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Introducció  

(Contextualització, antecedents, objectius inicials del projecte) 

El projecte realitzat se situa en el marc de la història contemporània i s’ha 

centrat en l’anàlisi, des d'una perspectiva comparativa, dels discursos de gènere a 

Irlanda i Catalunya. S’ha estudiat especialment  com s’articulen a través de la legislació.  

El període cronològic establert és molt extens. Comprèn des dels anys 20 fins 

als anys 70 del segle XX.  Aquesta cronologia amplia ha permès observar fenòmens de 

llarga durada: les reconfiguracions dels discursos de gènere en funció d’altres 

processos socials pels quals es veuen afectats, com són per exemple, el naixement de 

un nou estat (l’Estat Franquista en el cas de Catalunya, i l’Estat Irlandès independent), 

la Transició a la Democràcia en el cas espanyol  o el debats per a la entrada a la Unió 

Europea a Irlanda. Com es dedueix de la cronologia establerta, en el cas de Catalunya 

el focus en aquest període ha significat l’anàlisi de la legislació pròpia que s’elabora en 

determinats períodes però especialment l’anàlisi de la legislació estatal per la qual es 

regeix en d’altres.   

El projecte s’ha basat en un extens àmbit temàtic, principalment en l’anàlisi de 

la legislació (drets polítics i reconeixement del principi d’igualtat, món laboral, família, 

educació, drets reproductius, educació/reeducació moral),  ja que és un instrument 

essencial en la construcció i imposició de models de masculinitat i feminitat.  A més, a 

través de la legislació s’ha pogut  fer més evident la relació dels discursos de gènere 

amb altres factors com són les transformacions polítiques en cada cas, la construcció 

de l’Estat o la influència del nacionalisme. Aquest enfocament ha permès també 

avaluar la importància relativa dels diferents agents que intervenen en la imposició 

d’una determinada legislació (Estat, Església, societat civil etc).  

Antecedents 

 El projecte realitzat és la continuació d’un projecte anterior, finançat també 

pels Ajuts Batista i Roca (PBR 2009), per tant continua amb el desenvolupament d’una 

línia de recerca iniciada al 2009, basada en les possibilitats explicatives que ofereix la 



comparació entre els dos casos d’estudi, que presenten determinades similituds i 

diferències que fan la comparació rellevant. Es tracta, per al període central de 

l’estudi, de la construcció de dos Estat nous: l’Espanya franquista i el seu impacte a  

Catalunya, i la Irlanda postcolonial. Des d’aquesta perspectiva, l’anàlisi d’un mateix 

procés en ambdós casos resulta molt significativa. L’evolució de la configuració de les 

relacions de gènere en els dos contextos té altres punts en comú: els anys vint i 

principis dels trenta suposen un reconeixement del principi de igualtat entre homes i 

dones, que es perdrà en tots dos casos a finals dels anys trenta, i es recuperarà de 

forma efectiva només als anys 70. Moment en el qual sorgeixen amb molta força els 

moviments feministes en ambdós contextos. La Transició democràtica a Catalunya i la 

redefinició d’un nou marc jurídic democràtic presenta un paral·lelisme significatiu 

davant de la redefinició irlandesa de la legislació de l’Estat, en l‘últim terç del segle XX.  

Ambdós casos presenten uns patrons de desenvolupament socials similars, es 

poden considerar Estats on el sistema de benestar social fou dèbil i la relació amb la 

societat civil sempre problemàtica. També en ambdós casos trobem la configuració de 

complexes realitats nacionals, la Catalana davant de l’Estat franquista, la Irlandesa en 

front de l’Estat Britànic. La complexa relació entre la construcció estatal i nacional és 

significativa i dóna un ampli marge per a la comparació. Al mateix temps, ambdós 

casos presenten diferències que fan l’anàlisi comparativa encara més rellevant. 

Principalment veiem que Catalunya es troba sota una dictadura, Irlanda per la seva 

banda és un Estat democràtic, veurem de quina manera aquesta diferència substancial 

en el sistema polític influeix en la configuració de discursos de gènere.  

Es tracta, finalment, de dos casos que es solen considerar perifèrics en els 

estudis en relació a la història de les dones a Europa. Tradicionalment, els casos 

plantejats es solen estudiar en funció de l’acompliment o no de l’evolució que els 

discursos de gènere i els moviments de dones  han seguit en altres països europeus, 

considerats models centrals. La consideració d’aquest altres contextos amb entitat 

pròpia ha aportat informació valuosa sobre els processos analitzats que pot ser 

aplicable també a nivell general.  

