de treball significaren un ventall d’oportunitats que no podem 

desestimar (Martínez i col, 2000: 601-602). Gràcies a les reivindicacions del Patronat i la Lliga, el 

Congrés Català del Treball a Domicili reclamà el 1917 que la reglamentació de la manufactura 

domèstica s’aproximés a la de les obreres de grans fàbriques o tallers, que fins al moment havien 

gaudit d’un marc legal minso però existent (Balcells, 2015: 97). Afavorits per Monserdà, aparegueren 

nombrosos Patronats de les Obreres de l’Agulla en un intent de sindicalisme catòlic de caire 

reformista que buscà aplegar les dones que treballaven al propi domicili, sempre amb la intenció 

d’aconseguir millors condicions laborals i l’aprenentatge d’una cultura domèstica i religiosa (Marín 

Silvestre, 2004: 30)38. El desconeixement general d’aquestes iniciatives ha de fer-nos reflexionar 

sobre la recuperació històrica: per què aquests fragments, i no un altres, són els que han quedat 

esvaïts a l’hora de traçar el relat d’aquest període? Potser perquè van ser dones les protagonistes. 

2.2.3) FEMINISME I CONSERVADORISME: LES PARADOXES DEL REFORMISME CATÒLIC 

L’Estudi Feminista de Monserdà comença amb un pròleg del religiós Miquel d’Esplugues, que situa 

l’origen de l’obra en les inquietuds de l’autora. Més enllà de la presentació del text, el lector 
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 En la conferència de 1907 Monserdà enumerà entitats que treballaven per la normalització laboral femenina: 
les iniciatives de la comtessa de Warwick, a Anglaterra; l’Escola de Comerç per a la dona, a Limburg; París, amb 
l’Associació Catòlica Internacional de les Obres i un llarg etcètera europeu oposat a l’explotació laboral de les 
dones obreres a Catalunya (Balcells, 2015: 104).  
37

 Pel que fa al Patronat, Monserdà envià una carta explicant la iniciativa a la seva contemporània Emilia Pardo 
Bazán, intel·lectual pertanyent al regionalisme gallec amb qui es cartejà en diverses ocasions. Pardo Bazán, més 
intel·lectualista i cosmopolita, n’elogià l’esforç però es manifestà escèptica amb el projecte (Balcells, 2015: 94). 
38

 Iniciatives com aquesta començaren a emergir tímidament a la resta de l’estat espanyol. La pròpia Monserdà 
evocava els tallers formatius apareguts a Madrid per ajudar la dona treballadora (Balcells, 2015: 104).  
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contemporani és sorprès per una apologia inesperada del feminisme fonamentada sobre 

arguments teològics. El prologuista descriu l’Evangeli com un text “puríssimament” feminista i sosté 

que el paper destacat que atorga a la dona n’és prova suficient: només cal tenir present, argumenta, 

figures fonamentals en la vida de Jesús, la Mare de Déu, segona Eva, o Maria Magdalena; i escenes 

com el perdó dels pecats d’aquesta darrera. Monserdà reitera al llarg de la seva obra aquests 

arguments i situa l’arrel de les seves idees en la lectura de l’obra Féminisme et Chistianisme d’A.D 

Sertillanges, professor de l’Institut Catòlic de París (Martínez i col, 2000: 602): 

[Referint-se a Sertinages]: La rahó li sobra [...] Jesús en lo Calvari [...] no fa diferències entre ambdós 

sexes [...] –al redimir a la criatura humana ofereix a tots dos los mateixos premis [...] s’han erigit [...] 

lleys que, segellades per lo transcurs dels segles, l’home les imposa i la dòna les accepta, perquè de 

tant sentir parlar de la seva inferioritat, ha acabat per convèncers d’ella (Monserdà, 1910: 14). 

D’Esplugues fins i tot planteja que igual que la Trinitat és concebuda masculinament, Pare-Fill-Esperit 

Sant, també pot ser entesa femeninament, Mare de Déu-Filla-Esposa de l’Esperit Sant. A través de les 

referències acadèmiques i evangèliques considera el feminisme una necessitat col·lectiva i estableix 

que només l’educació –la reivindicació cabdal monserdaniana– pot alçar la dona del lloc secundari 

que tradicionalment l’home li ha imposat. El religiós cita a Juan Valera:  

En los pueblos donde la mujer vive envilecida en la servidumbre [...] y no se la deja educarse y saber, 

la civilización no llega jamás a completo florecimiento; antes de llegar se corrompe o se marchita. Es 

como si al alma colectiva de la nación [...] se le cortase una de las alas. Es como un ser vivo que tiene la 

mitad de su organismo atrofiado o muerto por la parálisis (Monserdà, 1910: 14). 

En aquest sentit, una de les reivindicacions més importants de l’obra és la necessitat de participació 

de l’home en els ideals feministes: “[...] la dòna no assolirà la plenitud de les reformes que cobeja, 

sense l’ajuda, o al menys el convenciment de l’home per les noves doctrines” (Monserdà, 1910: 7). 

Balcells remarca, però:  

És a les novel·les amb personatge femení positiu on el missatge feminista de Monserdà apareix més clar 

i contundent, molt més que en els articles i les conferències, on ha d’aigualir les ambicions feministes i 

ha de cercar l’aval del pròleg d’un eclesiàstic il·lustrat i catalanista com a  escut protector enfront de 

les ires masclistes. En el cas de l’Estudi Feminista (1909), el prologuista és el caputxí Miquel d’Esplugues. 

I en el cas del recull d’articles Tasques Socials (1916), [...] el jesuïta Ignasi Casanovas (Balcells, 2015: 79). 

Més enllà de les seves obres i a la llum del seu context, la modernitat dels arguments és evident, tant 

pel que fa a Miquel d’Esplugues com per la pròpia Monserdà. L’ús del cristianisme per avalar el 

feminisme és quelcom agosarat en una Catalunya on el conservadorisme religiós i les convencions no 

havien contemplat cap mena de reivindicació de gènere. No hem d’oblidar que les acaballes del segle 

XIX i els inicis del segle XX són un període en què l’autoria femenina encara no estava normalitzada. 

No fou estrany per a més d’una escriptora haver d’utilitzar un pseudònim masculí després que la 

seva obra hagués provocat “l’escàndol”: l’exemple més conegut és el de Caterina Albert, que 

començà a utilitzar el pseudònim de Víctor Català després de la publicació de La Infanticida el 1898 

(Balcells, 2015: 72). La mateixa Monserdà descriu en el seu Estudi l’estat de la dona-autora a 
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Catalunya: “la dòna literata hi era vista ab marcada prevenció. Tant és així que jo, durant llarch 

temps, segons ab qui parlava, feya tots los esforços possibles pera amagar les meves aficions, 

arrivant a consultar el confés, si verament cometia una falta en donar al públic les meves 

produccions” (Monserdà, 1910: 15). I és que, malgrat sempre agraí a la seva família i al seu company 

haver-li “permès” continuar amb la seva vocació literària, Monserdà va evitar participar en actes 

públics en múltiples ocasions per no molestar el seu marit, com ja s’ha comentat, anteposant sempre 

la seva funció a la llar: explicava que havia realitzat la seva carrera literària “entre una escombrada i 

un cop d’espolsador o una gronxada al bressol” (Balcells, 2015: 71). Les limitacions històriques foren 

les que foren i també moldejaren, malgrat la modernitat de les seves propostes, el seu pensament: 

[...] els corrents feministes vénen no a emancipar la dona dels seus deures per a la família i per a la llar 

–com follament diuen algunes obcecades, sense reflexionar que, amb ses utòpiques extravagàncies 

proporcionen la millor arma als antifeministes– sinó a enrobustir aquestos deures amb la dignitat de 

qui sap l’altesa de virtuts que exerceix (Balcells, 2015: 74). 

La versió del feminisme que defensà Monserdà passava per la revalorització de les conductes i 

tasques atribuïdes a les dones, concepció arrelada en els motlles de gènere tradicionals. Aquest fet 

problematitza, encara més en l’actualitat, la consideració del seu pensament. Aquesta 

problematització també sorgeix de la consciència que moltes de les ajudes que les classes benestants 

i burgeses prestaren a les dones obreres tenien per objectiu suavitzar l’influx de l’obrerisme 

revolucionari, que mostrà tota la seva força durant la Setmana Tràgica, en la qual moltes dones 

participaren de la crema d’esglésies, escoles religioses i convents de Barcelona, quelcom que sempre 

horroritzà a Monserdà. No podem oblidar que la Setmana Tràgica (1909) va ocórrer el mateix any de 

publicació de l’Estudi (Balcells, 2015: 96). És casualitat, doncs, que el 1916 l’autora publiqués Tasques 

Socials, on també exposà els seus ideals feministes? Perquè el cert és que Monserdà sempre marcà 

una distància entre la seva ideologia i aquelles orientacions que considerà allunyades, les que “baix 

les promeses de millorar la vida femenina, [...] esponsaven doctrines disolventes, follament 

utòpiques, desmoralisadores; car tergiversaven los principis i les veritats [...] de la religió, de la 

família i de la societat” (Martínez i col, 2000: 602).  

És evident que per innovadores que fossin les seves idees, la reivindicació del divorci o de carrera 

política per a la dona, per a la qual considerava que les catalanes encara no estaven preparades a 

causa de la seva manca de formació –demandes present en el programa d’altres corrents feministes 

europeus–, estaven excloses del reformisme catòlic al que pertanyia (Balcells, 2015: 96). Monserdà 

sempre prioritzà en la dona els tres aspectes de la cita anterior: la religió, la seva funció materna i 

casolana, i la seva condició de ciutadana. Amb un profund convenciment catòlic, sempre la preocupà 

que el feminisme arribés lligat a les esquerres anticlericals i agnòstiques (Balcells, 2015: 88)39. 

