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Resum en català  (màxim 300 paraules) 

 
RESUM EN ANGLÈS This project is located within the academic field of Contemporary History. It involves a 
comparative study of the development of gender discourses in Catalonia during the Franco dictatorship and in Ireland 
following the establishment of the postcolonial Irish Free State (and the subsequent Republic of Ireland). In the Catalan 
case, we have analyzed the models of femininity imposed by the Franco Regime and examined their ideological bases: 
Catholic values and anti-individualism. In the Irish case, we have focused on Catholic institutions and on the Irish State 
which repressed women who deviated from the gender models that they promoted at this time. These models were 
similar to the ones proposed by the Franco Regime and were also based on Catholicism. The project also explored how 
Catalan and Irish feminism (during the 1970s and 80s) opposed these gender constructs through the analysis of a set of 
cultural expressions produced by feminist movements in both contexts. The project contributes to the following: 
- Knowledge of the cultural mechanisms used to repress women, as well as the mechanisms used to 
institutionalize those considered deviant. We have identified parallels between the two contexts in spite of significant 
differences in the two cases (Catalonia is under a dictatorship while Ireland is a democratic postcolonial state). 
- The importance of women’s agency and their multiple strategies of resistance, especially through frivolous or 
ephemeral  cultural expressions that, in spite of the little recognition that they have obtained, are very effective in the 
deconstruction of repressive gender models. The project has emphasized the importance of intimate experience and 
personal practices as strategies of resistance. Likewise, it has brought the dynamics and activities of ‘peripheral’ feminist 
movements to light.  
The group has 11 publications and has delivered 8 presentations related to the project 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 

      

 



 

 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres 
fitxers de qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

MEMÒRIES JUSTIFICATIVES PER A PROJECTES DE RECERCA  
Orientacions generals 
 
 

 
La memòria justificativa hauria de seguir els apartats següents:  
 
1. Introducció 
És el marc de referència del tema d’estudi la contextualització dels objectius i el procés de la 
recerca. Ha de donar la informació necessària per entendre la magnitud o l’impacte del 
problema/tema de recerca. Cal incloure els antecedents que han portat fins al plantejament 
de l’estudi i esmentar els objectius inicials del projecte. 

 
2. Metodologia 
Descripció del procediment portat a terme per al desenvolupament de la recerca. Ha de fer 
referència, en general, a aquests apartats: 

- tècniques de recollida d’informació 
- procediment 
- anàlisi de les dades 

Si es tracta de recerques experimentals, s’haurà de fer referència a la infraestructrura 
emprada i al desenvolupament de noves tècniques o adaptacions, si s’escau. 

Indiqueu, també, la funció general que han tingut els membres de l’equip del projecte. 

 
3. Resultats  
Presentació dels resultats reals de la recerca, dels productes de l’anàlisi de dades. No s’han 
d’incloure aquí conclusions ni suggeriments. 

 
4. Conclusions 
Contribucions de la investigació realitzada, vinculació entre els objectius  i els resultats 
obtinguts, implicacions i limitacions de l’estudi. 
 

5. Impacte previst  
Impacte científic i socioeconòmic. 
Publicacions realitzades o previstes, presentacions de resultats a reunions científiques o 
altres accions de transferència dels resultats derivats de la recerca que s’hagin previst. 
Quan es tracti de projectes derivats de convocatòries per a la recerca aplicada, s’haurà de fer 
especial esment a les propostes d’actuacions/intervencions que es desprenen dels resultats. 
 

Referències 
Bibliografia. Fonts utilitzades per elaborar els apartats de la memòria. 

 
Annexos 
Només els documents que siguin imprescindibles. 

 

 
 

Es recomana que cada apartat es tracti amb la major brevetat i que es redacti de 
 manera clara i directa.  
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Discursos de gènere, nacionalisme i respostes col·lectives de les dones a Catalunya i 

Irlanda 

PBR 2009 

Responsible del Projecte: Mary Nash. Universitat de Barcelona 

 

1. Introducció.  (Contextualització, antecedents, objectius inicials, pertinença de 

l’estudi)   

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

centrat en l’anàlisi, des d’una perspectiva comparativa, del desenvolupament dels 

discursos de gènere a Catalunya durant la dictadura franquista (1937-1976) i a la Irlanda 

postcolonial (1940- 1970) així com el desenvolupament de moviments feministes en 

ambdós contextos durant els  anys  1970 i 1980. 