El projecte anterior desenvolupat per l’equip investigador “Discursos de gènere, 

nacionalisme i respostes col·lectives de les dones a Catalunya i Irlanda (1940-1976)“ 

(PBR 2009 00022)” explorava de forma comparativa els mecanismes i les institucions 



de repressió i control social de les dones en els dos casos, i també les respostes dels 

moviments de dones, posant especial èmfasi en la resistència cultural.  A partir 

d’aquest treball previ, s’ha identificat com una àmbit molt rellevant per a la 

comparació l’àmbit legislatiu. Això ens ha permès, en aquest segon projecte, per tant, 

estudiar amb més profunditat la interrelació entre els discursos de gènere i la 

construcció de la ciutadania,  l’Estat i la Nació, així com  la inclusió i exclusió de les 

dones en aquests àmbits en cada període. Cert és que  s’havia estudiat la rellevància 

de la legislació en la ideologia de gènere en els dos casos per a períodes concrets però 

una anàlisi comparativa no s’havia realitzat amb anterioritat. Es feia necessària, a més,  

una anàlisi que comprengués el llarg recorregut  i les seves transformacions des dels 

anys 20 als anys 70. 

 Objectius inicials 

1.Objectiu general 

Analitzar comparativament com des de l’Estat es configura i s’imposa una determinada  

ideologia de gènere a través del discurs legislatiu a Catalunya  i a Irlanda.  

Objectius concrets 

-Anàlisi del models de feminitat construïts en ambdós contextos a través de la 

legislació (àmbit laboral, drets polítics, família, educació, drets reproductius, 

reeducació moral). 

-Anàlisi dels mecanismes de repressió, marginació i discriminació de les dones 

que suposen aquests models de feminitat i que s’estructuren a través de la 

legislació. 

-Anàlisi de la fonamentació d’aquests models de gènere: avaluar la importància 

de la moralitat i la ideologia catòlica en els dos contextos.             

2.Objectiu general  

Analitzar comparativament a través de les legislacions els processos pels quals 

aquestes ideologies es transformen.  

Objectius concrets 

-Analitzar la interrelació dels discursos de gènere i les seves transformacions i 

reconfiguracions en  relació amb els processo de transformació dels sistemes 

polítics 



-Analitzar el paper dels discursos de gènere en la construcció de nous estats en 

ambdós casos (Espanya Franquista, Irlanda postcolonial, Catalunya de la 

Transició).  

-Analitzar el discurs legislatiu sobre les dones i les relacions de gènere en el 

marc de les transformacions dels anys 70 (final del règim franquista en el cas 

català, debats per a l’entrada a la Unió Europea en el cas irlandès) 

-Analitzar la interrelació dels discursos de gènere amb les ideologies 

nacionalistes. 

3. Objectiu general 

Avaluar comparativament quins agents influeixen en la transformació dels sistemes 

legislatius en relació a les relacions de gènere.  

Objectius concrets  

-Analitzar la capacitat d’incidència de les dones de forma individual o col·lectiva 

en la configuració d’un sistema de gènere a través de la legislació. 

-Analitzar la pressió exercida pels moviments socials i els moviments de dones 

en la transformació dels sistemes legislatius en ambdós casos 

-Analitzar quins poder de facto influeixen en la regulació legislativa de les 

relacions de gènere.  

 

Metodologia  

(tècniques de recollida de dades, procediment, anàlisi de dades) 

 El projecte s’ha dut a terme a través de l’anàlisi del discurs. En la historiografia 

recent s’ha posat de manifest la importància de l’anàlisi del discurs i les 

representacions culturals que s’hi enuncien com a via d’aproximació als processos 

històrics, més enllà d’un enfocament exclusivament econòmic o polític. La importància 

d’aquestes categories analítiques de discurs i representació cultural resideix en el fet 

que permeten enllaçar el procés de construcció del coneixement a través del 

llenguatge, amb l’ordenació de la societat a través de pràctiques i normatives. Per tant, 

l’anàlisi del discurs es revela especialment útil per analitzar com s’han construït 

diverses representacions de la feminitat i com aquestes han estat articulades a través 

de normatives legislatives. 