Emperò i tornant a la pregunta que planteja Tavera: fou realment Monserdà conservadora? I els seus 
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 La seva contemporània Emilia Pardo Bazán sempre mantingué una opinió negativa de la devoció religiosa 
femenina, que entenia com una imposició social que mantenia subjecta la dona. L’autora criticà l’Església sense 
embuts: “no sucede casi nunca que el confesor aconseje a la mujer que proteste, luche y se emancipe, sino que 
se someta, doblegue y conforme” (Balcells, 2015: 94). 
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articles sobre la condició social de la dona obrera? I les seves reivindicacions i denúncies sobre la 

monopolització masculina de l’educació? I els seus esforços per crear el Patronat i la Lliga?  

És ben cert que el seu conservadorisme s’emmarca dins d’un període històric concret. Però també ho 

és que moltes de les seves demandes desafiaren enormement el marc sociocultural establert: des 

de la igualtat de capacitats intel·lectuals entre ambdós sexes, passant per la importància de l’accés 

femení a l’educació fins a la confirmació de la valides d’un model de dona independent, soltera, que 

pogués sustentar-se amb els guanys del seu esforç sense dependre de l’estat matrimonial.  

2.2) FRANCESCA BONNEMAISON, EDUCADORA DE CIUTADANES 

Francesca  Bonnemaison i Farriols –Paquita, per als més propers– és coneguda per la seva tasca com 

a pedagoga i per la promoció de l’educació femenina. Com moltes de les intel·lectuals del moment, 

és impossible entendre la seva trajectòria sense esmentar els seus orígens, sent el seu pare, Gil 

Bonnemaison, un comerciant de la Cerdanya francesa i la seva mare, Agustina Farriols, filla d’una 

família mercantil (Cruellas i Serra, 1994: 9-10); el que de facto li permeté una educació fora dels 

paràmetres femenins tradicionals: entre d’altres, aprengué pintura i idiomes (Llates, 1972: 10).  

Francesca va conèixer el que seria el seu futur marit, Narcís Verdaguer, a Les Escaldes de la Cerdanya, 

on els Bonnemaison hi passaven estades vocacionals. Ell era llavors un jove advocat. Coincidiren més 

endavant a Barcelona, on Narcís s’havia instal·lat per continuar la seva formació barrejant-se amb la 

intel·lectualitat del moment, que tenia com a centre cultural l’Ateneu Barcelonès (Llates, 1972: 17)40. 

El 1892 Narcís anà a buscar a Francesca per encàrrec de Ramon Masifern41, guanyador de la Flor 

Natural dels Jocs Florals d’aquell any (Cruellas i Serra, 1994: 9), per fer-la Reina del certamen (Llates, 

1972: 20). El 1893 Verdaguer i Callís i Bonnemaison es casaren (Cruellas i Serra, 1994: 9-10). En 

aquest sentit, les acusacions de conservadorisme i classisme exacerbat sobre les autores –com 

ocorre al torn de preguntes de la conferència de Tavera, quan es parla de Bonnemaison– cauen pel 

seu propi pes en observar la vida personal de les autores: quan Francesca conegué Narcís, aquest era 

un jove prometedor sense recursos econòmics i tot i això ella s’hi volgué casar. El suposat profund 

classisme de Bonnemaison hauria fet una excepció amb el seu matrimoni però hauria marcat 

irremissiblement el projecte al que dedicà tota una vida? Aquesta recerca vol rebutjar aquest parer.  

Fill del vigatanisme, Narcís havia estat col·laborador des del 1891 de La Veu de Catalunya, mitjà del 

qual n’era el director i redactor principal. La seva participació durà vuit anys plens d’articles 

politicosocials i de temàtica literària; especialment, traduccions de contes populars estrangers, 

majoritàriament provençals. Moltes d’aquestes traduccions anaven signades amb el pseudònim 
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 Aquest és un moment de gran explosió cultural: l’entrada a l’Ateneu de personatges com Verdaguer i Callís, 
un dels futurs impulsors del catalanisme polític, marca l’inici d’una corrent intel·lectual regeneradora i, a l’hora, 
de tendència conservadora. Deu anys més tard Guimerà pronunciaria el seu discurs “La llengua 
catalana”(Llates, 1972: 17-18 ). És en aquest període que institucions com l’Ateneu, el Casino Mercantil o 
l’entitat privada lligada al Liceu, el Cercle del Liceu, encara vigent, esdevenen el nucli social de la burgesia.  
41

 Ramon Masifern va tenir el “desencert” de pretendre’s objecte d’un plagi ni més ni menys que de part de 
Joan Maragall, a qui Masifern va acusar d’haver-lo plagiat en la seva coneguda poesia “La Sardana” (Llates, 
1972: 20). 
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FRANAR –format per les síl·labes alternades del nom del futur matrimoni, Francesca (Fra) i Narcís 

(Nar), com s’ha comentat anteriorment–, fruit de la seva col·laboració (Cruellas i Serra, 1994: 5):  

[Paraules de Francesca Bonnemaison]: jo no deixava mai isolat Verdaguer. Ara quan miro els seus 

escrits, no veig una plana sense una ratlla meva. Me li feia necessària en tot. Ell fou qui inventà el 

pseudònim, format pels dos noms amb què firmàvem les traduccions de contes estrangers a La Veu. Jo 

feia la traducció [...] a vegades me l’havia fet fer tres vegades i ell, en canvi, enviava la primera. [...] Volia 

que no m’envanís... Cada dos anys li feia un treball important [...]. Li deia: «Ja que no et puc donar fills 

d’una manera, te’ls dono d’una altra» (Marín Silvestre, 2004: 69). 

Al marge del debat que podria suscitar destriar l’autoria real o la feina de traducció realitzada per 

Bonnemaison (quelcom que podria posar en dubte la feina atribuïda a Verdaguer), cal que analitzem 

detalladament el contingut d’aquesta cita: l’exigència d’una feina de “producció” que Bonnemaison 

assumeix com una manera de compensar la maternitat que mai arribà al matrimoni. Aquest 

testimoni –fruit d’un masclisme interioritzat, quelcom que resulta evident– és una mostra clara de la 

situació de la dona com a creadora. Quantes dones, a l’estil del Bel ami de Maupassant, hi hagué 

darrere del reconeixement social masculí? Quantes autores, cal que ens preguntem, no hauran 

passat inadvertides en un context en què la “producció” que s’esperava d’elles era la dels fills? 

Francesca estava vinculada a l’Obra de Las Buenas Lecturas, biblioteca diocesana i club de lectura 

dominical (Balcells, 2015: 165) al servei de catequistes lligada, al seu torn, a l’Acció Catòlica (Martínez 

i col, 2000: 434). Establerta a la parròquia de Santa Anna de Barcelona, inicialment es tractava d’un 

espai creatiu per a dones benestants (Cruellas i Serra, 1994: 10). Quan el 1909 en va ser anomenada 

bibliotecària proposà que el préstec de llibres s’ampliés a totes les interessades en la lectura, 

especialment les obreres (Martínez i col, 2000: 434). La proposta es va convertit progressivament en 

una biblioteca popular dirigida per Bonnemaison. Amb el suport del rector de la parròquia, mossèn 

Josep I. Gatell, que va posar a disposició de la institució un centenar de llibres, es conformà la 

Biblioteca Popular de la Dona, que evolucionà posteriorment en l’Institut de Cultura, institució 

privada dedicada a l’educació i a la formació professional de la dona (Cruellas i Serra, 1994: 10-11). 

2.2.1) L’INSTITUT DE CULTURA I LA BIBLIOTECA POPULAR DE LA DONA 

L’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona va ser una obra de cultura d’iniciativa privada –no 

per això d’accés limitat, ja que des de l’inici fou pensada per a l’educació de les noies de la 

menestralia i la classe obrera (Balcells, 2015: 161)– única en tota Europa per la formació que oferia 

(Domínguez, 2009: 28) caracteritzada, altrament, per una gran confessionalitat. En paraules 

d’Elisenda Macià: “Des dels seus inicis fou un [...] projecte que ultrapassà la voluntat de constituir 

una acadèmia femenina i que es configurà com a centre d’educació moral i d’instrucció per a la 

dona, una casa de cultura, d’ocupació del temps lliure i de relació social” (Cruellas i Serra, 1994: 13).  

La vida de l’Institut es divideix en tres etapes que corresponen a tres residències diferents. Durant el 

seu primer any es localitzà a la parròquia de Santa Anna i funcionà com a Biblioteca Popular de la 

Dona. L’any següent, el 1910, es resolgué la demanda de més serveis traslladant l’entitat al Carrer 

d’Elisabets, on ara hi ha el Centre d’Informació i Documentació Internacional de Barcelona (Balcells, 
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2015: 167), el que va permetre el gaudi d’un espai i una oferta formativa més grans. S’implantaren 

algunes classes més que requerien un pagament mínim de matrícula. Amb la intenció que el nom de 

la institució respongués millor a la finalitat que perseguia, la denominació Biblioteca Popular es 

canvià per la d’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona (Cruellas i Serra, 1994: 11-12). El 

local que va deixar lliure l’Institut al carrer d’Elisabets va ser ocupat per l’Escola Professional per a la 

Dona,  creada el 1883 per la Diputació de Barcelona com a Escola de Tall, agregada a l’Escola Oficial 

de Magisteri. L’Escola Professional era pública i no ultrapassava el treball manual i la confecció 

mentre que l’Institut era privat, oferia una formació especialitzada en el sector terciari i el batxillerat 

i tenia una orientació plenament interclassista. A partir del 1917 l’Escola anà en davallada mentre 

que l’Institut, gràcies a la seva àmplia oferta, cada vegada tenia més alumnes (Balcells, 2015: 169-

170). El projecte de Bonnemaison s’establí de manera definitiva al carrer San Pere més Baix núm. 7-

9, inaugurat el 1922. El nou espai oferia una capacitat per a 2.000 alumnes, estava totalment 

reformat i gaudia d’un gran equipament: aules, biblioteca, sala de festes, capella i dependències per 

a les labors femenines, bar, menjador econòmic i pati d’infants (Cruellas i Serra, 1994: 11-12). 

