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Presentació de l’exposició 

L’exposició Dones: ficcions i realitats  s’emmarca al voltant de la 

commemoració del Dia Internacional de les Dones que, aquest any 2017, fa 

èmfasi a l’apoderament econòmic de les dones en el mercat de treball.  

Des del Museu d’Història de Catalunya es vol contribuir en la disminució a la 

desigualtat entre dones i homes presentant aquesta mostra que té com a objectiu 

reflectir, d’una banda, la  part que s’ha creat entorn a la figura femenina com a 

estereotips a partir de la cultura difosa pels mitjans de comunicació en una 

societat de caire patriarcal. I, de l’altra, com les dones han viscut aquesta situació 

de manera conflictiva, disconforme i incòmode.   

La mostra recorre els últims cinquanta anys del segle XX, partint dels anys 

posteriors a la Segona Guerra Mundial i l’arribada del franquisme, on el paper de 

la dona va començar a quedar subordinat per lleis que la van apartar de l’àmbit 

laboral per limitar-la a ser “l’àngel de la llar”. L’star-system de Hollywood els va 

imposar un control sobre el seu cos i sexualitat i va dictar la manera de 

representar la figura femenina als mitjans, tenint gran impacte en la construcció de 

l’imaginari col·lectiu sobre el fet de ser dona, i marcant estils, modes i cànons 

estètics, que han tingut grans conseqüències, patents encara avui en dia. La 

mostra continua amb el moviment feminista, les mobilitzacions i els avenços 

fonamentals que es van fer pel reconeixement dels drets de les dones al llarg dels 

anys seixanta i que van fer palès la necessitat de fer una relectura del paper 

subsidiari que se’ls atorgava en la cultura popular. 

Aquesta lluita encara té un llarg recorregut per endavant, ja que a ple segle XXI hi 

ha llocs on les dones viuen discriminades pel sol fet de néixer dones, i des del 

Museu d’Història de Catalunya es vol donar visibilitat al paper d’aquest sector de 

la població que s’ha vist, durant molts anys, castigat sense veu, vot ni treball i sota 

unes imposicions estètiques i morals que haurien de percebre’s fora de tota ètica. 
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Dones: ficcions i realitats 

Dones: ficcions i realitats és una exposició que vol fer visible una interferència 

històrica i encara present en la vida de les dones: la relació conflictiva, incòmoda i 

complexa entre els models de feminitat normatius, difosos per la cultura 

audiovisual amb més incidència popular i les seves mateixes realitats, construïdes 

sota la pressió del sexisme i la cultura tradicional heteropatriarcal, però no per 

això exemptes d’autoritat, disconformitat i dissentiment.  

La mostra proposa un itinerari per alguns dels moments més emblemàtics, des de 

la postguerra fins a l’actualitat, en què es fa més palès el malestar de les dones 

davant els relats oficials, utilitzats com a elements propagandístics per difondre un 

model reduccionista de la feminitat i coartar, així, la llibertat de les dones. 

S’articula al voltant de tres relats que s’entrecreuen al llarg del recorregut: el 

treball de les dones, la seva invisibilitat i els estereotips creats a l’entorn de les 

seves activitats laborals; la posada en escena de la participació social i política de 

les dones, les seves mobilitzacions i l’emergència del feminisme a Catalunya, i 

finalment, les narratives audiovisuals relacionades amb una pretesa regularització 

dels models i comportaments femenins pel que fa al cos, la sexualitat i l’amor. 
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Realitats velades i imatges visibles del treball 

femení 
 

La contribució de les dones a l’àmbit del treball és una de les realitats més poc 

documentades. El treball de les dones i en especial el domèstic i de cura s’ha 

omès en els relats culturals i fins als anys noranta no apareixen els primers 

estudis sociològics que s’ocupen d’aquest tema.  

 

De vegades apareix indirectament a la publicitat, però sempre associat als 

productes de consum domèstic i a la veu dels experts que insisteixen a presentar-

los com uns elements per minimitzar les feines del dia a dia. Sigui com sigui, 

s’insisteix en la responsabilitat exclusiva de les dones en relació amb aquesta 

ocupació i s’intenta que no sembli pròpiament un treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després de la Segona Guerra Mundial, els relats oficials relacionats amb els 

treballs de cura recorren al model femení de «l’àngel de la llar» que, amb el 

temps, evoluciona cap a la figura de la superwoman: una dona reconeguda per la 

seva activitat professional, però lligada igualment a la cura i l’atenció domèstica. 