 Per assolir els objectius esmentats s’ha utilitzat també una metodologia 

comparativa que ha aportat noves perspectives i un coneixement més complet de les 

dues realitats, així com de possibles dinàmiques comunes a nivell europeu. La 

perspectiva comparativa ha estat especialment útil per discernir aquells elements més 

determinants en la dinàmica comuna d'aquells altres que depenen del context.   

Categories analítiques  

 Les categories teòriques en què s’ha basat la nostra anàlisi són, en primer lloc, 

la categoria de gènere, així hem volgut  veure com es construeixen en ambdós 

contextos valors de gènere determinats, que inclouen determinats arquetips 

normatius de feminitat. Ens hem basat, també, en un segon vector teòric: els 

processos de construcció d’identitats col·lectives en les dinàmiques de construcció de 

la nació i el nacionalisme. Hem tingut en compte també la categoria 

d’interseccionalitat (imbricació entre discursos de gènere i identitats col·lectives).  

Aquesta categoria ha estat transversal en totes les fases de l’anàlisi ja que és decisiva 

en l’estudi de la construcció de discursos de gènere i nacionals.   

 El projecte s’ha dut a terme a través principalment de l’anàlisi de la legislació. 

Aquesta documentació s’ha completat amb l’anàlisi de fonts sobre el moviment 

feminista en ambdós casos.  

 L’anàlisi s’ha estructurat de forma cronològica per tal d’abordar adequadament 

els processos de llarga durada.  En primer lloc, s’ha establert una cronologia per cada 

cas en que s’han destacat el períodes més significatius en la construcció de discursos 

de  gènere, especialment els períodes de canvi i inflexió. En segon lloc, s’ha construït 

una cronologia conjunta en base a les cronologies particulars. En tercer lloc s’ha 

procedit a l’anàlisi del procés de construcció d’un discurs de gènere a través de les lleis 

en ambdós casos. Finalment, s’ha procedit a l’anàlisi comparativa.  

 

Procediments 

El projecte s’ha desenvolupat segons les fases següents   

Fase 1:  



- Elaboració del marc teòric, especialment pel que fa a les eines necessàries 

 per a dur a terme l'anàlisi comparativa. Elaboració en comú de les paraules clau 

i ítems fonamentals per a la realització de l'anàlisi. 

- Delimitació de la cronologia i eixos temàtics concrets a analitzar per a cada 

cas.  

 -Construcció d’una cronologia conjunta. 

Fase 2 

- Selecció de les fonts, construcció del corpus documental en que es basarà 

l’anàlisi en cada cas. El període cronològic establert  és  volgudament ampli, per 

tant, no s’ha fet una aproximació exhaustiva sinó que s’ha procedit a la 

identificació d’aquelles lleis que són representatives i més rellevants per a cada 

període o aquelles que suposen un punt d’inflexió en la dinàmica de 

construcció de discursos de gènere.  

 

Fase 3 

-Anàlisi de la documentació en cada cas. 

-Un cop feta  l'anàlisi de cada cas s’ha procedit a l’anàlisi comparativa. 

Fase 4 

 - Elaboració de resultats, conclusions, i informe final. 

 - Elaboració de publicacions.  

 

Per al desenvolupament i realització del projecte s’han dut a terme diverses reunions, 

trobades de treball i workshops tant a Catalunya com a Irlanda: 

1. Workshop celebrat a la Universitat  de Barcelona (Gener  2011) amb tot l’equip 

investigador per a iniciar la recerca: posada en comú dels casos d’estudi, 

delimitació cronològica, decisió sobre les eines teòriques i les paraules clau per 

a l’anàlisi del discurs i els ítems temàtics bàsics.  

2. Workshop celebrat a la Universitat  de Barcelona (Març 2011) amb tot l’equip 

investigador per a la presentació dels resultats de cada cas i l’inici de 

l’elaboració de l'anàlisi comparativa.   



3. Workshop  celebrat a la Universitat de Limerick (Agost 2011) per a la realització 

de l'anàlisi comparativa, conclusions i resultats. 

 

 

Resultats i conclusions 

Els objectius definits en el projecte s’han abordat des d’una perspectiva  

cronològica. Els tres grans període de la cronologia conjunta són: (I)Espanya 

Republicana,  Irlanda des de la proclamació de l’Estat al 1916 fins al final de la guerra 

d’independència 1921,  (II) Estat Franquista (1939-1975) i Irlanda de Eamon Varela 

(1922-1960s), (III) Transició a Catalunya, entrada a la Unió Europea a Irlanda (anys 70).  