L’interclassisme va fer que la institució no fos considerada una obra benèfica –percepció altament 

esbiaixada i reduccionista del projecte– sinó una obra educativa. De fet, l’assistència de les filles de 

les classes benestants li donà prestigi. L’única diferència era que les noies treballadores anaven a 

classe al vespre i les altres podien fer-ho al matí (Balcells, 2015: 170). D’altra banda, l’organització 

interna –jeràrquica, integrada per dones, al capdavant de la qual hi havia Bonnemaison, que 

s’encarregava de la gestió (Martínez i col, 2000: 434), juntament amb mossèn Gatell, l’únic membre 

masculí de la directiva (Balcells, 2015: 170)– tenia forma de Patronat i estava estructurada en nou 

seccions permanents: Educació i Instrucció; Relació i Treball; Biblioteques, Circulant i Pública; Religió i 

Culte; Economia i Proveïments; Organització i Propaganda; Esports i Excursions; Cerimonials i Festes i 

Socors Mutus i Previsió (Cruellas i Serra, 1994: 12-13). En relació a aquesta darrera secció, cal dir que 

la institució es finançava gràcies als donatius: cada classe (dansa, idioma, taquigrafia, per posar 

exemples) era sufragada per una institució o persona. “Les associades pagaven una quota [...] que 

s’establia d’acord amb la categoria de la cèdula personal del cap de família i que anava des de les cinc 

pessetes per assignatura cursada com a quota més alta fins a quantitats [...] simbòliques per a les [...] 

menys afavorides” (Balcells, 2015: 170). En aquest sentit, una de les grans fites de l’Institut va ser la 

col·laboració de la Caixa per a la Vellesa i d’Estalvis, gràcies a la qual va ser possible l’organització 

d’estudis secundaris, borsa de treball i un sistema de beques (Martínez i col, 2000: 434)42 que van 

permetre a moltes alumnes estudiar magisteri, música o ciències naturals a Barcelona, però també 

filosofia a Friburg, farmacologia a Baltimore i matemàtiques a Lovaina (Balcells, 2015: 170).  

Mereix una menció a part la Biblioteca de l’Institut. Estava organitzada en una secció general de 

lectura i préstec, i una secció especialitzada denominada Biblioteca Pedagògica, d’accés restringit a 
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 Fou el 1925 quan s’instaurà el sistema de beques que dugué el nom de la difunta Maria Patxot Rabell, qui 
havia col·laborat amb Maria Concepció Torner en la direcció de la biblioteca de l’Institut. L’amor de la seva filla 
per la institució motivà Rafael Patxot –mecenes catalanista promotor de l’Obra del Cançoner Popular (Balcells, 
2015: 164)- a oferir aquesta ajuda econòmica (Balcells, 2015: 170). 
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alumnes de l’Escola Normal, sòcies protectores i membres del professorat. Pel que fa a la resta 

d’activitats i serveis, l’Institut de Cultura presentà una àmplia gamma d’ofertes encaminades a 

l’extensió cultural, la formació col·lectiva i el lleure, d’entre les quals destaquen l’organització de 

conferències, exposicions, visites culturals, tallers, previsió i estalvis i, tardanament, la publicació 

d’una revista pròpia, Claror (del maig de 1935 al juny de 1936) (Cruellas i Serra, 1994: 13).  

Entre 1917 i 1923, període de forta inestabilitat política a Espanya, l’institut va continuar tenint una 

trajectòria positiva, el que s’allargà durant la dictadura de Primo de Rivera, moment en què la 

institució quedà protegida de qualsevol intervenció pel seu caràcter privat, a diferència de les escoles 

professionals de la Mancomunitat, que patiren la prohibició del català, la destitució de professors, 

l’alteració de plans docents i, fins i tot, el tancament. Durant els anys de dictadura es produí el 

descens d’alumnes però durant la primera meitat dels anys trenta l’Institut reprengué el seu 

creixement (Balcells, 2015: 170). De fet, l’any 1932 Bonnemaison combinà la seva tasca educadora 

amb l’organització de la secció femenina de la Lliga Regionalista (Cruellas i Serra, 1994: 10). 

Mesos abans de la Guerra Civil, però, les baixes de les sòcies començaren a augmentar. La Lliga 

Catalana (nom de la lliga Regionalista a partir de 1933) quedà en molt mal lloc després de les 

eleccions del febrer de 1936, que investiren Companys com a president de la Generalitat, a causa de 

la seva aliança amb forces antirepublicanes. La seva qualitat d’oposició va fer que els militants de la 

Lliga haguessin de marxar a l’exili arran del conflicte. De fet, el partit congregà el nombre més elevat 

d’assassinats durant els primers mesos de la Guerra Civil. Cambó, a l’estranger en esclatar la guerra, 

oferí diners a les forces feixistes43 mitjançant el representant de l’Espanya Nacional a París, Quiñones 

de León, i a l’octubre del 1936 signà, amb cent vint-i-vuit catalans més, molts d’ells de la Lliga 

Catalana, una declaració en favor de Franco. No van seguir aquest camí altres dirigents de la Lliga 

com Puig i Cadafalch, Joan Antoni Güell i López, i Felip Solà Cañizares. Francesca Bonnemaison s’exilià 

després d’haver estat amagada a casa de la seva neboda, Maria Ripoll. “Probablement, el conseller 

de cultura, Ventura Gassol, li facilità els diners per a sortir del país  i agents de Cambó li donaren els 

diners per al viatge” (Balcells, 2015: 193-195).  

La Biblioteca Popular de la Dona i l’Institut de Cultura, tal com havien nascut, desaparegueren amb la 

Guerra Civil (Domínguez, 2009: 28). A la fi del conflicte tot el seu patrimoni passà a mans de la 

Diputació Provincial, que incorporà la biblioteca a la Xarxa Pública de Biblioteques Populars 

respectant-ne tot el fons i incloent-hi la documentació de l’Institut. Pel que fa a aquesta, “El llibre de 

signatures [...] finalitza el 1939 amb la signatura de Pilar Primo de Rivera amb un lacònic «Arriba 

España»” (Balcells, 2015: 195). De fet, el 1942 –quan Bonnemaison tornà a Catalunya– la Diputació 

llogà els locals a la Secció Femenina del FET i de les JONS. El Ponent de Cultura de la Diputació en 

aquest període, el senyor Rivière, intentà allunyar el patrimoni de l’Institut de les mans falangistes. 

Però el canvi de personal de la Diputació va permetre que la Secció Femenina de la Falange finalment 
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 Cambó argumentà la seva conducta amb les següents paraules en una carta a Bonnemaison: «En Ventosa i jo 
i els altres companys [...] treballem [...] per ajudar el triomf de l’exèrcit, única manera d’aconseguir que [...] 
puguem aturar el càstig que inexorablement caurà sobre Catalunya» (Balcells, 2015: 195). 
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n’assolís la direcció (Cruellas i Serra, 1994: 13-14) “per a vint-i-cinc anys i sense cap contrapartida 

econòmica” (Balcells, 2015: 196). En mans falangistes l’Institut abandonà l’ensenyament professional 

i se centrà en el batxillerat i el magisteri. Va ser llavors que l’Escola Professional per a la Dona –la 

direcció de la qual, malgrat sotmesa a l’ortodòxia feixista, no estava intervinguda– veié augmentar 

les seves alumnes, el que s’explica per la manca de formació de l’Institut i la restricció de les 

oportunitats laborals femenines durant el primer franquisme (Balcells, 2015: 198).  

“Bonnemaison, immobilitzada per l’artrosi que patia en una cadira encara va poder assistir a les 

festes d’entronització de la Mare de Déu de Montserrat el 1947, el primer aplec de masses en què es 

pronunciaren en públic missatges en català” (Balcells, 2015: 197). Emperò, i malgrat viure a poca 

distància, mai més posà els peus a l’Institut, el projecte de la seva vida. Si, com molts han sostingut, 

l’Institut només fou una obra que cercava manipular les obreres, per què l’autora no volgué saber-ne 

res en tornar a Barcelona? Tal vegada perquè hi veié pervertida la tasca de tota una vida. 

Bonnemaison finà el 12 d’octubre de 1949. “Aquests 77 anys els visqué tan intensament que, com 

ella solia dir [...], «semblava que hagués viscut cent anys»” (Llates, 1972: 9).  

La història de l’Institut arriba fins l’actualitat. Als anys cinquanta s’abandonà la salutació feixista i se 

substituí la indumentària blava per una de més discreta. Durant els anys seixanta passà a ésser 

anomenat Instituto San Benito, sent el 1967 l’any d’expiració de la cessió de l’entitat a la Sección 

Femenina, moment en què la Diputació reclamà l’edifici. El 1976 la institució adoptà el nom de la 

fundadora. La reivindicació de l’entitat i les negociacions amb col·lectius feministes començaren el 

1995 però no va ser fins l’any 2003 que s’arribà a un acord. Finalment, el 2004 s’inaugurà l’Espai 

Bonnemaison, on funcionen: Biblioteca, escola de les Dones, Servei de Promoció de Polítiques 

d’Igualtat Home-Dona i el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (Balcells, 2015: 199). 

