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Resum 
 
La pel·lícula, basada en fets reals, se situa a l’Espanya del 1931 quan es proclama la 

Segona República. En aquest context, les dones són elegibles però no poden votar. Clara 

Campoamor i Victòria Kent són les primeres dones diputades que trepitgen les corts i es 

plantegen lluitar pels drets de la dona. Clara Campoamor sap que això passa per una 

primera i gran conquesta: el vot femení. A partir d'aquest moment, la seva lluita no és 

gens fàcil. Molt aviat troba el primer obstacle en els seus propis companys de partit, 

republicans, d'esquerres, i també d’algunes companyes (com Victòria Kent) que temen 

que les dones votin influenciades per l'església i, en conseqüència, triïn a la dreta, així  

CLARA CAMPOAMOR.  
LA DONA OBLIDADA 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
https://www.youtube.com/watch?v=5k1PXZG3vxM
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/pellicules/clara-campoamor-la-dona-oblidada/video/3739630/
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que li donen l'esquena. Aquest argument es generalitza i fa que Clara Campoamor es 

vagi quedant sola al Parlament en la seva defensa del sufragi universal. Després d'una 

lluita constant, i després de múltiples traïcions, l'1 de desembre de 1931, Campoamor 

aconsegueix el seu objectiu: el sufragi universal. 

 

ABANS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 
 

El que tu en saps: 

- Què és el sufragi universal? 

- Quan s’aconsegueix el vot femení a Espanya? 

- Avui dia totes les dones del món poden votar? 

- Qui era Clara Campoamor? 

 

El títol i la caràtula: 

- Què et suggereix el títol? 

- Què et diuen les imatges? 

- Quines expectatives et crea?  

Contrasteu les diverses opinions 

-  Després de veure la pel·lícula, creus que és un títol adequat? 

- Creus que s’han acomplert les expectatives que oferia la caràtula? 

 

 

MENTRE VEUS LA PEL·LÍCULA 
 

 
FITXA D’OBSERVACIÓ 

Llegirem les preguntes abans que comenci el visionat per poder estar atents/atentes al que se’ns 

demana i mentre veiem la pel·lícula cadascú es fixarà en: 

- Quins adjectius usaries per definir la personalitat de la protagonista? 

- De quin partit polític era? 

- Quin és el moment més dramàtic de la pel·lícula? 

- Hi ha algun moment distès? Quin? 

 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
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DESPRÉS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 
 
Pla de diàleg 

-  Qui va ser Clara Campoamor ? 

-  Quina formació tenia? 

-  Què pots dir de la seva situació familiar?  

-  Quina era la seva feina?  

-  Quina situació política hi havia a Espanya quan Clara Campoamor va obtenir el dret 

a vot per a les dones?  

-  Com descriuries el caràcter de Clara Campoamor?  

-  Per quina raó ha passat a la història? 

-  Per què es va haver d’exiliar? 

-  Coneixes alguna altra dona que hagi tingut un paper important en el camp del dret o 

de les lleis? 

 

EL PERSONATGE  
 
Clara Campoamor Rodríguez (Madrid, 12 de febrer de 1888 - Lausana, Suïssa, 30 

d'abril de 1972), republicana, feminista i d’esquerres, fou una advocada, escriptora i 

política activa durant el període de la Segona República Espanyola i defensora dels 

drets de la dona. Després de realitzar diversos oficis, entre els quals el de telefonista, va 

obtenir el 1924 el títol en Dret per la Universitat de Madrid. El 1929 s'incorpora al Partit 

Republicà Radical. Dos anys més tard, és elegida per Madrid a ocupar un escó 

al Congrés dels Diputats de la Segona República Espanyola. Va destacar com a 

diputada, principalment per la defensa dels drets de les dones. Va introduir al 

Parlament la Llei de Drets del Nen, a més de participar en l'elaboració i defensa de la 

polèmica Llei del Divorci. El 31 d'octubre de 1931, va aconseguir la igualtat de drets 

electorals de l'home i de la dona a l'estat espanyol, com va quedar plasmat en la 

Constitució Republicana d'aquell mateix any, a l'article 36. No va poder renovar el seu 

escó el 1933. 