  
Pàgines de la revista Escuela Nacional de Instructoras Isabel, la Católica, Falange Española Tradicionalista y de las 

JONS. Sección Femenina, 1944. Biblioteca Francesca Bonnemaison 
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Apareix en el debat públic el conflicte del temps de les dones, unit a les dobles i 

triples jornades femenines. 

 

 

Un protagonisme poc reconegut 

 

Durant el franquisme s’havia aprovat un conjunt de lleis i reglamentacions que, 

amb el pretext d’«alliberar la dona casada del treball i la fàbrica», van voler 

apartar moltes dones de la majoria d’àmbits professionals i sobretot impedir-ne la 

independència econòmica. 

  

Els salaris baixos i la carestia de la vida van fer inviable totalment aquest projecte 

del règim i les dones van trobar solucions, precàries però efectives, per realitzar a 

casa activitats laborals submergides, en les quals sovint col·laborava tota la 

família.  

 

La incorporació de les dones als estudis i a la universitat a finals dels anys 

seixanta va contribuir a canviar la valoració professional de les dones, i així van 

veure incrementades les seves oportunitats d’inserció laboral.  

 

A poc a poc els mitjans de comunicació van anar incorporant aquests canvis tot 

fent visibles noves funcions i nous papers protagonitzats per personatges 

femenins, però el paper de les dones en tots els àmbits del treball era encara molt 

poc visible. 

 

La invisibilitat del treball femení ha significat, així mateix, la invisibilitat del 

protagonisme de les dones en els diferents processos migratoris que s’han viscut 

al nostre país. Tots ells determinats per la necessitat de millorar les condicions de 

vida. 
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1. 
Treballadores dins la 

fàbrica Baurier, 

també coneguda 

com la colònia de 

Salou a Roda de 

Ter, anys seixanta. 

Col·lecció Josep 

Arqués© de la 

fotografia Josep 

Arqués. 

2. 
Visita de Franco a la 

fàbrica Bertrand i 

Serra de Manresa, 

també coneguda 

com a Fàbrica Nova, 

20 de maig de 1947. 

ANC, Fons Brangulí 

1. 

2. 
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Dels «llops» del franquisme als nous imaginaris 

La participació social i política de les dones en els primers anys del franquisme 

s’ha invisibilitzat i també està poc documentada, malgrat que moltes van viure 

l’exili, la presó i també van ser condemnades a mort o afusellades.  

 

Les lleis continuaven perseguint qualsevol dissidència femenina relacionada amb 

els estrets marges de conducta establerts. La moral franquista va pretendre 

imposar un control sobre el cos i la sexualitat femenina. De la mà de la producció 

cinematogràfica, va intentar interferir en l’experiència femenina a través d’un star-

system nacional d’actrius i cantants. Des de Hollywood arribaven imatges 

idealitzades de dones que permetien imaginar altres vides possibles.  

 

La publicitat associava les imatges femenines a un ús objectual, fetitxista i 

exhibicionista. De manera gratuïta, el cos de les dones era objecte de 

manipulacions diverses amb l’objectiu d’incentivar el desig i la pulsió consumista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvadora Catà amb els seus fills Enric Cot, a 

la dreta, i Miquel Cot, a l’esquerra, cap a l'any 

1936. Catà fou executada el 25 d'abril de 1939 

al cementiri de Girona.  

Col·lecció Miquel Cot © de la fotografia: MHC 

(Toni Ferragut). 
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Una «educació sentimental» 

Les narratives cinematogràfiques han tingut un paper fonamental en la difusió del 

concepte de l’amor romàntic, associat al matrimoni monogàmic i heterosexual, 

com també a un rol passiu de les dones en les relacions de parella. Aquest 

concepte és a l’origen de moltes situacions d’infelicitat i de maltractament en les 

relacions afectivosexuals. 