Els papers de Bonnemaison estan repartits entre l’Arxiu de la Ciutat de Barcelona, per voluntat de la 

pròpia Bonnemaison, i l’Arxiu Nacional de Catalunya, que conté el Fons Narcís Verdaguer-Francesca 

Bonnemaison, donació per part dels hereus el 1991 (Cruellas i Serra, 1994: 20-21).  

2.2.2) DEL TEMPS PRESENT: VISIONS DE LA IDEOLOGIA MILITANT DE BONNEMAISON  

A la llum de la seva obra és evident que les idees feministes de Bonnemaison resulten, igual que les 

de Monserdà, d’una reivindicació primerenca que prima, més enllà de l’ideari explícit, la millora 

social de la dona mitjançant l’educació. Es tracta, doncs, d’un feminisme diferent de l’anglosaxó –al 

que estem acostumats pel moviment sufragista i l’imaginari visual que aquest ha desplegat– inspirat, 

com en el cas de Monserdà, en una variant catòlica francesa (Balcells, 2015: 161). 

La major part de la bibliografia escrita sobre Bonnemaison coincideix en apuntar –a la llum dels 

estudis de gènere actuals, d’una manera marcadament sexista, quelcom que responia, altrament, a 

l’educació del moment– que fou la influència de la seva mare, i el model de dona cristiano-catòlica 

que infundà en Bonnemaison, el que marcà el seu caràcter, esdevenint els pilars ideològics amb què 

l’educadora erigiria l’Institut. Les fonts asseguren que Agustina Farriols –a qui Francesca agrairia la 

seva formació– portà la seva filla a les seves visites, acompanyant malalts i ajudant moribunds, a més 
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d’educar-la en uns valors cristians tan estrictes que la petita Francesca arribà, com explica en notes 

autobiogràfiques, a dubtar de l’amor maternal al llarg de la seva infantesa (Llates, 1972: 11-12).  

Els ideals de Bonnemaison queden reflectits en tota la seva trajectòria. S’ha escollit la conferència 

que oferí l’onze de novembre de 1927 a l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona titulada 

Del Temps Present per ser un text que recull els punts fonamentals de la concepció de la dona que 

tenia la pedagoga, a l’hora que fixa i exposa els principis educatius que ella mateixa practicà.  

 

“LA DONA TÉ D’ÉSSER SERIOSA I FONAMENTALMENT RELIGIOSA” 

El primer punt del discurs de Bonnemaison està referit al cristianisme, lligat a l’Institut, no hem 

d’oblidar, institució que neix a la parròquia de Santa Anna gràcies al suport de mossèn Josep I. Gatell.  

L’autora concep l’estudi de la doctrina cristiana com allò que ha de servir per conduir la vida 

personal, que sempre ha de respondre als valors i les virtuts cristianes, en al·lusió fonamentalment a 

la resurrecció i al seu caràcter soteriològic. Bonnemaison lloa actituds com la resignació i considera el 

patiment, l’esforç i el dolor, a més de la gràcia divina, el camí de la felicitat (Bonnemaison, 1928: 8-

10). L’autora realitza una apologia del cristianisme, doctrina que identifica especialment amb la dona 

per considerar que l’ajuda a suportar els sofriments de la mateixa condició femenina. Encara més, 

doncs considera aquesta instrucció part indispensable de la proposta de salvació cristiana:  

 [...] les dones que per la nostra condició som de tot el creat el que està més a prop del sofriment, 

deixarem de fer ús de la nostra voluntat per intruir-nos en la santa religió [...]? No buscarem per aquest 

camí la gracia de Déu i li demanarem amb fe i confiança aquest benefici? (Bonnemaison, 1928: 8) 

El coneixement és per a Bonnemaison el que permet deslliurar la dona de qualsevol malastrugança 

vital i, paral·lelament, identificar aquells que poden contribuir a aquesta: 

[Sobre el coneixement del cristianisme] Aquest és [...] un dels punts més ferms per a defensar-vos de les 

escomeses que possiblement vos esperen. [...] la supèrbia del moment actual no admet l’esmena dels 

errors, vol ésser sobirana, i per no rendir-se, combat els que no segueixen la seva vertiginosa carrera de 

perdició. Els que es perden busquen companyia. Malfieu-vos, filles, vigileu!  (Bonnemaison, 1928: 11) 

En el fons, però, més enllà del to moralitzant, hi ha un sentiment d’autonomia femení que trenca, si 

més no parcialment, amb el tipus de dona submisa tradicional. Bonnemaison aposta per una 

interioritat espiritual femenina pròpia que ha de contribuir a la forja d’un criteri autònom: 

L’oració i la meditació han d’ésser els vostres puntals si voleu guardar-vos del contagi dels mals presents 

i fer bon camí, més pel que us digui la vostra consciència, quan vos trobeu completament soles amb 

vosaltres mateixes, que pel jutjament dels homes, que sovint s’inspiren en allò que a ells mateixos 

interessa, sacrificant, insensats, els que se’ls posen a tret (Bonnemaison, 1928: 11). 

L’actitud alliçonadora, que impregnà l’Institut, la Biblioteca i la major part dels escrit de l’autora, està 

lligada al concepte de pecat, encara més si pensem en els palers carnals i la noció punitiva que hi 
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estableix el cristianisme quan la dona hi està involucrada. Tanmateix, a l’Institut l’ensenyament 

religiós mai fou obligatori. Els pares de les alumnes podien escollir que aquestes rebessin una 

educació moral enlloc de religiosa (Balcells, 2015: 191); molt segurament influenciada pel 

cristianisme catòlic de Bonnemaison, explícitament, però, opcional.  

“LA DONA TÉ DE CULTIVAR SÈRIAMENT LA SEVA INTEL·LIGÈNCIA”  

Aquesta secció ocupa la major part de la conferència. La proposta del paper de la dona dins la 

societat que defensa l’autora dista molt d’adherir-se al que considerem actualment feminisme. En 

primer lloc perquè Bonnemaison manté en tot moment el paper secundari “natural” de la dona, que 

argumenta teològicament; companya de l’home, mai entesa, doncs, com un igual: 

La dona fou criada per Déu, no pas amb la mateixa llibertat que l’home, ja que l’home fou creat per 

fruir lliurement [...] de la creació [...]; sinó [...] pera completar la vida de l’home, i això no es pot oblidar 

[...].  La dona ha d’esser en vida la companya de l’home i com a tal cal posar-la en condicions de poder 

completar l’obra que Déu es proposà, canviant gradualment els seus vicis per virtuts; cal, per a 

contribuir a aquesta finalitat, que la dona tingui la seva intel·ligència fortament cultivada, [...] així 

tindrà concepte del lloc que li correspon (Bonnemaison, 1928:  12-13). 

En segon lloc, perquè estableix el que identifiquem des de la perspectiva de gènere actual, com un 

arquetip femení profundament negatiu, cal, literalment, “domar” la dona: “La dona porta dintre seu 

[...] enemics i és perillosíssim [...] tenir-los insubordinats. La imaginació, la sensibleria, la gelosia, la 

curiositat, [...] per nom vulgar la tafaneria; la presumpció, la indiferència, la supèrbia i la coqueteria 

[...] fa falta una forta disciplina per subjectar-los (Bonnemaison, 1928: 13). S’ha de dir, des d’aquesta 

perspectiva i pel que fa a “la naturalesa de la dona”, que Bonnemaison sosté que “la tendència 

natural d’una dona és la casa i la família” o, encara més, que “El temperament, el caràcter, la 

fisiologia mateixa de la dona no són apropiats per a concentrar-se ni aprofundir com cal en certa 

mena d’estudis” (Bonnemaison, 1928: 23):  

[...] jo entenc que cap dona no pot buscar els seus millor èxits solament en els seus estudis, ni en la 

pràctica d’una professió, ni en l’exercici d’una carrera; sinó especialment i principal complimentada amb 

la casa i la família, [...] perquè és el seu veritable lloc, hem d’influir perquè sigui l’ideal de la seva vida; 

és la seva missió i és on pot brillar sense ombres de cap llei (Bonnemaison, 1928: 24).  

L’autora manté que la capacitat intel·lectual femenina dota la dona per al desenvolupament de 

carreres professionals com farmàcia, filosofia i magisteri (Balcells, 2015: 177), en casos excepcionals 

carreres tècniques, considerades “de major complexitat” –quelcom que a més de contravenir el 

concepte d’igualtat de gènere conté la vella concepció d’inferiorització de les humanitats davant les 

ciències, cal dir– i que la finalitat fonamental de la formació –intervinguda i dirigida, punt sorprenent, 

pel que fa a les lectures d’aquelles que s’estan formant44– és la preparació per a la maternitat.   