En la defensa del vot femení, fou abandonada pel seu propi partit, i va comptar només 

amb el suport del Partit Socialista Obrer Espanyol, que a tota hora va votar 

solidàriament la causa de la dona i els articles que ella havia presentats. Altres sectors 

favorables al sufragi universal femení foren Esquerra Republicana de Catalunya i una 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dret
https://ca.wikipedia.org/wiki/Diputat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sufragi_femen%C3%AD
https://ca.wikipedia.org/wiki/Partit_Socialista_Obrer_Espanyol
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part de la dreta. Més tard, el 1936, va escriure un llibre recordant aquells moments, amb 

gran amargor i solitud política, que ella mateixa va anomenar: "El meu pecat mortal, el 

vot femení i jo". Aquell mateix any s'exilià i es va establir a Buenos Aires. Mai més no va 

tornar a Espanya; dotze anys de presó l'esperaven. 

Morí a Lausana; les seves restes foren portades al cementiri de Polloe (Sant Sebastià, 

Guipúscoa), al panteó de la família Monsó Riu, relacionada amb la família de 

Campoamor. 

 
Activitat: 

- Investigar un xic més la biografia i situar-la històricament en el camp progressista que li 

correspon. 

Frases de Clara Campoamor. 

Algunes frases de Clara Campoamor ens ajudaran dibuixar el seu perfil ideològic: 

 «La llibertat s'aprèn exercint-la». 

 «República, república sempre, la forma de govern més conforme amb l'evolució natural 

dels pobles». 

 «Vaig defensar en Corts Constituents els drets femenins, deure indeclinable de dona que 

no pot trair el seu sexe». 

 «El feminisme és una protesta coratjosa de tot un sexe contra la positiva disminució de 

la seva personalitat». 

«És impossible imaginar una dona dels temps moderns que, com a principi bàsic 

d'individualitat, no aspiri a la llibertat». 

• Tria’n una i comenta-la. 

 
 
EL SUFRAGI FEMENÍ 
 
El primer país en concedir el vot a les dones fou Nova Zelanda, al 1893. A Espanya cal 

esperar fins al 1933. El sufragi femení arriba a Espanya més d’una dècada després que 

s’hagués introduït al Regne Unit el 1917, a Alemanya el 1867, i gairebé trenta anys més 

tard que als països nòrdics i a Austràlia (1901).  Però gràcies a la Segona República es va 

avançar a una colla de països, com França (1944), Itàlia (1945) i Suïssa (1971). 

I en bona part fou per la defensa que en va fer Clara Campoamor en els debats 

parlamentaris. El dia 1 d'octubre de 1931, es va aprovar el sufragi femení per 161 vots a 

favor i 121 en contra. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Sebasti%C3%A0
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Arguments contra el vot 

Vegem alguns dels arguments que els senyors diputats esgrimien al Parlament:  

 

- Novoa Santos de la Federació Republicana Gallega, parlava de la incapacitat natural 

femenina ja que hi havia un component negatiu en el caràcter de les dones: 

"L’histerisme no és una malaltia, és la pròpia estructura de la dona. La dona és 

histerisme i es deixa portar per l'emoció i no per la reflexió crítica », «perquè les dones 

són histèriques per naturalesa». 

- Hilario Ayuso del Partit Republicà federal, proposava que les dones votessin a partir 

dels 45 anys ja que « l'histerisme impedeix votar a la dona fins a la menopausa» perquè 

abans "té disminuïda la voluntat, la intel·ligència i la psique ".  

- Un diputat al Parlament de Galícia va dir: "El vot de la dona casada portarà la 

pertorbació a les llars". 

- Álvarez Buyita Rico proposava que s’esperés «Fins que les dones deixessin de ser 

retrògrades». 

- Victòria Kent entenia que calia frenar-lo, «Fins que transcorrin uns anys i vegi la dona 

els fruits de la República i l'educació». 

 

Però el major argument va ser que el conservadorisme i la possible influència, tant per 

part de l'Església com dels seus marits, podia repercutir en un vot negatiu, és a dir, en la 

victòria de la dreta.  Així ho manifestava el diputat radical Rafael Guerra del Rio qui  

va advertir als republicans "el perill" que per a la República significava "si la dona vota 

amb els capellans o amb la reacció".  

I el propi ministre d'Hisenda republicà Indalecio Prieto va qualificar el dret a vot de la 

dona com "una punyalada per a la República". 

 

Reflexió 

- Comenta alguna d’aquests opinions. 