Tot seguit exposem breument les conclusions i resultats en funció del objectius 

definits.  

En primer lloc, en relació al primer objectiu que es plantejava el projecte: 

“Analitzar com des de l’Estat es configura i s’imposa una determinada  ideologia de 

gènere a través del discurs legislatiu a Catalunya  i a Irlanda”.  

En els dos casos estudiats, des de l’Estat, a través de l’aparell legislatiu, s’han 

defensat i consolidat models de feminitat concrets. A la Constitució d’Irlanda 

independent  s’afirma formalment la igualtat entre homes i dones. Malgrat que encara 

hi havia una postura ambigua al respecte per part de les institucions de l’Estat a l’hora 

d’aplicar a la pràctica aquesta regulació formal, la igualtat era un principi que 

articulava el nou Estat. Per tant, les relacions de gènere es definien, des del principi 

d’igualtat i individualisme. Per la seva banda, de la mateixa manera, la República 

espanyola  supera la idea corporativista de la família pròpia del període de la Dictadura 

de Primo de Rivera i aposta per la igualtat de  les dones basada en imperatius 

d’individualisme i ciutadania.  La igualtat es reconeix formalment en ambdós casos. En 

la dècada dels 30  a Espanya i Catalunya la consolidació de la democràcia  va implicar la 

introducció de lleis igualitàries en moltes àrees com la família, les relacions laborals, 

l’educació o les mesures de benestar social en relació a la maternitat ( llei del divorci, 

matrimoni civil, també després d’intensos debats, s’aprova el sufragi femení al 1931).  

Malgrat aquests avenços legislatius seguia sent difícil l’aplicació de la igualtat real.  

 Una evolució paral·lela es produeix en els dos casos amb la consolidació del nou 

Estat Irlandès a partir de 1927 i de l’Espanya Franquista, que canviaran els principis 



establerts en el període anterior i imposaran un model de feminitat molt similar. 

L’Església i l’Estat s’alien per afirmar els valors i la moralitat catòlica, que s’imposaran 

especialment a través de la legislació: a Irlanda una sèrie de noves lleis (The Juries 

Act,1927, the Censorship of Publications Act 1929, and the Conditions of Employment 

Act 1935) imposaran un determinat model de feminitat: les dones són primordialment 

mares i esposes, el seu lloc és a la llar. Es vigila especialment la seva contenció sexual, 

es prohibeix la difusió d’informació sobre mètodes anticonceptius i  es prohibeix 

també l’avortament. Les dones tornen a la llar sota les directrius de l’Església 

expressades en la legislació i sancionades per la nova constitució irlandesa, al 1937.  

Com veiem, doncs, és un procés molt similar al viscut a l’Espanya Franquista. A 

través de la legislació s’imposa el model de feminitat catòlic i nacional: les dones no 

tenien drets polítics ni civils, el seus accés a la propietat  i al món laboral era restringit 

(Fuero del Trabajo, 1938). La nova legislació sobre la família sanciona el model de 

família patriarcal on domina l’autoritat de l’home. De la mateixa manera que a Irlanda, 

el paper de les dones com a mares és sacralitzat, a Espanya la maternitat es converteix 

en un deure social i nacional. Per tant, els mètodes anticonceptius, el control de la 

natalitat i l’avortament són crims contra la pàtria i, per tant, durament castigats. Les 

dones perden el control sobre el seu cos i la seva sexualitat.  

Finalment, també en el tercer període establert hi ha clars paral·lelismes en 

ambdós casos: es produeix una tasca important de subversió dels models de feminitat 

anteriors. En el cas irlandès, l’entrada a la CEE va suposar la incorporació d’un conjunt 

de mesures legislatives en favor de la igualtat que el govern va adoptar amb certes  

reticències. En aquest període, els debats públics més severs van girar entorn de les 

qüestions de moralitat sexual: contracepció, divorci i  avortament. L’estret lligam entre 

sexualitat i pecat que havien defensat els discursos públics es comença a qüestionar 

durant aquest període, als anys 60 i 70. Durant aquesta dècada i també durant els 80,  

s’impulsen diverses mesures legislatives en relació al matrimoni o la llei de família que 

afectaran positivament les dones: la protecció de les dones separades, o les dones 

solteres, l’abolició de l’estatus de fill il·legítim o les mesures legals per la restitució de 

drets conjugals.  