                                                           
44

 De fet, la conferència constitueix una indubtable invectiva contra el que l’autora anomena “novel·les insulses 
i dolorosament pervertidores”, obres de ficció que les joves compraven amb la setmanada o els diners 
destinats a la compra de llibres de text sense el coneixement dels seus pares (Bonnemaison, 1928: 22).  
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Més enllà, i fent un balanç de la trajectòria de l’autora –no per això menystenint el natural negatiu 

d’aquestes afirmacions– resulta una paradoxa que els arguments exposats estiguin “en contradicció 

amb la independència econòmica que l’Institut de Cultura estava oferint a les noies i que en la 

pràctica els possibilitava anar més enllà dels límits conservadors de la ideologia formulada en la 

conferència” (Balcells, 2015: 177). Els tres arguments anteriors (un natural femení complementari 

no igual a l’home, arquetípicament negatiu i intel·lectualment inferior) podrien ser utilitzats en 

detriment de Bonnemaison. Més enllà, hem de tenir present el lloable propòsit que ocupà la seva 

vida, l’educació femenina, empresa que entengué com una responsabilitat social col·lectiva: 

[...] si la societat es desmoralitza o s’envileix; nosaltres tots en tenim part de culpa, perquè contribuïm 

que la ignorància perverteixi les persones per nosaltres més estimades, amb la nostra indiferència i fem 

la seva infelicitat, no donant-los la convicció que l’únic bagatge que les pot fer fortes, sanes i 

benaurades és una sòlida il·lustració i una cultura positiva (Bonnemaison, 1928: 17). 

La importància del caràcter social de la proposta es fa evident en l’ajuda que el projecte de 

Bonnemaison prestà a les noies obreres del moment, a qui dedicà l’Institut: 

 Encara hem d’ocupar-nos d’aquelles jovenetes que tenen de guanyar-se la vida. Aquestes són les que 

més inquietud me donen, perquè és un xic difícil de fer entendre als seus pares, que solament saben un 

ofici s’han guanyat la vida per ells i per als seus fills, [...] i veiem com noies intel·ligents que [...] s’aturen 

en el primer graó [...]. D’una banda, els pares, amb prou raó donades les exigències de la vida, tenen 

pressa que ajudin a les despeses de la casa, i les filles és natural que necessitin molta força de voluntat 

per estudiar treballant, essent tan jovenetes (Bonnemaison, 1928: 25).  

És cert que la conferència tracta la lectura i l’educació femenina com a quelcom dirigit a formar 

futures “ciutadanes-mares”, arrelant-se en els arquetips tradicionals heteropatriarcals. No per això 

s’ha de perdre de vista la proposta social de Bonnemaison, la millora vital de les obreres en funció i 

gràcies a l’accés a l’educació en un moment en què no existia cap iniciativa igual:  

Revinguem sobre nosaltres mateixes [...] anant endavant pel camí de la regeneració [...], de la formació 

dels cors i de les intel·ligències; afermem la família per mitjà de la dona sensata [...], viril, decidida, [...] 

que torni a ésser la il·lusió de l’home pel seu pudor[...], la seva elegància i el seu tracte distingit [...]. Fem 

reviure la deliciosa dona de sa casa, la instruïda i honesta consoladora [...], la intel·ligència ordenadora 

de la família, l’honra del marit, l’alegria dels fills, l’amor dels seus [...]  (Bonnemaison, 1928: 20). 

És innegable que el model de dona que planteja Bonnemaison és caduc –no hem d’oblidar que la 

seva formació data de la segona meitat del segle XIX– però no per això cal desestimar el seu discurs. 

Balcells destaca que empri l’adjectiu viril, el que a la llum dels estudis de gènere actual podem 

denominar sexista, encara més tenint present els conceptes de performativisme social i construcció 

cultural de gènere. Mirant més enllà, emperò, crec adequat apuntar que Bonnemaison empra viril 

per referir-se a una característica assignada tradicionalment a l’home: la fortalesa. Encara més: la 

proposta de Bonnemaison trenca amb els esquemes tradicionalistes –encara que en l’actualitat costi 

de veure– des del moment en què sosté que l’educació és la porta per a la realització i la felicitat de 
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la dona. La instrucció que planteja Bonnemaison ultrapassa el que tradicionalment la dona podia i 

devia aprendre (la confecció, la cuina i la cura de la mainada): 

L’art, la literatura, la història, sobretot la història que és la lliçó viva que ha donat i dóna el món a la 

humanitat; el coneixement dels treballs femenins manuals [...]; les llengües, la geografia, les ciències 

naturals i aplicades, les matemàtiques i les Belles Arts, ensenyaments tan interessants i que ignoren la 

majoria (Bonnemaison, 1928: 15-16).  

En definitiva, el model de dona de l’autora –per molt que encasellat, vell, profundament religiós i 

sexista– és un model de dona forta que tria el saber per ocupar el seu lloc al món (fins i tot encara 

que aquest lloc estigui dominat per la funció materna pròpia de l’època, sobreposada a la 

intel·lectual). L’autora ataca la ignorància i és ben cert que, malgrat emmarcat en un motllo 

vuitcentista, el seu pensament convida al positivisme epistemològic i passa per la comprensió d’un 

empoderament femení en el saber (Bonnemaison, 1928: 20-21), proposta absolutament innovadora.  

“L’AMOR A LA FAMÍLIA” 

Bonnemaison supedita el seu projecte educatiu a la que considera la funció de la dona per damunt 

de l’estudi: la família. Marcada pel seu fervor religiós, l’autora sosté: 

No és més temptador per l’amor propi d’una dona que ésser discutida per l’home [...] ésser la seva 

companya i col·laboradora, cuidant-lo amb abnegació i amor [...]? Les qualitats del seu esperit, la finor 

[...], la seva susceptibilitat, la vehemència del seu cor, li demostren [...] que el seu lloc en el món [...] és 

de tendresa, és de pau, és de goig, és d’afecte, és d’abnegació i una dona així captiva, fomenta l’amor a 

la llar i fa felicitat d’aquesta reunió d’éssers estimats que s’anomenen la família. I això no és més 

falaguer i satisfactori que tots els triomfs [...] en càtedres i discursos [...]? (Bonnemaison, 1928: 27-28).  

Resulta interessant plantejar, arran d’aquest darrer punt, quin ha estat el camí històric del feminisme 

i fins a quin punt conceptes com l’empoderament femení han estat modelats pel context 

sociocultural del moment. Perquè si per als estudis de gènere contemporanis l’empoderament 

femení passa per la destrucció de barreres de gènere construïdes, la superació de limitacions com el 

sostre de vidre o l’assumpció tradicional de l’anomenada doble presència femenina; la proposta de 

Bonnemaison evidencia que l’empoderament femení vuitcentista no era sinó el reconeixement del 

paper social de la dona en totes les que, es consideraven, les seves facetes: fonamentalment esposa, 

mare, filla i directora domèstica (Bonnemaison, 1928: 28), profundament menystingudes pel context 

cultural del moment. Aquesta reflexió pot semblar mancada d’importància però esdevé fonamental 

des del moment en què conforma el rerefons sobre el qual Bonnemaison sostingué la seva proposta 

educativa que donà lloc, no ho oblidem, a la primera biblioteca per a dones d’Europa, i, després, a 

l’Institut, entitat igualment innovadora al continent (Godayol, 2007: 107). 

2.3) L’AFER MONSERDÀ-BONNEMAISON: APUNTS PER A UNA ALTRA MIRADA  

Amb tot l’explicat anteriorment el present treball busca aportar el seu granet de sorra inserint-se 

dins la problemàtica acadèmica entorn les figures de Monserdà i Bonnemaison. Reprenent la 

pregunta inicial d’aquesta recerca: com pot ser que en el mateix context de Renaixença catalana els 
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noms de Jacint Verdaguer i Narcís Oller siguin més que coneguts i autores com les tractades 

romanguin desconegudes pel públic general? És més: com pot ser que el públic general conegui les 

figures relacionades amb la política del període (Narcís Verdaguer i Callís, Francesc Cambó, Enric Prat 

de la Riba) i que només un nom femení del món literari, disfressat d’home però (Caterina Albert), 

hagi passat a la posterioritat? Encara més: com pot ser que als plans d’estudi només aparegui ella 

com a autora destacada de la literatura catalana del moment? 

Sense cap mena de dubte una de les raons de l’oblit general de Monserdà i Bonnemaison ha estat la 

seva ideologia conservadora. Al llarg del treball s’ha parlat del desenvolupament d’un feminisme 

progressista de caire protestatari i obrer; i d’un de reformista, conservador i d’inspiració catòlica, 

amb el qual s’identifiquen les nostres autores. A la seva obra, El Feminisme a Catalunya, Maria 

Aurèlia Capmany distingí entre un feminisme revolucionari, identificat amb el primer, i un feminisme 

que ella anomenà liberal, aquell que derivaria del moviment anglès i que, encapçalat per dones 

burgeses, reclamà el dret al sufragi femení a l’hora que maldava per alleugerir la situació econòmica i 

social de la dona, per més que no cercà la transformació real de l’estructura familiar o de 

l’estratificació de classes a nivell social. És en aquest feminisme que Capmany hi inserí personatges 

com Conepción Arenal i Emilia Pardo Bazán (Capmany, 1973: 14). L’autora apuntà: “Encara hi ha un 

altre Feminisme [...] la finalitat del qual és embolicar la qüestió. El Feminisme que [...] fa de sicari 

obedient d’una política conservadora, aparentment liberal, decididament reaccionaria, 

profundament antisindicalista, [...] que procura exercir la seva influència en els medis obrers” 

(Capmany, 1973: 16), corrent amb què identificà Monserdà i Bonnemaison. Per a Capmany aquest 

feminisme es caracteritzà pels següents punts:  

1) defensar la dona [...] contra l’abús del mascle, 2) fer propaganda de la missió elevada de la dona com 

a mare [...] 3) fonamentar l’educació física i intel·lectual de la dona perquè deixi de ser un paràsit [...], 4) 

descriure les qualitats típicament femenines que no han de desaparèixer [...], 5) fonamentar i crear 

carreres femenines, que sense destruir la dependència moral i intel·lectual de la dona, li permeti 

mantenir-se precàriament [...], 6) dedicar-se a la protecció de la dona obrera i [...] evitar-li les 

temptacions del Sindicalisme, 7) atraure [...] dones obreres a les associacions feministes, 8) explicar els 

beneficis de la religió, l’estalvi i la modèstia i 9) proclamar l’apoliticisme de la causa feminista i per tant 

considerar les lluites polítiques i socials [...] vicis masculins (Capmany, 1973: 16).  