- N’hi ha alguna altra a la pel·lícula que t’hagi cridat l’atenció? Si és que sí, quina i per 

què? 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
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Feminista 

El feminisme és un moviment social i polític amb molts anys de recorregut. No obstant 

això, tot i mantenir el seu objectiu general invariable -aconseguir l'alliberament i 

empoderament de la dona-, els reptes i desafiaments per al moviment han anat variant 

a mesura que també ho han fet el context i la societat. La lluita feminista i els valors del 

feminisme s'han traduït en lleis abundants que regulen el divorci, l'avortament, la 

violència de gènere, les quotes i els plans d’igualtat.  

 

Ets feminista? 

Només les quatre primeres preguntes del test “Ets feminista” per ser comentades a l’aula. 

Qui el vulgui fer tot, té l’adreça per completar-lo i veure la valoració del resultat. Llegeix 

la pregunta i contesta assenyalant la resposta que s’avingui més a la teva forma de 

pensar.  

  

1. En un discurs polític, en una classe o en un telenotícies es dirigeixen al públic amb 

masculins genèrics (“tots, ciutadans, treballadors...”). Tu...  

a) Ni te n’adones, ho trobes totalment normal i no li dones importància.  

b) Et fan mal les orelles i et venen ganes de corregir-los. 

c) Penses... costa tan referir-se a les dones també?  

 

2. Sents per les notícies que de cara a les eleccions es garantiran les llistes paritàries, amb 

la regla del 40-60%. A tu...  

a) Et sembla bé, ja va sent hora que hi hagi més alcaldesses o presidentes.  

b) Et sembla fatal. Això de les quotes només beneficia les dones, és discriminació.  

c) La discriminació positiva és una estratègia per ara necessària per a fomentar la 

participació d’un dels sexes en àmbits on no hi predomina.  

 

3. El treball que han fet les nostres mares i àvies a casa i amb la família...  

a) És d’agrair, ara les dones donen prioritat a la seva professió i la família se’n ressent.  

b) És injust que no contempli cap prestació a canvi de la seva disponibilitat absoluta.  

c) És cosa del passat, hem d’adaptar-nos als nous temps i noves formes de conviure 

actuals.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca


PARLEM DELS DRETS – EDUCACIÓ SECUNDÀRIA  

Aquesta publicació està editada amb una llicència Creative Commons Reconeixement- 

NoComercial-SenseObra Derivada 4.0. No es permet l’ús comercial de l’obra original ni la 

generació d’obres derivades. La llicència completa es pot consultar a 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca 

© Departament d'Educació, octubre 2020 - Dels textos "Parlem de Drets" GrupIREF 

 
 
 
 

 
 

7 

 

4. La igualtat...  

a) Ja l’hem aconseguit, les dones han avançat molt i ara són iguals que els homes.  

b) Formal ja l’hem aconseguida, falta arribar a una igualtat real.  

c) Beneficia  a  dones  i  homes.  Amb  homes  sensibilitzats  arribarà  més  aviat  i  serà 

més beneficiosa. 

 

DEL TEST “ETS FEMINISTA?”  

Comenteu les respostes que donaríeu a les qüestions proposades, tot iniciant un diàleg 

sense prejudicis, només amb arguments. 

 

 

RELACIÓ AMB ELS DRETS JURÍDICS 
• Rellegeix l’enunciat dels articles d’aquest bloc i exemplifica algun moment o 

personatge de la pel·lícula que pugui il·lustrar el contingut del dret. 

 

Art. 6. Personalitat jurídica  

Art. 7. Discriminació    

Art. 8. Tribunals competents  

Art. 9. Detingut, pres o desterrat 

arbitràriament  

 

Art. 10. Tribunal independent i 

imparcial 

 

Art. 11. Presumpció d’innocència  

Art. 12.Protecció a la vida privada  

Art. 29. Deures  

Art. 30. Supressió de drets i llibertats    

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
http://www.associaciolika.org/wp-content/uploads/2018/04/TEST-Ets-feminista.pdf
http://www.associaciolika.org/wp-content/uploads/2018/04/TEST-Ets-feminista.pdf
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VALORACIÓ DE LA PEL·LÍCULA 
 

▪ Què has après? 

▪ Què t’ha sorprès? 

▪ Si la recomanessis a un amic o amiga, què li diries? 

▪ Encara que els fets parlin d’un altre moment històric, a nosaltres ens diu alguna 

cosa avui? 

 

PER ANAR MÉS ENLLÀ 
 

Curtmetratge: 

Història del feminismo en 10 minutos 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g