El projecte s’ha estructurat en dos eixos principals d’estudi comparatiu: (I) els 

models de gènere i els corresponents arquetips de feminitat que inclouen a  Catalunya i 

Irlanda al segle XX, com a mecanismes d’opressió de les dones. (II) El 

desenvolupament dels moviments de les dones a Catalunya i a Irlanda i la seva oposició 

a aquests models de feminitat. 

Els objectius  inicials formulats en el projecte van ser els següents, organitzats 

en tres apartats d'acord amb (I) l'anàlisi del discurs pròpiament dit; (II) les relacions 

d'aquests discursos amb els seus respectius contextos socials i polítics; i (III) les 

contextualitzacions respecte els moviments de dones:  

 

Apartat I: 

Objectiu General. Anàlisi comparativa dels mecanismes de repressió de les dones en  

ambdós contextos 

Objectiu concret Anàlisi dels discursos de gènere en la Catalunya sota la dictadura de 

Franco i en la Irlanda postcolonial   

Apartat II: 

Objectiu General. Anàlisi de la complexa imbricació dels discursos de gènere amb 

altres  processos socials fonamentals al món contemporani com el fenomen del 

nacionalisme 

Objectiu concret Anàlisi de la relació dels discursos de gènere en el context de la 

construcció de la nació irlandesa postcolonial i la construcció del nacionalisme 

franquista, i la contestació per part del nacionalisme català.  
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Apartat III: 

Objectiu general. Anàlisi de l’agència i l’experiència de les dones en la història de 

l'Europa contemporània, posant especial èmfasi en les estratègies de resistència i 

contestació dels models de gènere imposats.  

Objectiu concret Anàlisi del desenvolupament dels moviments de dones a Catalunya i 

Irlanda durant els anys 70. 

 

Antecedents de la pertinença de l’estudi 

Aquest projecte es inèdit en el marc de la història de les dones a Irlanda i a 

Catalunya, la comparació d’aquests dos casos no s’ha realitzat amb anterioritat malgrat 

que, com explicitem tot seguit, presenten un sèrie de similituds i paral·lelismes, en 

relació a la construcció de determinats discursos de gènere i la seva contestació, que han 

fet fructífera la comparació duta a terme.  

Per al cas irlandès, a partir de l’establiment de la Constitució, es desenvolupa 

una agenda potscolonial complexa que, entre d’altres coses, defineix i imposa un model 

de feminitat clarament influenciat per la moral i la doctrina de l’Església Catòlica. 

Aquest model de feminitat es basa  en  la família com a unitat social bàsica i en la 

santificació del matrimoni com a horitzó únic de realització femenina. Aquesta 

representació de les dones suposa clarament un mecanisme repressiu decisiu per 

confinar les dones a l’àmbit domèstic i consolidar la seva discriminació.  

 En el cas de Catalunya sota la dictadura franquista es van produir processos 

similars. La imposició del règim franquista va suposar una  contrarevolució de gènere. 

Es pretenia construir una dona nova per a una Espanya nova, malgrat que el model de 

feminitat que es construeix veu de seculars models anteriors (Tavera, 2006). De la 

mateix manera que a Irlanda, aquest model de feminitat que imposa el règim franquista 

lligat clarament al catolicisme, suposa la restricció dels drets de les dones i un 

mecanisme repressiu decisiu. 

 En ambdós casos s’ha assenyalat com un element molt important la relació entre 

els discursos de gènere i la construcció nacional. El nacionalisme a Irlanda va imposar 

un model de nació constituïda per la comunitat masculina que excloïa a les dones, les 

relegava a símbols de la pàtria, la qual cosa derivava en un control estricte del seu 

comportament (Connelly, 2001). Aquesta relació que s’estableix en el cas irlandès entre 

un determinat model de feminitat i la construcció de la nació irlandesa postcolonial té el 



 3 

seu paral·lel en el paper que els discursos de gènere van tenir en la configuració 

nacional de l’Espanya franquista. 