Les iniciatives de les nostres autores encaixen amb aquesta definició. Però Capmany anà més enllà 

proposant que ambdues –i especialment Bonnemaison45– cercaven contribuir al programa polític de 

la Lliga Regionalista mitjançant la influència educativa sobre les obreres, convertint-les en aliades 

de la burgesia, capaces de temperar els ànims revolucionaris del seu entorn obrer. En aquest sentit, 

Capmany recupera el raonament de Pardo Bazán en el seu article Con una alemana, en el qual 

explica que el feminisme vigent cercava el que anomenà “sufragio manipulado”, ja que exhortava les 

dones a influenciar els homes del seu voltant però no a reclamar el dret de vot femení (Capmany, 

                                                           
45

 Es difícil comprendre la animadversió de Capmany per Bonnemasion, més encara sabent que el seu pare 

havia estat col·laborador de l’Institut (Marín Silvestre, 2004: 208).  
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1973: 61). Que Monserdà i Bonnemaison formessin part de la Comissió de Dames de la Solidaritat 

Catalana, sota el lema “Dones catalanes: fent Pàtria fem família, fent Llar fem Amor” només 

confirmava –a ulls de l’autora– la finalitat política programàtica de les seves iniciatives (Capmany, 

1973: 62):  

En la rúbrica doctrinal ens assabentem que la Lliga Patriotica de Dames està formada per: [...] Dolors 

Monserdà, [...] Francisca Bonnemaison de Verdaguer [...]. Es tracta [...] de secundar les iniciatives que 

els homes hagin pres però no de prendre’n mai pel propi compte. La feina que s’han proposat és fer 

adeptes entre les mateixes dones. Quan totes les dones catalanes s’hagin fet catalanistes, ja podran 

plegar. Mentrestant, procuraran crear escoles per a nenes, però evitaran fer dones sàvies, ni tan sols 

apostolesses. Res d’invocar la unió de les dones al crit de amigas mujeres [...] (Capmany, 1973: 60). 

Malgrat el seu conservadorisme, a la llum de la seva obra, no és lícit afirmar que Monserdà i 

Bonnemaison intentessin “evitar fer dones sàvies”. Ans al contrari, doncs dedicaren la seva vida, i 

en el cas de Bonnemaison, a més, els seus recursos econòmics, a promocionar l’educació.  

Per a Capmany, la preocupació de Monserdà “és posar remei a l’agitació” obrera, per descomptat, 

pel que “esgrimeix un catolicisme ferit de mala consciencia, amb la convicció que la beneficència de 

la dona burgesa posarà fre als atemptats i a les vagues” (Capmany, 1973: 68). Bonnemaison en surt 

més mal parada: “[Sobre l’Institut] Quan, el 1939, la Sección Femenina de FET es va instal·lar al local 

[...] va trobar un organisme perfecte per als seus propòsits. Quant als plans de culturització [...] calia 

modificar-ne només el vocabulari de la propaganda” (Capmany, 1973: 83). Aquest argument, 

discutible si tenim present el que s’ha exposat en l’apartat anterior: que de tornada a Barcelona i 

vivint a prop Bonnemaison no posà mai més els peus a l’institut; està acompanyat d’altres similars: 

“No hi ha dubte [...] a la dona se li donen els coneixement justos per fer d’auxiliar, per quedar-se a 

casa i per combinar aquest treball secundari amb la missió de la llar” (Capmany, 1973: 82).  

Pensar la trajectòria de Monserdà i Bonnemaison des del supòsit polític em sembla, després de la 

recerca, d’un reduccionisme simplista; afirmar que la iniciativa de Bonnemaison oferia els 

“coneixements justos” per a la dona, però, evidencia una manca de perspectiva històrica i de rigor 

acadèmic. Tal vegada la major equivocació, especialment en cas de Bonnemaison, fou la seva 

associació política: “Aquest error d’ajudar Cambó i la causa dels nacionals la portarà a l’oblit durant 

la recuperació democràtica” (Marín Silvestre, 2004: 173). Hem de jutjar l’obra d’aquesta dona –l’obra 

de tota una vida– pel suport a aquell que ella anomenava “el noi” (Marín Silvestre, 2004: 193)? El 

mateix es pot dir de a valoració de Monserdà, també lligada als ideals del catalanisme burgès i dretà. 

En el cas de Bonnemaison, a més, qualsevol recerca fa evident que Cambó gairebé esdevingué el fill 

que mai va tenir el matrimoni Bonnemaison-Verdaguer. Tampoc aquesta seria una raó lícita per 

“exculpar” ni molt menys justificar l’afiliació  política de l’autora; quelcom que d’altra banda cauria 

en la vella treta patriarcal que considera el posicionament de la dona una mera reverberació del 

pensament polític masculí que l’envolta. Bonnemaison participà d’una política de dretes no perquè 

estigués influïda per Narcís Verdaguer o per Francesc Cambó –no més que qualsevol persona afiliada 

a un entorn ideològic concret, no per raons de gènere sinó per raons contextuals– sinó perquè 
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formava part –com Monserdà– d’una burgesia catalana enriquida que Capmany defineix amb gran 

encert com a “ni catalanista ni molt menys nacionalista” (1973: 49). Hem de tenir present, d’altra 

banda, que si la imatge de Bonnemaison també ha quedat marcada per la política ha estat a causa de 

les actuacions del seu marit: després de la Setmana Tràgica Narcís Verdaguer esdevé  “l’únic polític 

regionalista que testifica contra el socialista Fabra i Ribas, fugit a França, i contra l’anarquista 

Francesc Ferrer. Aquesta implicació, que va condemnar Ferrer i Guàrdia a partir del seu testimoni al 

fiscal, va tenir enormes conseqüències contra la seva popularitat” (Marín Silvestre, 2004: 87), i, 

podem afegir, contra la popularitat de la mateixa Bonnemaison.  

Més enllà, si es tracta de valorar l’obra d’ambdues en tant que iniciatives feministes, Tavera no pot 

tenir més raó en afirmar que la divisió entre conservadors i no conservadors, la consideració política 

de les autores, resulta un debat estèril. Principalment perquè malgrat el seu posicionament polític 

l’Institut de Bonnemaison fou la primera institució que oferí una formació per a la dona que anà més 

enllà de “les labors” en una societat, no ho oblidem, amb un 40% de dones analfabetes. Des 

d’aquesta perspectiva l’afirmació de Capmany: “[Sobre l’Institut] va influir poderosament, en la dona 

catalana, que es feia la il·lusió que treballava per la seva llibertat sense moure’s del lloc” (Capmany, 

1973: 84) és absolutament infundada. Amb això no es pretén argumentar que les iniciatives de 

Monserdà i Bonnemaison no tinguessin cap influència política, en això Capmany apunta quelcom 

evident: quin sistema, programa o pla educatiu no constitueix, en certa manera, una projecció de les 

idees d’aquella(es) o aquell(s) que l’organitza(en)? D’aquí a argumentar, però, que la formació de 

l’Institut fou poc més que “una farsa”, hi ha un pas molt gran.  

Resulta evident que ambdues autores foren profundament religioses: totes dues tingueren el suport 

de membres de l’Església en els seus projectes. També de membres de la seva pròpia classe burgesa. 

No estava en el seu ideari defensar de manera activa el sufragi femení ni promocionar estructures 

familiars alternatives. Ni tan sols van considerar-se a si mateixes feministes. Tampoc ho feren, però, 

tal com apuntava Tavera, personatges com Frederica Montseny. No per això deixaren de contribuir a 

crear un espai visible per a la dona fora de la llar. Ni a reivindicar un dret fonamental: el dret a 

l’educació. Ni a posar sobre la taula la responsabilitat col·lectiva de la societat respecte les 

condicions laborals i l’accés a la formació de les obreres, i, amb elles, també de la classe mitjana. De 

fet, les seves idees polítiques tampoc van evitar que tant el Patronat de les Obreres de l’Agulla com 

l’Institut esdevinguessin iniciatives interclassistes. Les sortides professionals que oferien (la cartera 

d’empresaris del Patronat, la borsa de treball de l’Institut), la formació (especialment a l’Institut, amb 

les seves classes de delineació, les primeres a l’estat espanyol, i de fotografia, matèries que 

ultrapassaven completament el “temari femení”, a més de l’estudi de llengües estrangeres, 

coneixements matemàtics i científics i l’aprenentatge d’activitats noves com la mecanografia) i 

l’ajuda econòmica (el sistema de mutualitat del Patronat i les ajudes de la Caixa d’Estalvis i les beques 

de l’Institut, tant per estudiar a Catalunya com per marxar a l’estranger). No són aquestes raons més 

que suficients per valorar la trajectòria d’aquestes autores més enllà del seu posicionament polític?  

A l’hora de d’establir la línia d’aquesta problemàtica també resulta molt interessant parar atenció a 
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la consideració que han tingut i tenen els acadèmics de les autores, precisament perquè una altra de 

les raons del seu oblit ha estat l’ombra de les figures masculines del seu entorn.   