 

Durant molt anys, els episodis de gelosia masculina i fins i tot les agressions a les 

dones eren mostrats explícitament en moltes pel·lícules i es justificaven com a 

demostracions de la passió amorosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFMES GILDA  

PRIMERA DONA AFUSELLADA 

FUMANDO ESPERO 

LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

, de Aquests foren censurats 

durant el franquisme 

Fotogrames de la pel·lícula Gilda, de Charles Vidor (1946), estrenada a Espanya el 1948. Aquests foren censurats 
durant el franquisme. Photoaisa. 

Fotogrames de la pel·lícula Lo que el viento se llevó, de Victor Fleming (1939), estrenada a Espanya el 1950. 

Photoaisa. 

Fotogrames de la pel·lícula Los caballeros las prefieren rubias, de Howard Hawks (1953). Photoaisa. 
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Creació d’espais físics i simbòlics 

A partir dels anys seixanta, la participació de les dones emergeix una altra vegada 

i es fa més visible, especialment en les lluites veïnals dels nous barris de les 

ciutats. El seu activisme, que s’havia manifestat anteriorment en moments 

puntuals, reapareix en el marc dels sindicats i dels moviments associatius 

antifranquistes. Moltes d’aquestes lluites foren protagonitzades per dones 

procedents de les migracions més recents. 

 

La participació de les dones en les mobilitzacions generals contra el règim es va 

anar fent cada vegada més present, alhora que apareixien nous protagonismes 

femenins que trencaven els esquemes preestablerts sobre la feminitat tradicional.  

 

I, al costat dels protagonismes individuals, el que començà a transformar les 

estructures patriarcals fou l’emergència del moviment feminista, que, al llarg dels 

anys setanta, va incorporar a la lluita per la democràcia una agenda específica 

amb l’objectiu de visualitzar i donar valor a les necessitats de la vida quotidiana i, 

en especial, als treballs en l’entorn domèstic, majoritàriament desenvolupats per 

les dones. Amb la divisa «Allò que és personal és polític», el feminisme va 

irrompre en l’escenari públic tot reclamant una altra forma de fer política i exigint 

solucions públiques a problemes considerats fins aleshores privats.  

 

Espais de dones  

Les mobilitzacions col·lectives van anar acompanyades de la creació de nous 

espais de visibilitat feminista, com la primera llibreria de dones de l’estat, al carrer 

Lledó de Barcelona, el 1977; el bar biblioteca LaSal, que posteriorment, el 1977, 

fou una editorial; Ca la Dona, associació de referència on, el 1988, es van vincular 

els diferents grups feministes organitzats de Barcelona, i un ampli conjunt 

d’entitats de dones arreu del territori català. També aparegueren, en aquella 

època, les primeres revistes feministes com Dones en lluita o Vindicación 

feminista, així com la Llibreria Pròleg, al 1991. 
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Jornades Catalanes de la Dona , 27 de maig de 1976 al Paranimf de la Universitat de Barcelona sota la presidència de Maria Aurèlia 

Capmany. Més de 4.000 dones van debatre sobre treball, política, sexualitat, família, educació, entre d’ altres temes. L’ èxit assolit per la 

convocatòria va donar impuls al pensament i a les accions del moviment feminista. Fotografies de Pilar Aymerich. 
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Encara avui...  

 

Mentre amb la transició i el relaxament de la censura els relats audiovisuals 

mostraven de forma voyeurista els cossos de les dones, en l’època coneguda com 

del «destape», el moviment de dones continua reivindicant, entre d’altres, el dret a 

una maternitat deslligada de la reproducció, el dret a la interrupció lliure de 

l’embaràs, a una sexualitat oberta a la diversitat d’orientacions, a uns espais 

públics sense agressions sexuals, i a una vida sense violències masclistes. I, fos 

com fos, la reivindicació del plaer femení com a exponent d’una vivència del cos 

deslliurada de les imposicions de la repressió, que havia pretès ignorar els 

desitjos plurals de les dones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualment, en molts entorns comunicatius persisteix la inèrcia de moltes 

pràctiques narratives que reprodueixen models caducs allunyats de les 

transformacions veritables que han permès el reconeixement de les aportacions 

de les dones amb tota la seva diversitat.  