 A Espanya i a Catalunya s’observa una evolució similar després de la mort de 

Franco que produeix una sèrie de transformacions profundes pel que fa a la legislació 



en relació a les dones, també com en el  cas irlandès les qüestions de sexualitat són 

rellevants: es despenalitzen els anticonceptius, es creen els primers centres de 

planificació familiar i, al 1986, es despenalitza l’avortament en una sèrie de casos 

concrets.  

Responent, doncs, als objectius específics que es marcava el projecte en aquest 

primer gran àmbit, s’han analitzat doncs els paral·lelismes en la construcció de 

determinats models de gènere a través de la legislació, que es demostra com un 

instrument decisius d’imposició de models de feminitat. En ambdós casos, es passa 

d’un model de relacions de gènere basat en la individualitat i la ciutadania a la 

imposició d’un model de feminitat restringit, basat en els valors catòlics, de la 

feminitat tradicional, en la castedat el matrimoni i la maternitat. Malgrat la disparitat 

en la naturalesa dels règims polítics, veiem com l’Església va tenir en ambdós cas el 

poder suficient per determinar la legislació sobre les relacions de gènere. La qual cosa 

va suposar trencar amb els valors més igualitaris propis del períodes anteriors. De la 

mateixa manera, als anys 70, les transformacions venen determinades per la subversió 

d’aquests models de feminitat  i la recuperació de valors com la individualitat o la 

ciutadania inclusiva.  

 El segon gran objectiu: “Analitzar comparativament a través de les legislacions 

els processos pels quals aquestes ideologies es transformen” s’ha abordat també 

cronològicament, fent èmfasi en la interrelació entre les transformacions en els 

sistemes polítics, la construcció nacional i la legislació que regula les relaciones de 

gènere.  

 En aquest sentit ambdós casos apareixen contrastats en un aspecte primordial: 

Irlanda és una democràcia i Espanya i Catalunya viuen sota la dictadura de Franco. El 

lligam que podria semblar evident entre democràcia i igualtat de gènere no és tan 

directe i unívoc, la relació entre els sistemes polítics i els discursos de gènere que 

s’imposen a través de la legislació és complexa, precisament l’anàlisi comparativa duta 

a terme mostra aquesta complexitat. 

  En els dos casos, la República va ser sinònim de canvi radical i activisme 

transformador, els dos sistemes van ser una oportunitat per canviar els models de 

gènere, i transgredir els límits imposats a les dones. Això no vol dir que republicanisme 

i feminisme fossin sinònims: les limitacions van ser importants. A Irlanda el 



republicanisme era una oposició als britànics  i, per sobre de tot, era una ideologia 

reactiva, no un corpus ideològic definit en termes, per exemple, d’igualtat per les 

dones. Finalment, el nacionalisme conservador va ser el que va substituir la dominació 

britànica. De totes maneres el republicanisme va permetre el sorgiment d’un gran 

moviment feminista que va subvertir tant la dominació britànica com aquest 

conservadorisme nacional. La República Espanyola estava compromesa amb la igualtat 

de gènere, a diferència  de la tendència general als anys 30 a Europa. La consolidació 

de la democràcia, com hem vist, va implica la introducció de lleis igualitàries en moltes 

àrees.  

En ambdós casos, el final de la República Espanyola, i l’establiment de la 

dictadura de Franco i l’arribada al poder de Valera a Irlanda suposen un retrocés pel 

que fa als drets de les dones  que es manifesta en l’esfera legislativa, en els discursos i 

les realitats viscudes. S’inicia un procés de construcció nacional en què els discursos de 

gènere tindran un paper fonamental. En la Irlanda de Valera, a partir de l’establiment 

del Irish Free State al 1922, va iniciar-se un procés d’state building que estava marcat 

per una forta agenda postcolonial: la necessitat de construir la identitat irlandesa 

davant dels britànics i la seva influència cultural,  s’havia de construir doncs en el marc 

de la singularitat cultural irlandesa.  Això es produí, en bona mesura, a través de la 

idealització del rol de les dones irlandeses sempre sacrificades per la nació i mares 

infinitament fèrtils. Un dels altres elements d’aquesta singularitat serà el catolicisme.  