Capmany refereix la ideologia de Monserdà com influenciada directament per Lluís Marsans, 

especialista en qüestions socials de La Veu de Catalunya. Entre d’altres temes, Marsans tractà la 

presència femenina dins de la indústria emergent a principis de segle XX, la competència entre els 

jornals d’homes i dones explotada pels fabricants, la influència creixent de l’anarquisme, la 

perillositat del terrorisme i l’associacionisme obrer, temes presents en la narrativa i la periodística de 

Monserdà (Capmany, 1973: 41). Per què, però, havia de ser ella la “influenciada”? No podia ser a 

l’inrevés: que Monserdà hagués encomanat l’interès per aquests temes al seu col·lega de professió? 

És més: no pot ser que aquests interessos fossin, al cap i a la fi, els temes d’actualitat del moment? 

També Domínguez afirma de manera semblant en la seva obra que Bonnemaison accedeix a la 

intel·lectualitat del moment gràcies al seu matrimoni (Domínguez, 2009: 28). És que Bonnemaison no 

havia format part de ben joveneta, a la rebotiga del taller patern, de les tertúlies que s’hi 

organitzaven? Per què l’autor considera que ha de ser Narcís qui “va fer possible” que ella tingués 

accés a aquests entorn? Domínguez entén que fou el marit de l’escriptora qui “obrí les portes” 

culturals a Francesca però hem de tenir present que “La pubilla Bonnemaison pertanyia a l’alta 

burgesia barcelonina, viatjava sovint a Suïssa o a França, estiuejava als balnearis i no li faltava de res” 

mentre Narcís era un jove estudiant, parent de Jacint Verdaguer, que vivia pobrament a Barcelona 

fent classes durant l’estiu als fills dels Comillas (Marín Silvestre, 2004: 48). Si de contactes es tracta, 

qui obrí les portes a qui, doncs? Altrament, i tornant a la definició de les autores a partir de l’ombra 

masculina: la visió de Llates també és prou indicativa. L’autor refereix Francesca Bonnemaison com 

“la vídua de Verdaguer”. És més que probable que ella preferís aquesta denominació un cop finà el 

seu marit, amb qui estava molt unida. Tanmateix, no és tasca de la historiografia la recuperació –

veraç, detallada– de la memòria històrica? No hauria de maldar per presentar la visió d’una dona 

important en la història del nostre país al marge de la figura masculina que, certament, formà part 

del seu recorregut vital? Per què Bonnemaison és “la vídua de Verdaguer” abans que la impulsora de 

l’Institut?  

L’obra ingent i el gran protagonisme en el cor de la intel·lectualitat del moment d’ambdues autores 

fa evident que els seus interessos anaren més enllà d’allò “esperat” en una dona del seu temps. Tot i 

això la historiografia segueix presentant-les com el resultat d’un protagonisme masculí que les hauria 

“influenciat” positivament. Des d’aquesta perspectiva l’anàlisi del tractament historiogràfic resulta 

una font de reflexió que va més enllà de les nostres autores i que s’insereix en l’onada feminista 

contemporània: per què sempre ha de ser la dona la que estigui “influenciada” per l’obra o la 

trajectòria de la figura masculina del seu entorn? Ja és hora de superar aquest marc: per simplista i 

reduccionista però sobretot, i de forma molt evident, perquè pertany a una concepció hetero-cis-

patriarcal atàvica. No es tracta de fer una guerra de sexes sinó d’explicar que la trajectòria 

d’aquestes autores fou molt més autònoma del que es planteja, quelcom que queda ben palès en la 

seva obra i el fet que totes dues van apostar per la seva vocació professional per davant de la 

negativa i de l’enveja intel·lectual dels seus marits (Marín Silvestre, 2004: 70), no ho oblidem, partint 
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d’una formació arrelada en la segona meitat del segle XIX. És cert que realitzaren renúncies en 

múltiples ocasions a fi de no “molestar” els seus companys: Monserdà, que decidí no presentar-se 

davant del públic teatral i dubtà en anar a recollir els premis amb els que havia estat guardonada; 

Bonnemaison, que renuncià al lloc que Joan Bardina li havia ofert a la junta de l’Escola de Mestres 

perquè Narcís li ho va dir. Emperò, això no impedí que decidissin tirar endavant els seus projectes i 

que els dediquessin la seva vida. No és suficient per recuperar positivament la seva figura? 

L’altre tercer gran fil de la problemàtica entorn Monserdà i Bonnemaison ha estat la manca de 

perspectiva històrica a l’hora de valorar-ne la seva obra, com ja s’ha apuntat en referenciar la crítica 

de Capmany. Aquesta mancança s’ha d’entendre doblement.  

D’una banda perquè no s’ha tingut en compte l’evolució i el canvi dins de la proposta de cadascuna 

de les autores. Són pocs els autors que n’han pres nota: la mateixa Capmany exposa aquesta idea 

per argumentar, en comparar El Feminisme a Catalunya de 1907 i l’Estudi Feminista de 1910, que 

progressivament Monserdà emprà un to alarmat fruit del protagonisme femení en l’esclat 

revolucionari de la Setmana Tràgica. Capmany considerà que el text acaba amb “una arenga” a favor 

de la maternitat (Capmany, 1973: 19-24) que perseguia “la consigna velada [...] Moralitzem la classe 

treballadora a través de la dona” (Capmany, 1973: 44). Bé és cert que la Setmana Tràgica fou un 

trasbals per a ambdues autores, no només per la seva condició social burgesa sinó per la seva fe 

catòlica. També ho és que Monserdà lloa la maternitat. Però L’Estudi Feminista és molt més que això: 

planteja l’autonomia de la dona soltera en detriment de la dependència familiar de la dona; quelcom 

no gaire usual a l’època. Si el to canvia el 1910 no només és pels fets de la Setmana Tràgica. La 

temàtica tractada és més gran i les propostes feministes han estat, paral·lelament, “ampliades”. En el 

cas de Bonnemaison, Balcells destaca la divergència entre la conferència Del temps present de 1927 i 

una altra que va tenir lloc a l’Ateneu Barcelonès el 1933, en la qual atacava els estereotips femenins 

sensibles –especialment el plany i el plor, tradicionalment atribuïts a la dona– a l’hora que elogiava 

l’ensenyança mixta i l’educació superior de la dona en un context en el qual encara sobtava que el 

sexe femení accedís a la universitat (Balcells, 2015: 178). De l’altra, perquè la comunitat acadèmica 

ha tendit a realitzar valoracions arquetípiques que han connotat negativament les nostres autores 

per la seva política dretana, qualificant-les de classistes i conservadores sense tenir present la seva 

formació –pertanyent a la segona meitat del segle XIX, etapa d’auge de la burgesia, la classe a la que 

pertanyien–, i el seu context històric –influenciat per un regionalisme que tot just descobria el valor 

de la identitat cultural pròpia–. Hi ha hagut una tendència general a projectar sobre les trajectòries 

de Monserdà i Bonnemaison el pensament polític i feminista contemporani. Què hi fa que 

actualment les seves propostes ens semblin de tot menys pròpiament catalanistes i encara menys 

feministes? El que resulta evident és que en el seu context no només foren innovadores sino 

transgressores de l’ordre establert: dones que protagonitzaren xerrades en les institucions culturals 

del moment, que encapçalaren iniciatives interclassistes que buscaven trencar amb la ignorància en 

què havia estat sumida la històricament mitja part de la població, dones que iniciaren mutualitats i 

que cercaren l’organització col·lectiva femenina. Per més que no foren sufragistes ni sindicalistes 
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Monserdà i Bonnemaison tampoc poden ser etiquetades com a meres “burgeses” jugant a la 

caritat, això és evident.  

En definitiva, doncs, que la seva recuperació històrica hagi estat tan tardana i que el debat acadèmic 

encara estigui servit també ha d’ajudar-nos a reflexionar sobre la pròpia trajectòria feminista: ha de 

contribuir a que ens preguntem què era el feminisme, inicialment comprès com la igualtat 

sociocultural i econòmica entre homes i dones; i què és el feminisme actualment, entès com la 

igualtat de gènere. Cal que prenguem consciencia, per tant, que ambdues autores han quedat 

injustament silenciades pel feminisme contemporani a causa dels tres factors apuntats: el 

conservadorisme al que estaven adscrites, que ha tendit a fer una lectura exclusivament política de 

la seva obra; les figures masculines que els han robat el protagonisme, no en va la historia ha estat 

fins no fa tant escrita, pràcticament de forma íntegra, per homes; i la manca de perspectiva 

històrica, que ha penjat etiquetes anacròniques sobre les seves trajectòries.  

3) CONCLUSIONS: L’ALTRA MIRADA 

 

Tal com s’ha fet palès en el primer bloc, la dona va tenir un protagonisme molt més actiu del que la 

historiografia ha reconegut en l’aparició del catalanisme polític i de la Renaixença. Pel que fa a 

aquest primer, el reclam d’una política descentralitzada i el manteniment del Codi Civil i el 

proteccionisme catalans, reivindicacions que protagonitzaren els congressos catalans, no foren 

temes dels quals van mantenir-se al marge. Recordem, per exemple, les publicacions de Monserdà o 

de Josepa Massanés en favor del proteccionisme català i la importància de la seva veu, valorada pels 

seus contemporanis masculins: Guimerà demanà ajuda a Monserdà per conscienciar les 

compradores catalanes de la responsabilitat del seu consum, i les proclames de l’autora bé suscitaren 

la polèmica periodística, com va ocórrer amb el conegut madrileny Valentín de Novoa. És de suposar 

que les altres intel·lectuals del moment, la mateixa Bonnemaison sense anar més lluny, també van 

seguir aquesta línia de pensament malgrat no es manifestaren obertament de forma política en la 

seva projecció publica. Les dones no van estar a la primera fila dels assumptes econòmic-polítics, és 

cert, però tampoc a l’última, com sempre s’ha dit. Cal entendre, a més, que la postura burgesa de 

moltes de les intel·lectuals del moment, i aquest és un punt importat que cal emfatitzar, no es devia 

exclusivament a la influència masculina del seu entorn, com s’ha argumentat tradicionalment, sinó, i 

de forma lògica, al context històric i sociocultural burgès del qual formaren part.  