Però, a la vegada, les dissidències respecte a aquests models es difonen en una 

gran quantitat de canals i arriben de maneres diverses a través de les xarxes 

socials i les plataformes informatives. I d’aquesta manera s’està conformant una 

pràctica femenina apoderada i capaç que interacciona amb eficàcia amb les 

narratives hegemòniques i està facilitant l’emergència i la consolidació de nous 

imaginaris. 
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CRÈDITS DE L’EXPOSICIÓ 

Organització  

Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura  

Agència Catalana del Patrimoni Cultural  

Museu d’Història de Catalunya 

 

Projecte museogràfic 

Direcció 

Margarida Sala 

 

Coordinació  

Raquel Castellà  

 

Comissariat  

Marta Selva 

Anna Solà  

 

Documentació 

Raquel Castellà 

Raquel Marques  

María Zafra 

 

Conservació preventiva 

Carol Ribera  

 

Suport museogràfic 

Mariona Companys, Teresa Rodón 

 

Correcció lingüística i traduccions 

Traductorum 

 

Disseny museogràfic 

 

Disseny gràfic i imatge gràfica  

Xeixa Rosa  
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Assistent disseny gràfic 

Mònica Matheu - Gràfics Pou 

 

Difusió i Activitats 

 

Comunicació i premsa 

Pau Janer, Gisela Pau, Irene de Pedro, Vicenç Prats, Daniel Solé. 

 

Acció cultural i educativa  

Griselda Aixelà, Francesc Cardona, Vanessa Vicente 

 

Producció i Muntatge 
 

Construccions i instal·lacions 

Gràfics Pou 

 

Muntatge, il·luminació i manteniment  

Pere Jobal, Ricard Lozano, Joan Ruiz, Vicenç Soler  

 

Suport tècnic 

Josep Adelantado, Elisabet Aleman, Ramon Díaz, Lluís Fortuny, Joana Garcia, 

Magda Garcia, Núria Garcia, Jennifer Gómez, Lluís Picó, Isabel Ruiz, Juanjo 

Sandoica, Martí Soler, Núria Torres 

 

Material gràfic 

Album; Album / Granger, NYC; Album / Rue des Archives / Bridgeman; Album / 

sfgp; Alta Producción, S.L; Agata films / Album; Arxiu Ca la Dona; Arxiu Comarcal 

de l’Anoia; Arxiu Drac Màgic; Arxiu Helena Lumbreras; Arxiu Històric de 

Tarragona; Arxiu María Zafra; Arxiu M. Jesús Pintó; Arxiu Municipal de Blanes 

(AMBL). Fons PSC Blanes; Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Brangulí; Arxiu 

Nacional de Catalunya. Fons Guillem Martínez (Caputxinada); Arxiu Nacional  de 

Catalunya. Fons Maria Dolors Calvet Puig; Arxiu Municipal de l’Hospitalet de 

Llobregat. Fons Conxita Vicente; Arxiu Municipal de l’Hospitalet de Llobregat. 

Fons Museu de l’Hospitalet; Arxiu Plataforma Territoris Oblidats, Atenea Films / 

Album; Benito Perojo-C.E.A. / Album; Centre de Documentació i Museu de les 

Arts Escèniques (MAE); Centre d’Estudis de l’Hospitalet; Cineguild / Album; 

Clarence Sinclair / Album; Col·lecció Núria Albó; Col·lecció Josep Arqués; 

Col·lecció Eugènia Balcells; Col·lecció Joana Biarnés; Col·lecció Antònia 

Castellana; Col·lecció Dones en Xarxa; Col·lecció Rosa Martí; Col·lecció Nani 
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Miras; Col·lecció OnSónLesDones; Col·lecció Carme Porta; Col·lecció Eulàlia 

Vintró; Columbia Pictures / Album; Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

S.A.; Editorial Icària, Egeda, El Conejo de Alícia; Els Films de la Rambla, S.A.; 

Época Films / Album; Filmoteca de Catalunya; Filmoteca Española; Films Corona 

/ Album; Fundació Marta Mata; Images / RDA; In-cine Compañía Industrial 

Cinematográfica / Jet Films/ Album; IN-CINE, S.A. / Album; Las Barvas; 

Maestranza films / Album; M.G.M / Bull; M.G.M / Album; Minimal Films; Museu de 

l’Estampació de Premià de Mar; Notro Films; Paramount Pictures / Album; Pedro 

Maso P.C. / Album; Photoaisa; Prisma; Producciones La Iguana, S.L. / Album; 

Producciones Orduña films / Album; Productions / Album; Pikara online magazine, 

RKO / Album; Selznick / United Artists / Album; Sogecine / Album; Tesauro/ 

Kaktus / Album; Un Capricho de Producciones; United Artists / Album; Universal 

Pictures / Album; Walt Disney; Warner Brothers / Album; Wikipedia Commons; 

20th Century Fox. 