 També, en relació al segon dels eixos que guien el projecte, els paral·lelismes 

entre els dos casos d’estudi són clars. El desenvolupament del moviment feminista als 

anys 70 per al cas català, s’ha començat a estudiar només recentment. Els moviments 

feministes a la Catalunya dels anys 70 van tenir un paper decisiu en la reconfiguració 

dels models de gènere del franquisme i en la desconstrucció de determinats arquetips 

femenins repressius (Nash, 2007). L’activisme feminista del moment es va 

desenvolupar com un moviment plural actiu, que  desplegà la seva agenda en molts 

àmbits: família, la igualtat en l’educació i en el món laboral, la igualtat davant la llei, la 

reivindicació de la sexualitat, el control del propi cos i la contracepció, i des de 

pràctiques i organitzacions diverses. Va tenir la seva màxima expressió pública en "Les 

Jornades Catalanes de la Dona" (1976). L'impacte i característiques d’aquest moviment 

feminista de la Transició foren paral·lels al desenvolupament a Irlanda també durant els 

anys 70 i 80 d’un moviment feminista , l'Irish Women’s Liberation Movement, que 

tenia també objectius similars: la  igualtat de drets entre homes i dones davant la llei, la 

igualtat salarial, la reivindicació dels drets de les vídues o les mares solteres,  però 

també la igualtat en l’educació, i el dret a l’anticoncepció (Ward, 1995, Cullen, 2001, 

Connolly,2001).  

Tots aquests desenvolupaments paral·lels han fet la comparació entre els dos 

casos molt profitosa: ha permès estudiar la connivència entre Estat i Església per a la 

imposició de determinats models de gènere sempre considerant les similituds entre la 

Irlanda de Eamon de Valera, i el seu llegat o el desenvolupament cultural i polític 

d'Irlanda des de l’establiment del Irish Free State, i l'Epanya de Franco.  

Com a eix transversal del projecte la comparació ha permès analitzar la relació 

estreta de determinats models de gènere i els processos de construcció nacional, tant en 

el cas de l’Espanya de Franco, com en la nova nació irlandesa. També la comparació 

d’aquests dos casos ha resultat enormement pertinent en relació a l’estudi del sorgiment 

del moviment feminista degut als clars paral·lelismes entre ambdós moviments. El 

projecte resulta així innovador en  l’àmbit de la historiografia actual i com posarà de 

relleu la posterior descripció concreta de les conclusions i resultats del projecte  
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2. Metodologia (procediment dut a terme, tècniques de recollida d’informació, 

anàlisi de les dades). 

La metodologia del projecte s’ha basat en les eines següents:  

 

Anàlisi del discurs  
 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 dels discursos i les 

representacions culturals que en ells s’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 en els dos contextos i com aquestes han estat un 

mecanisme decisiu en la discriminació de les dones.  

 

Categories analítiques  
  

Les categories teòriques en què s’ha basat la nostra anàlisi son, 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 models de feminitat en aquests contextos.   

En tercer lloc, la nostra anàlisi ha fet èmfasi en la recuperació de les veus de les 

dones, les seves estratègies de resistència i ha fixat la seva atenció en visibilitzar la seva 

capacitat d’agència. Així mateix, el projecte s’ha centrat en recuperar aquells 

mecanismes culturals de resistència (expressions culturals efímeres o “frívoles”) que 

normalment no es consideren en l’estudi dels mecanismes socials d’oposició o  

resistència.  
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Perspectiva comparativa  

Com s’ha posat de manifest per tal d’assolir els objectius generals esmentats ha 

estat necessària una metodologia comparativa que aporta noves perspectives i un 

coneixement més complet de les dues realitats, així com de possibles dinàmiques 

comunes a nivell europeu. La perspectiva comparativa ha permès esbossar un marc 

teòric on els dos contextos estudiats col·laboren per oferir un paradigma explicatiu 

ampli que inclou  diverses realitats nacionals. La comparació ha permès destriar aquells 

fenòmens o dinàmiques comunes d’aquells elements que estan determinats pels 

contextos històrics específics i, per tant, amb una capacitat explicativa major. Per això 

mateix, la metodologia comparativa ha permès també conèixer més a fons cada context 

històric local concret, des d’una perspectiva fins ara inexplorada, ja que ha posat el 

focus d’atenció en aspectes innovadors  

 

Així, doncs, la nostra recerca s’ha basant en els següents procediments concrets:   

 -Anàlisi dels models de feminitat construïts en ambdós contextos. 

-Anàlisi dels mecanismes culturals de repressió, marginació i discriminació de 

les dones que suposen aquests models de feminitat amb especial èmfasi en els 

mecanismes socials i culturals de sanció a les desviacions del model de feminitat 

imposat. 

-Anàlisi de la fonamentació d’aquests models de gènere: avaluació de la 

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

-Anàlisi de les experiències de resistència, contestació dels models i valors de 

gènere imposats.  