Pel que fa a la Renaixença cultural, van ser moltíssimes les autores conegudes i reconegudes del món 

literari del moment: Josepa Massanés, Pilar Maspons i Llabrós (Maria de Bell-lloch), Agnès Armengol 

de Badia, Manuela de los Herreros de Bonet, Margarida Caimari de Bauló i un llarg etcètera de noms 

que han estat esmentats al llarg del treball. La dona participà activament de l’ebullició i l’allau de 

publicacions, no només de revistes exclusivament “femenines”, tals com Modes i Labors (1880), El 

Figurín Artístico (1882), La Ilustración de la Mujer (1883), Or i Grana (1906) i Feminal (1907); sinó en 

publicacions orientades a tots els públics: El Eco de Euterpe (1859), La Gramalla (1870) i La Il·lustració 
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Catalana (1880), a tall d’exemple. Escriviren articles i obres literàries de caire costumista. Fins i tot, 

La Llumanera de Nova York dedicà l’especial de 1889, organitzat per Monserdà, a dones escriptores, 

publicació que va veure la llum a l’altra riba de l’Atlàntic, quelcom sorprenent.  

És cert que aquesta implicació cultural va estar protagonitzada fonamentalment per dones burgeses 

adherides a un catalanisme conservador i catòlic, com ho són les mateixes protagonistes del treball. 

Resulta lògic: la dona obrera ja en tenia prou, amb l’allau de feina de la seva jornada múltiple. 

Malgrat els impediments socioeconòmics, la realitat és que foren en gran mesura les treballadores 

catalanes les que plantejaren la necessitat de garantir l’accés femení a l’educació, reivindicació que 

reeixí amb força mitjançant el feminismes catalans incipients, que s’estengueren gràcies a la 

urbanització progressiva del territori. D’una banda, el feminisme progressista, de caire obrer i 

sindicalista, allunyat del catolicisme regnant i que, de fet, tingué gran protagonisme en la participació 

de les dones en els fets de la Setmana Tràgica. De l’altra, el feminisme reformista dins del qual s’hi 

inscriuen les nostres autores, més conservador i d’inspiració catòlica, que cercà la millora de les 

condicions laborals de la dona obrera i l’accés femení a l’educació sense realitzar, però, profundes 

transformacions socials. L’argument principal de Capmany contra Monserdà i Bonnemaison és la 

consideració del seu feminisme reformista com una eina de la Lliga Regionalista per apaivagar, “des 

de dins”, l’incendiarisme revolucionari obrer, tal com s’ha comentat al final del segon bloc.  

Tenint present la recerca realitzada, i a la llum de les transformacions socials del període, cal 

desmentir que la Renaixença fos un moviment purament burgès, al marge de la classe obrera, com 

moltes vegades sembla que s’apunti. El període pot ser entès, des d’una perspectiva conceptual, com 

una recuperació, reivindicació i construcció identitària múltiple: del catalanisme polític, certament 

molt burgès; del sindicalisme obrer i; també, de les reivindicacions feministes. És el moment en què 

els col·lectius s’organitzen i prenen autoconsciència. En el cas del feminisme, a més, s’estableixen 

punts de connexió permeables entre les diferents classes socials (independentment del seu estrat 

social, tots els feminismes reclamaren el dret de la dona a l’educació). Que les cares visibles en la 

historiografia pertanyin a la burgesia, però, no desmenteix que burgeses, obreres i classes populars 

catalanes treballessin juntes per millorar la situació de la dona des de mitjans del segle XIX. Foren 

iniciatives burgeses com les de Monserdà i Bonnemaison les que van comptar amb els recursos 

econòmics suficients com per deixar una herència material testimonial, projectes que contribuïren, i 

molt, a la millora de les condicions i expectatives laborals, però també vitals, de les obreres. Que 

aquestes entitats siguin recordades amb nom i cognom burgesos no ha de ser l’excusa per afirmar 

que la burgesia manipulava totes les iniciatives educatives per “controlar” el proletariat i la classe 

mitjana (com plantejava Capmany). La concepció exclusivament burgesa i classista de la Renaixença 

constitueix una etiqueta i un prejudici reduccionista del treball historiogràfic posterior.  

La mateixa problemàtica ha patit la valoració històrica de Monserdà i Bonnemaison, tal com es 

plantejava en el segon bloc del treball. Cal tenir present que les seves propostes parteixen, però 

també se n’allunyen, del feminisme reformista que encarnaven a la perfecció personalitats literàries 

com Joaquima Santamaria i Ventura (Agna de Valldaura). Ambdues autores estigueren marcades per 



43 
 

l’estructura patriarcal i masclista del moment a l’hora de projectar-se públicament, tal com s’ha 

comentat, però també desafiaren la figura des seus marits en acceptar el reconeixement de les seves 

obres i tirar-les endavant. Les dues dedicaren tota una vida al projecte educatiu de les obreres, 

plantejament més que suficient per valorar positivament les seves trajectòries en una Catalunya on 

la major part de la població femenina era analfabeta.  

Monserdà supedità l’educació femenina a la tasca familiar, entenent que de realitzar les dues 

funcions, la materna i l’acadèmica, la dona havia de prioritzar la primera (no per incapacitat sinó per 

incompatibilitat d’ambdues activitats, quelcom en què diferí Bonnemaison). Aquesta afirmació, en la 

línia reformista del seu feminisme i la seva pròpia formació –no hem d’oblidar que parlem d’autores 

que van educar-se en la segona meitat del segle XIX–, no ha de fer que perdem de vista la gosadia de 

les seves propostes: l’ús de la teologia cristiana per avalar el feminisme i, especialment, el 

plantejament de l’autonomia de les dones solteres i la reivindicació d’un currículum i un accés 

educatiu molt més ampli que els establerts per a les dones en el seu temps són conceptes claus. El 

Patronat per a les Obreres de l’Agulla i la Lliga de Compradores foren projectes més que trencadors 

amb el conservadorisme tradicionalista catòlic català imperant a finals del segle XIX i principis del 

segle XX. El mateix s’ha plantejat sobre Bonnemaison. Profundament religiosa i més conservadora 

que Monserdà, pensà la dona amb una naturalesa inferior a la del home i entengué la revalorització 

femenina des del reconeixement social de les tasques “que li eren pròpies” (els “papers” de la dona 

dins la família i la llar). Per molt conservadora, sexista i hetero-cis-patriarcal que pugui semblar 

aquesta perspectiva des dels estudis de gènere contemporanis, cal que pensem en el seu context 

històric i recordem que la Biblioteca Popular i l’Institut foren projectes sense parangó a Europa que 

formaren generacions i generacions de noies de classe mitjana i origen obrer que, d’una altra 

manera, no haguessin accedit a matèries com la comptabilitat, la delineació o la fotografia.  

L’estudi de les trajectòries de Monserdà i Bonnemaison, algunes de les seves afirmacions tant en 

contradicció amb el feminisme actual, ha de fer-nos reflexionar sobre el camí de la pròpia ideologia 

feminista. Primer, perquè ni elles mateixes s’haurien catalogat de feministes. Segon, perquè les 

classificacions (feminisme progressista, feminisme reformista) pertanyen a l’àmbit acadèmic i, com 

s’ha exposat, el feminisme reformista de cadascuna d’elles es desenvolupà des d’una perspectiva i 

amb matisos propis. Paral·lelament, s’ha fet evident al llarg del treball la necessitat de comprendre el 

context sociocultural a l’hora de fer valoracions d’altres feminismes històrics. Aquest era un dels 

plantejament del final del segon bloc: la necessitat de situar amb perspectiva històrica l’obra de les 

autores per evitar fer-ne judicis anacrònics, quelcom que la discussió acadèmica ha passat per alt en 

diverses ocasions. La consideració històrica de Monserdà i Bonnemaison ha estat estretament 

relacionada, també, amb la ideologia conservadora amb què se les identifica, sense tenir en compte 

l’aspecte trencador de les seves propostes en el seu context i l’ombra de les figures masculines del 

seu entorn, que la historiografia ha tendit a prioritzat i que també han contribuït a connotar-les 

negativament. És el cas de Bonnemaison, certament conservadora, associada a més a més a les 

accions polítiques de Narcís Verdaguer duran la Setmana Tràgica i de Cambó durant la Guerra Civil. 

Una altra mirada ha de significar la recuperació completa de la memòria històrica d’aquestes dones 
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extraordinàries que aportaren el seu granet de sorra a la causa feminista catalana, ni exclusivament 

burgesa ni tampoc absolutament endarrerida pel que fa a la resta d’Europa, com afirmava Tavera. 

Recuperem la història de la seva obra amb tots els matisos i clarobscurs que la van caracteritzar i 

mirem el bé que van fer sense etiquetes, sense valoracions anacròniques, sense prejudicis. Monserdà 

i Bonnemaison es mereixen el reconeixement col·lectiu, un lloc als llibres de text, com tantes 

autores, però un lloc preeminent juntament a personatges com Teresa Claramunt, Carme Karr o 

Frederica Montseny per haver estat, cadascuna a la seva manera, protagonistes d’una historia 

encara silenciada en els plans educatius: la del feminisme regionalista; a casa nostra, el feminisme 

català del període de la Renaixença, múltiple i divers però enriquidor en totes les seves formes.  

Mirem enrere per mirar endavant. Rescatem la història feminista per fer feminisme. 
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