D’aquesta manera l’Estat i l’Església s’alien per  afirmar com a singularitat cultural 

irlandesa l’ideal de dona domèstica i virtuosa. L’estat irlandès es construeix sobre la 

cessió a l’Església de tot allò que ateny a les relacions de gènere. Com hem explicat, la 

influència desproporcionada que aquesta institució tindrà en l’educació i en les 

pràctiques, també en la legislació de l’Estat, farà que es consolidi el model de feminitat 

catòlic com a model nacional. Qualsevol crítica a aquest model de feminitat és una 

crítica a la nació. Així catolicisme i nació es reforcen mútuament a través d’aquest 

model de gènere.  

 El paper fonamental de l’Església aliada amb l’Estat en la imposició d’aquest 

model de gènere com a model nacional serà fonamental i un dels paral·lelismes més 

evidents amb el cas de l’Espanya franquista. També a Espanya, l’establiment del règim 

de Franco suposa un procés de state-building, i de construcció nacional, que s’articula 



a través de les relacions de gènere: la recuperació de la família patriarcal i del model 

de feminitat catòlic serà un element important de la regeneració dels valors nacionals: 

les dones queden subordinades a l’autoritat masculina i relegades al seu rol domèstic i, 

sobretot, maternal i reproductiu.  

En el tercer període cronològic definit, també en els dos casos les 

transformacions polítiques es relacionen amb la transformació de models de gènere, 

encara que de manera diferent. En el cas espanyol, la Transició democràtica va ser 

paral·lela al auge d’un moviment feminista divers i amb gran incidència social, que va 

ajudar a la transformació de la legislació de gènere heretada del Franquisme. A Irlanda, 

el desenvolupament econòmic i la integració europea van enfortir el moviment 

feminista emergent que reclamava canvis legislatius, als anys 70. L’Estat irlandès, però, 

va adoptar les mesures sobre igualtat que imposava la comunitat europea amb força 

reticències. Als anys 80 van suposar un retorn al conservadorisme que va impedir  un 

major aprofundiment en els drets de les dones, el debat en torn de nou a la sexualitat 

femenina i la moralitat va ser molt present.  

S’ha analitzat, doncs, tal com demanen els objectius específics, com es 

relacionen la ideologia nacionalista i els mecanismes de construcció de l’Estat amb els 

discursos de gènere. Centrant-nos, sobretot, en el període Franquista per al cas 

d’Espanya i Catalunya i en la Irlanda de Valera, hem pogut comprovar com n’és de 

fonamental en ambdós casos la definició d’un model de feminitat per a la construcció 

de l’Estat i la nació:  La nacionalització de les dones a través de la seva posició en la 

societat patriarcal va ser decisiva. No eren agents actius d’aquest procés sinó 

instruments en mans de l’Estat. Aquesta interrelació entre nació i feminitat es 

produeix en els dos casos a través de la cessió que fa l’Estat a l’Església pel que fa a la 

definició dels models de gènere, que  esdevindran nacionals. En aquest sentit, les 

dictadures europees del segle XX  tenien una clara dimensió de gènere, que servia per 

consolidar l’ordre feixista (Itàlia, Alemanya) o autoritari (Espanya i Portugal). A través 

d’aquesta anàlisi comparativa veiem però que, fins i tot, en la construcció de la 

democràcia, com és el cas Irlandès, l’Estat aliat amb l’Església mantenia una agenda 

nacional amb una  dimensió de gènere molt similar a la que presenten aquests altres 

casos. Malgrat tots els paral·lelismes, en el cas d’Espanya la imposició d’una 

determinada legislació responia també a altres variables, per exemple una cultura 



política dominant que impedia la reforma de l’Estat i l’accés al poder polític no només 

a les dones sinó també a molts altres actors socials. 

En aquest mateix sentit, hem analitzat  també com s’interrelacionen les 

transformacions polítiques amb els discursos de gènere. Com hem dit a l’inici la 

comparació duta a terme mostra que aquesta interrelació és complexa: la relació entre 

democràcia i igualtat de gènere no és directa, ja que una dictadura com l’espanyola i 

una democràcia com la Irlanda de Valera mostren patrons similars pel que fa a la 

legislació de les relacions de gènere, caracteritzada per la influència de l’Església 

catòlica i la instrumentalització de les dones en els processos de construcció nacional. 