 

Un element transversal d’anàlisi ha estat la imbricació d’aquests processos de 

construcció de gènere en la construcció d’identitats col·lectives. Així en cada un dels 

apartats  esmentats s’ha tingut en compte aquesta dimensió. 

 A través de les tècniques de l’anàlisi del discurs, i en base a les categories de 

gènere, identitat col·lectiva, interseccionalitat, agència femenina s’han analitzat les fonts 

històriques escollides corresponents. Un cop realitzada l’anàlisi per als dos casos, s’ha 

procedit a l’anàlisi comparativa en base als mateixos eixos definits.  

 

Selecció de fonts històriques 
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Per a la realització del projecte s’ha procedit  a la selecció de les fonts històriques 

idònies per estudiar els fenòmens descrits, són les següents:  

 Per a l’estudi dels models de gènere franquista i de la Irlanda postcolonial i els 

seus mecanismes de repressió hem seleccionat literatura confesional, fonts legislatives, 

especialment El Fuero del Trabajo per al cas franquista  i  fonts procedents de les 

institucions correcionals femenines com les Magdalene Sisters, per al cas irlandés. 

L’anàlisi del sorgiment i el desenvolupament dels moviments feministes s’ha 

realitzat en base a entrevistes a dones que durant la Transició van participar en els 

moviments feministes a Catalunya. També s’han seleccionat, pel cas tan català com 

irlandès, una sèrie de produccions culturals generades en el marc dels moviments 

feministes per analitzar el seu poder de subversió i oposició als models de gènere 

imposats.   

 

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. 
 
- Delimitació dels casos concrets d’estudi i així mateix de la seva cronologia. 
 
- Elaboració en comú de les paraules clau i ítems fonamentals per a la realització de 
l’anàlisi del discurs en relació als eixos temàtics escollits. 
 
Fase 2: 
  
- Selecció i anàlisi de les fonts. Realització i transcripció d’entrevistes.  
 
Fase 3: 
 
-Un cop feta l’anàlisi en cada cas s’ha procedit a l’anàlisi comparativa. 

 
-Elaboració de resultats i conclusions. Elaboració de publicacions.  

(Part de les publicacions resultants del projecte estan en fase de publicació.) 

 
 

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.  
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Workshop celebrat a la Universitat  de Barcelona (novembre 2009) 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.  

Workshop celebrat a la Universitat de Limerick (Juny 2010): Segona reunió per 

a la realització d’un workshop per a la presentació dels resultats de cada cas en relació 

als models de feminitat com a mecanismes de discriminació de les dones.  

Workshop celebrat a la Universitat de Limerick. (Agost 2010): tercera reunió per 

a la realització d’un workshop per a la discussió del desenvolupament del moviment 

feminista en ambdós casos.  

Workshop Celebrat a la Universitat de Barcelona (Octubre 2010): Quarta reunió 

per a la realització d’un workshop sobre la resistència cultural del moviment feminista 

en els dos casos.  

 

3. Resultats i conclusions. (Resultats de l’anàlisi de dades. Contribucions de la 

recerca realitzada vinculació objectius i resultats. Implicacions i limitacions de 

l’estudi) 

Com s’especificarà més àmpliament en l’apartat 4, els resultats de l’estudi realitzat es 

concreten en: 

-8 Comunicacions i presentacions de la recerca 

 

-11 publicacions en revistes i capítols de llibre  

 

- 6 workshops 

 

-La sol·licitud d’un nou projecte  

 

 Com es desenvolupa àmpliament en els articles i comunicacions resultants del 

projecte (part dels quals adjuntem en l’annex), els resultats de la recerca realitzada estan 

vinculats als seus objectius inicials.  

En relació al primer objectiu: l’anàlisi dels mecanismes de repressió de les 

dones, que es correspon a l’objectiu concret de l’anàlisi dels discursos de gènere en la 

Catalunya sota la dictadura de Franco i en la Irlanda postcolonial, s’ha dut a terme, com 
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s’especifica en la metodologia del projecte, mitjançant en primer lloc una anàlisi de la 

construcció dels models de feminitat, la seva fonamentació i els mecanismes de 

repressió que impliquen.  