 

 

Fotògrafs 

Pilar Aymerich, Josep Arqués, Brangulí, Toni Ferragut, Chantal Grande, Clara 

Magadán, Pep Parer, Andrea Resmini, Martha Rosler, Pérez de Rozas, Marcel·lí 

Saenz, Cindy Sherman,  Albert Solé  

 

Audiovisuals  

 

Espots publicitaris  

Imatges dels anuncis de televisió Gallina Blanca, Cocinas Corcho, Coñac 

Soberano, Pronto, Rexona  

Producció: Espiral d’Acer  

Coordinació: Raül Capdevila 

Postproducció: Jaume Vidal  

 

Las pieceras: Treball extradomèstic S.A. 

Imatges del documental Las pieceras: Treball extradomèstic S.A. (2013) produït 

per Plataforma Territoris Oblidats  

Producció: Espiral d’Acer  

Coordinació: Raül Capdevila 

Postproducció: Jaume Vidal  

 

El nostre cinema: Imatge, records i territori  

Imatges de l’audiovisual El nostre cinema: Imatge, records i territori (2015), 

produït pel Districte de Sant Martí, l’Ajuntament de Barcelona i Drac Màgic 
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Producció: Espiral d’Acer  

Coordinació: Raül Capdevila 

Postproducció: Jaume Vidal  

 

Margarita y el lobo 

Imatges de la pel·lícula Margarita y el lobo (1969) de Cecília Bartolomé  

Producció: Espiral d’Acer  

Coordinació: Raül Capdevila 

Postproducció: Jaume Vidal  

 

La mujer, cosa de hombres 

Imatges del documental La mujer, cosa de hombres (2009) d’Isabel Coixet 

Producció: Espiral d’Acer  

Coordinació: Raül Capdevila 

Postproducció: Jaume Vidal  

 

 

Agraïments 

 

Agraïments  

Arxiu Ca la Dona, Emili Bella, Biblioteca Francesca Bonnemaison, Josep Castellà, 

Jaume Estany, Marta Nieto, Joan Ramon Nova, Mercè Otero, Montserrat Otero, 

Montse Pellicer, Àngels Seix, Isabel Segura, Laura Vela, Ramona Vila 

 

  

I també a totes aquelles persones, col·leccionistes i particulars que volen 

romandre en l’anonimat, i al personal de museus, biblioteques i arxius que, amb la 

seva col·laboració, han contribuït a l’exposició 
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     Informació pràctica del museu 

     > Dates de l’exposició temporal: 

     Al Museu d’Història de Catalunya del 3 de març al 28 de maig de 2017 

 

     > Horari: 

     De dimarts a dissabtes, de 10 a 19 h (dimecres fins a les 20 h) 
     Diumenges, festius i el 24 i el 31 de desembre, de 10 a 14.30 h 
     Dilluns i els dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener, tancat 
 

     > Preu: 

     La visita és gratuïta (no inclou l’entrada al museu) 

 

Dies de portes obertes al Museu d’Història de Catalunya durant els mesos d’exposició 
de la mostra: 23 d’abril (Sant Jordi) i 18 de maig (Dia Internacional dels Museus), 
entrada lliure al museu i a totes les exposicions. El dia 20 de maig, en motiu de la Nit 
dels Museus hi haurà entrada lliure en l’ horari especial de 19h a 1h. 

 
 

 

 

      

     Contacte 

 

     MHC comunicació i premsa 
     mhc.premsa@gencat.cat  
      
     Gisela Pau 
     gisela.pau@gencat.cat 
     671 778 909 

 

     Museu d’Història de Catalunya  
     Pl. de Pau Vila, 3 (Palau de Mar) 
     08003 Barcelona 
     <M> L2 Barceloneta 
     Tel. 93 225 47 00 

     www.mhcat.cat 