Per tant, els Estat democràtics no porten unívocament i per definició  a la igualtat, ara 

bé, com veiem en les transformacions produïdes a principis del segle XX i, sobretot, als 

anys setanta, els règims democràtics permeten i afavoreixen el sorgiment de 

moviments socials feministes que poden exercir una major  influència en les 

institucions de l’Estat.  

 Finalment en relació al tercer objectiu: “Avaluar quins agents influeixen en la 

transformació dels sistemes legislatius en relació a les relacions de gènere”, s’ha 

analitzat, en primer lloc, la influència dels moviments de dones i feministes en ambdós 

casos en el desenvolupament de les polítiques de gènere estatals. El primer període 

definit va suposar una emergència clara dels moviments feministes, que van tenir una 

notable influència social. En la Irlanda durant la guerra per la independència el 

creixement de grups feministes va ser molt significatiu. El republicanisme va fer aflorar 

un gran moviment feminista que va subvertir tant la dominació britànica com el 

nacionalisme conservador. També durant la República i durant la Guerra Civil 

espanyola la lluita de nombroses associacions de dones antifeixistes va ser molt 

important, per defensa la república i també els drets de les dones (Agrupación de 

Mujeres Antifascistas, Mujeres Libres,  la secció de dones del POUM) 

Durant el període de Valera, a Irlanda, les dones  van intentar contrarestar la 

forta influència de la complicitat de l’Església i l’Estat en la configuració d’una agenda 

de gènere. La dissidència es va canalitzar i articular en un marc més conservador (a 

través d’associacions com:  Irish Countrywomen’s Association, the Irish Housewives 

Association and the National University Women’s Graduates Association), la qual cosa 

demostra també la rellevància dels mecanismes de control informals. A Irlanda, 



malgrat l’Església tenia  molt de poder, la democràcia i el sistema legal possibilitava 

certa dissidència. En el cas espanyol, l’Estat eradicava els drets de les dones i imposava 

l’autoritat i el control de l’Església, negava qualsevol possibilitat de dissidència a través 

dels mecanismes autoritaris i dictatorials que afectaven a tots els actors socials. En cap 

dels dos  casos, però van reeixir completament aquests intents de neutralitzar 

l’agència de les dones. Diversos grups i formes de dissidència cultural  van emergir 

durant  aquest període i van subvertir els models imposats i les limitacions que patien 

les dones. 

En el cas Espanyol des dels anys 60 les dones s’estaven organitzant en la 

resistència contra Franco: en sindicats, grups polítics, culturals, nacionalistes, 

feministes o a través de les associacions de veïns.  Les dones van elaborar un programa 

que contradeia les veritats que el règim i l’Església havien intentat imposar en el 

procés de construcció nacional precedent.  Així les dones elaboren noves definicions 

de ciutadania, que incorporen allò personal com a polític i que es basen en els valors 

democràtics, en la participació de les dones i la incorporació de les seves demandes 

específiques, com el control del propi cos. Això va culminar en les Jornades de les 

dones  a Madrid i Barcelona després de la mort de Franco, que van fer visible un 

moviment feminista de gran envergadura, en el marc de la transició i de  l’anhel 

democràtic.  

El Women’s Liberation Movement (IWLM) Irlandès, format al 1970, també va 

tenir una gran importància a partir dels anys 70. Durat aquest període, es va 

desenvolupar i, sobretot, va adquirir molta visibilitat i notorietat. També com en el cas 

espanyol van haver de subvertir el model de feminitat nacional, un dels àmbits centrals 

va ser  també la sexualitat. També en el cas irlandès es van dur a terme conferències 

de dones i performance de protesta massiva, que contrarestaven així els aparells de 

poder que definien les esferes pública i privada i l’agència de les dones en elles.  

Als anys 80, a Irlanda les dones es van trobar amb grans resistències 

antifeministes després d’aquest període d’efervescència. Per exemple, al 1983, amb la 

pèrdua del referèndum per l’avortament, paral·lelament les institucions van cooptar, 

com també va passar a Espanya, el radicalisme d’aquest moviment social a través de la 

seva institucionalització, i l’assumpció d’algunes de les seves demandes mainstream.  