En el context de la Catalunya sota la dictadura franquista, s’ha explorat com el  

model de gènere construït pel franquisme es basa en un model corporativista de la 

família. En la societat franquista, organitzada en corporacions i no en individus, s’entén 

que la ciutadania de les dones va donar-se en l’àmbit de la corporació que els 

corresponia: la família, un  àmbit restringit i dominat, al seu temps, per l’autoritat 

masculina. Des d’aquesta perspectiva la família és una corporació dins de la qual a la 

dona només li corresponien els aspectes domèstics directament relacionats amb la 

reproducció, a l’home pare de família li pertanyia la representació pública i també la 

màxima autoritat interna. Aquesta organització corporativista suposa, en el fons, un 

qüestionament de l’individualisme, la qual cosa impedia la consecució i reconeixement 

de drets individuals femenins. Veiem com aquesta concepció de la feminitat i de la 

família està influïda fortament també pels valors catòlics, i suposa un mecanisme 

decisiu en la repressió de les dones.  

Per al cas irlandès, s’han estudiat especialment com aquests models de feminitat 

impliquen processos de repressió de les dones que es concreten en determinades 

institucions de control social, que han estat  objecte de l’estudi realitzat. És el cas de les 

Magdalene Laundries, bugaderies on treballaven i de fet eren recloses contra la seva 

voluntat i generalment per les seves pròpies famílies les anomenades “dones desviades”, 

dones que havien quedat embarassades o eren simplement sospitoses d’haver mantingut 

relacions sexuals prèvies al matrimoni. També, en aquest cas, el model femení imposat 

a les dones irlandeses està fortament relacionat al concepte de la família com a unitat 

social bàsica i en la santificació del matrimoni. Qualsevol dona que es desvia d’aquest 

model  es durament sancionada socialment, tractada de pecadora i considerada un mal 

per la societat. Així, s’ha estudiat específicament com aquests comportaments fora de la 

norma son durament castigats per l’Estat en clara connivència amb l’Església Catòlica a 

través d’institucions com les Magdalene Laundries gestionades per ella.  

Aquests dos casos d’estudi han portat a l’establiment d’una sèrie de paral·lelisme 

pel que fa a la representació de la feminitat així mateix han permès identificar una sèrie 

d’eixos comuns que determinen els discursos de gènere, malgrat tractar-se de contextos 

diferents. S’han definit els següents:  
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-Construcció d’Estats basats en el catolicisme. En els dos casos l’Església té un 

paper fonamental en la construcció dels nous Estat (Espanya Franquista i la Irlanda 

postcolonial). En ambdós casos la ideologia de gènere està marcada per la doctrina 

religiosa, fins al punt que l’Estat delega en l’Església la gestió de les relacions de 

gènere.  

-La negació de l’individualisme, a l’Espanya de Franco afecta a dones 

especialment però també a la població general, en el cas Irlandès són les dones les que 

es veuen afectades especialment  en la negació de la seva individualitat, ja que el control 

social del seu comportament és estricte. En ambdós casos la negació de l’individualisme 

porta a la conculcació de drets específics de les dones.  

- Els dos casos d’estudi apareixen contrastats en un aspecte rellevant: Catalunya 

es troba sota una dictadura, en canvi Irlanda és un país democràtic. En el cas de 

Catalunya la falta de drets de les dones es lliga, en principi, a la falta de democràcia.. 

L’estudi comparatiu planteja que, malgrat això, el cas irlandès és un exemple clar de 

com es construeix una ciutadania democràtica que, de fet, també és excloent per a les 

dones.  

En relació al segon objectiu del projecte: analitzar l’agència i l’experiència de 

les dones en la història de l'Europa contemporània, posant un especial èmfasi en les 

estratègies de resistència i contestació dels models de gènere imposats, com a objectiu 

concret ens proposàvem analitzar el desenvolupament dels moviments de dones a 

Catalunya i Irlanda durant els anys 70 i 80. En ambdós casos s’ha dut a terme una 

anàlisi de les experiències de resistència i  contestació dels valors de gènere imposats, 

analitzant comparativament les diferents formulacions feministes.  

L’anàlisi en el cas del feminisme català s’ha basat en la resistència cultural al  

discurs de gènere franquista a través de l’anàlisi de diversos producte culturals i a la 

realització i anàlisis d’entrevistes a dones que, durant el final del franquisme i la 

Transició, van participar en els moviments feministes. Aquesta anàlisi ha posat de relleu 

com en el procés de formació d’una identitat col·lectiva de signe feminista tan rellevant 

va ser la dimensió política de la lluita antifranquista i les pràctiques socials d’oposició 

com les pràctiques personals, fins llavors no definides, en absolut com a polítiques. 

Efectivament, l’epicentre definidor del nou feminisme de la Transició és la constatació 

que allò que és personal també és polític, desfent les fronteres entre allò públic i allò 

privat.  Així es redefineix el concepte de política per incloure dimensions personals. Els 

aspectes íntims de la vida privada, cobren una dimensió central en la identificació de la 
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opressió femenina i en el projecte de transformació personal però també social que 

endeguen les dones en aquest període. 

A banda de les entrevistes, l’anàlisi de la resistència cultural al franquisme s’ha 

basat, també, en els productes culturals elaborats per cantants, dibuixants, fotògrafes, 

grup de la gauche divine. Aquestes expressions culturals van ser decisives per 

deconstruir el discurs del règim franquista especialment en relació als discursos de 

gènere i per construir significats nous i alternatius, fora del control de la repressió i la 

censura del moment. Aquestes formes de resistència cultural  van ser eficaces com a  

resposta  als mecanismes de control social informal del règim i van ser capaces de 

expressar visions alternatives, i subvertir els models moralistes i domèstics de 

comportament de gènere imperants.  

Per al cas irlandès, des d’una perspectiva similar, s’ha analitzat l’experiència de 

les dones així com la capacitat subversiva de determinades expressions culturals 

produïdes en l’àmbit del moviment feminista. L’anàlisi s’ha centrat en la producció 

cultural elaborada pel feminisme als anys 70 i 80, quan es desenvolupa a Irlanda un 

cultura feminista específica, formada per literatura, cançons, arts gràfiques, teatre efímer 

de carrer, o publicacions periòdiques. De la mateix manera que en el cas català, aquests 

productes culturals van ser decisius en la subversió de determinats models de gènere 

imposats a les irlandeses. El feminisme irlandès va lluitar en contra de la marginació de 

les dones, especialment en qüestions relacionades amb la sexualitat. Igualment va 

qüestionar la noció tradicional de “irishness”, d’identitat irlandesa, criticant la utilització 

de les dones, en la ideologia del nacionalisme irlandès.  

Aquesta anàlisi ha posat de manifest l’eficàcia d’aquestes expressions culturals 

en la subversió de models de gènere opressius. Com s’ha analitzat a la primera part del 

projecte, la dictadura franquista així com l’Estat Irlandès postcolonial van crear un 

determinat règim de veritat (Foucault) entorn a la feminitat. S’ha demostrat que les 

formes de resistència cultural són decisives per al qüestionament d’aquests règims de 

veritat. Així, en la nostra recerca,  em volgut posar de manifest  l’eficàcia de les 

expressions culturals més efímeres o frívoles, com les cançons o les vinyetes, que 

normalment no es consideren com a pràctiques de resistència i motor de canvi i 

transformació social. Hem volgut reconèixer aquelles  formes de resistència alternatives  

que no es corresponen amb la cultura de la elit, considerant aquestes expressions 

culturals com un llenguatge de resistència alternatiu, davant de la centralitat del discurs 
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masculí estrictament polític, donant valor de nou a l’experiència i les pràctiques 

personals i íntimes també com a pràctiques de resistència política.  

 L’anàlisi comparativa ha demostrat, a més, que hi ha certes tendències generals 

en el moviment de les dones que normalment s’atribueixen a les circumstàncies de cada 

context específic però que s’han revelat, a través de la comparació, com a 

característiques comunes. De la mateix manera, hem pogut concloure que la comparació 

de dos casos d’estudi considerats perifèrics a Europa pot ser molt fructífera ja que 

habitualment es compara només la perifèria amb el centre construint una mena de cànon 

d’estudi del moviment feminista que pot definir els moviments feministes situats a la 

perifèria d’Europa, com el català o irlandès, com a subalterns o com una simple 

imitació.  

Així doncs, degut a la seva perspectiva comparativa, aquest projecte ofereix una 

contribució inèdita en els següents aspectes:  

 

-El coneixement dels mecanismes culturals de repressió de les dones així com la seva 

institucionalització, revelant els paral·lelismes pel que fa a les polítiques de gènere entre 

els dos casos estudiats malgrat diferències significatives entre els dos contextos 

(Catalunya es troba sota una dictadura, Irlanda és un Estat democràtic). 