En relació als objectius definits en aquest tercer àmbit, veiem com l’Església, 

quan l’Estat li ho permet, és un dels principals agents d’imposició de models de 

gènere. Malgrat aquesta enorme influència, els moviments de dones i feministes no 

són eradicats en cap moment i mostren una gran capacitat per subvertir els models de 

gènere imposats. En ambos casos, un marc democràtic permet que aquests moviments 

socials puguin expressar-se amb més llibertat malgrat que el poder dels mecanismes 

de control informal exercit per l’Església i l’Estat era també en el marc democràtic molt 

importants.  Els moviments de dones i feministes van haver de duu a terme una tasca 

de subversió de la ideologia de gènere Estatal a través de pràctiques de resistència 

cultural, menys institucionals i gens reconegudes, la qual cosa va fer aflorar tota una 

sèrie de mecanismes de resistència innovadors. Malgrat les similituds, en el cas 

espanyol sota la dictadura, la militància feminista va anar molt lligada a la demanda 

per la democràcia, a Irlanda un sistema polític i legal democràtic donava més espai a 

les dones.   

Podem concloure, doncs, que l’anàlisi comparativa ha permès  reflexionar 

sobre els mecanismes d’imposició de models de feminitat a través de la legislació, així 

com la seva importància en la definició de la nació i la construcció de l’Estat. El 

projecte ha permès també explorar la imbricació entre els drets de les dones i la 

democràcia. L’adquisició de la plena igualtat entre homes i dones s’ha entès com un 

procés derivat de l’establiment d’un sistema democràtic, però no en tots els casos 

l’Estat democràtic ha garantit una ciutadania inclusiva per a les dones, com mostra el 

cas irlandès, en el període de Valera. En tercer lloc, L’anàlisi comparativa ha aportat 

també noves dades per reflexionar entorn dels agents que incideixen en la 

configuració legislativa de les relacions de gènere: l’Església, les organitzacions 

polítiques, o els moviments socials, com el moviment feminista. De la mateixa manera, 

la comparació ens ha permès reflexionar sobre la forma d’oposició que ha suportat el 

sistema legislatiu de l‘Estat en ambdós casos i sobre les formes diverses que adopta 

l’agència de les dones en  la configuració dels discursos de gènere i la transformació de 

la cultura legal.  

La comparació d’aquest dos casos d’estudi, malgrat les seves singularitats i 

especificitats,  mostra que hi ha interseccions i paral·lelismes significatius que ajuden a 

entendre les dinàmiques històriques i les política de gènere comunes. A més, ens 



prevé  contra la insularitat de paradigmes nacionals i ofereix una perspectiva 

alternativa dels paradigmes d’state-building des dels marges d’Europa. L’estudi ha 

posar de relleu, a més, la limitació de determinats processos de construcció del 

coneixement que es basen en la definició de models centrals, que apareixen com a 

model explicatius hegemònics.  
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-Estada de Recerca d’any sabàtic a la Universitat de Barcelona de la professora 

Caoilfhionn Ní Beacháin de la Universitat de Limerick, membre del equip. (Any 

acadèmic 2011-2012). 

-Estada de recerca d´any sabàtic de la professora Cinta Ramblado de la Universitat de 

Limerick,  i membre del equip, a la Universitat de Barcelona, estada prevista l´any 

acadèmic  2012-2013, amb l´objectiu de  continuar amb la recerca conjunta i elaborar 

nous projectes del equip.  

Les publicacions resultants d'aquest projecte seran útils per a diversos 

investigadors/es, o estudiants universitaris: tant per aquells que es dediquin a la 

història de les dones i dels moviments feministes a Catalunya i a Irlanda, com per 

aquells que estudiïn el període Franquista o la Irlanda postcolonial.  

 Aquest projecte ha permès que la cultura i la història de Catalunya siguin 

conegudes a Irlanda a través de la col·laboració amb historiadores irlandeses i la 

realització d’activitats de difusió del projecte que han permès donar a conèixer la 

realitat catalana a Irlanda a la comunitat acadèmica a Barcelona i a Limerick. També les 

publicacions resultants del projecte en revistes d’excel·lència internacionals permetran 

avançar de manera significativa en el coneixement comparatiu històric entre Irlanda i 

Catalunya, des de una perspectiva de gènere, realitat històrica  amb experiències fins 

ara desconegudes en el mapa acadèmic internacional. Així mateix, es consolidaran els 

llaços de col·laboració investigadora que ja s’han iniciat  i que poden conduir a noves 

experiències de col·laboració.  
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Article resultant: The convergence of gender, legislation and state-building: an 

overview of the Irish, Spanish and Catalan cases in the 20th century.  Journal of Social 
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