 

-La importància de l’agència de les dones i la seves diverses i múltiples estratègies de 

resistència, especialment a través d’expressions culturals més efímeres o considerades 

frívoles que, malgrat el poc reconeixement que han obtingut, són molt eficaces en la 

desconstrucció de discursos de gènere repressius per les dones. Ha posat de manifest 

també la importància de l’experiència personal  i les pràctiques personal i íntimes com a 

pràctiques de resistència. Així mateix ha visibilitzat les dinàmiques pròpies de 

moviments feministes considerats “perifèrics”. 

 

-La comprensió de la importància de les qüestions de gènere en relació amb el seu 

context social i cultural, especialment en els processos de construcció  de la noció de 

ciutadania i identitat nacional. 

 

D’entre els objectius inicials del projecte, figurava també l’estudi de la 

imbricació dels discursos de gènere amb altres processos socials fonamentals al món 

contemporani com el fenomen del nacionalisme. Així com la complexa relació dels 
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moviments feministes amb els projectes de construcció nacional. Com s’ha explicitat, 

aquesta dimensió del projecte ha estat un eix transversal que s’ha estudiat en cadascun 

dels apartats del projecte però degut a la seva complexitat i a les limitacions temporals 

del projecte no s’ha pogut abordar específicament ja que requeriria una investigació 

únicament centrada en aquest aspecte. Estudiar les implicacions del nacionalisme i els 

moviments feministes, per ser acurada, faria necessari abordar un període cronològic 

molt més ampli que es remuntaria en el dos casos a períodes anteriors als que  hem 

pogut abordar en aquest projecte centrat en l’Irlanda postcolonial i l’Espanya franquista. 

En aquest mateix sentit, també estava entre els objectius del projecte la comparació 

entre els discursos gènere produïts per Espanya com a colònia al Marroc i per Gran 

Bretanya sobre Irlanda com a colònia. De la mateixa manera, la complexitat d’aquesta 

anàlisi comparativa faria necessari un estudi molt més exhaustiu que quedava fora de 

l’abast i la dimensió del present projecte.  

 

4. Impacte  (publicacions, comunicació de la recerca, transferència de 

coneixements) 

Els resultats del projecte s’han concretat en les següents publicacions, comunicacions, 

presentacions i accions de transferència de coneixement:  

Publicacions  

 

-Nash, Mary. 2010. “Claiming the frivolous: Female cultural dissidence in Catalonia 

under Franco”. Publicació en llibre Women’s Memory Work: Gendered Dilemmas of 

Social Transformation, Editat per Cinta  Ramblado. UL Publications. (forthcoming) 

 

- Ní Bheacháin, C. (2010) “‘The seeds beneath the snow’: Resignation and Resistance 

in Teresa Deevy’s Wife to James Whelan”  in D’Hoker, E., Ingelbien, R., Schwall, H. 

(eds)  Irish Women Writers, Oxford: Peter Lang, pp. 90-109 (forthcoming) 

 

- Ní Bheacháin, C. (2010). ““Lest We Forget”: Gendered Memory in the Irish Free 

State”.  Publicació en llibre Women’s Memory Work: Gendered Dilemmas of Social 

Transformation, Editat per Cinta  Ramblado. UL Publications. (forthcoming) 
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-Ramblado, Cinta. 2010. “History, Memory, Fiction: Las Trece Rosas and Discourses of 

Recovery in Contemporary Spain.” Constructions of Conflict: Transmitting Memories 

of the Past in European Historiography, Literature and Culture. Eds. Katharina Hall 

and Kathryn Jones. Oxford, Berlin: Peter Lang, (forthcoming).  

 

-Tavera, Susanna. 2010. “Individualismo y corporativismo en el feminismo español, 

1890-1937”. Arenal Revista de Historia de las Mujeres 16:1; enero-junio.  

 

-Tavera, Susanna. 2009. “Els orígens del discurs identitari de gènere a Catalunya (1881-

1939)” a Cassassas Ymbert, Jordi. Les identitats a la Catalunya Contemporània. 

Barcleona: Galerada.  

 

-Nash, M, Tavera, S, Ramblado, C, Ní Bheacháin, C, García, M.A. Torres, G. 

“Catalonia under Franco and Postcolonial Ireland:  Shaping Gender  in a comparative 

perspective” (To be submitted, The European Journal of Women’s Studies, Journal 

under consideration)  

-Nash, M. Ní Bheacháin, C, “Perfomance of dissidence: feminist cultural resistance in 

Ireland and Catalonia”. (To be submitted, Women´s History Review, Journal under 

consideration) 

- Tavera, S, Ramblado, C. “Power and social control. Implementation of power, 

normative institution and repression in Catalonia and Ireland”. (to be submitted, Irish 

Studies Review, Journal under consideration) 

  

Comunicacions i presentacions de la recerca 

 

-Nash, Mary. 2010.  “Resignifying the Culture of the Franco Regime: Female Cultural 
Resistance and Dissidence.”  Women’s Memory Work: Gendered Dilemmas of Social 

Transformation, University of Limerick, 24-27 August.  

  

-Nash, Mary. 2010. “La tradició del feminisme a  Catalunya. El moviment feminista 

anarquista”, 1 de juny, Universitat de Limerick 
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-Ní Bheacháin, C. (2010) “‘Lest We Forget’: Ghosts, Gothic and Gendered Memory in 

the Irish Free State”, Women’s Memory Work: Gendered Dilemmas of Social 

Transformation, University of Limerick, 24-27 August.   

 

- Ní Bheacháin, C. 2010. “Researching Cultural Histoy: through the prism of subaltern 

studies” Seminari de Doctorat, Universitat de Barcelona.  

 

- Ní Bheacháin, C. 2009. "Un episodi torbador de la història de. les dones fantasma de 

cumann na mban",16 de Novembre,  Universitat de Barcelona 

 

-Ramblado, Cinta. 2009. "Confinament, redempció, oblit: moral política y política 

moral a la irlanda del segle XX”, 17 de Novembre, Universitat de Barcelona 

 

-Ramblado, Cinta. 2010. "Sites of Memory/Sites of Oblivion: Women, Memory and 

Confinement", 25 de febrero. College of Art and Design, Limerick Institute of 

Technology 

 

-Tavera, Susanna, 2010. “La Sección Femenina. Una afirmació entre el terreny públic i 

privat” 1 de Juny, Universitat de Limerick. 

 

Realització de Workshops 

 

-La història de les dones a Catalunya i Irlanda: perspectiva comparativa: aproximació 

metodològica. 15,16, 17 de Novembre 2009. Universitat de Barcelona. Amb la 

participació de Mary Nash, Susanna Tavera, Caoilfhionn Ní Bheacháin, Cinta 

Ramblado, Gemma Torres. 

 

-La història de les dones a Catalunya i Irlanda: perspectiva comparativa: models de 

feminitat i repressió de les dones, 29 de maig a 2 de juny 2010. Universitat de Limerick. 

Amb la participació de Mary Nash, Susanna Tavera, Caoilfhionn Ní Bheacháin, Cinta 

Ramblado, Maria Antònia Garcia, Gemma Torres. 
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-La història de les dones a Catalunya i Irlanda: perspectiva comparativa: 

desenvolupament del moviment feminista a Catalunya i a Irlanda. 24-27 Agost. 

Universitat de Limerick. Amb la participació de Mary Nash, Caoilfhionn Ní Bheacháin, 

Cinta Ramblado. 

 

 

-La història de les dones a Catalunya i Irlanda: perspectiva comparativa: resistència 

cultural. Octubre 2010. Universitat de Barcelona. Amb la participació de Mary Nash, 

Susanna Tavera, Caoilfhionn Ní Bheacháin, Maria Antònia Garcia, Gemma Torres.  

 

-Reunió de treball Mary Nash amb  Fiona Ross Directora de la National Library Dublin. 

Agost 2010. Dublin.  

 

-Per a la realització del projecte la Dra Caoilfhionn Ní Bheacháin ha realitzat una estada 

de recerca de 6 setmana a la Universitat de Barcelona 

 

 

Sol·licitud d’un nou projecte 

Com ha resultat de la recerca duta a terme s’ha sol·licitat un nou projecte per tal 

d’aprofundir en l’anàlisi comparativa de la construcció de models de gènere per part de 

l’Estat irlandès i l’Estat Espanyol en relació a Catalunya a través de l’aparell legislatiu: 

Presentat amb el Títol “Legislació i perspectives de gènere en la construcció de la 

ciutadania: una comparativa entre Irlanda i Catalunya al segle XX.” (Responsable del 

Projecte Mary Nash) (PBR 2010). La recerca duta a terme ha determinat la rellevància 

d’aquesta anàlisis la qual cosa ha fet necessària la sol·licitud d’un projecte específic.  

 Els resultats d’aquest projecte seran útils per a diversos investigadors/es, o 

alumnat universitari: tant per aquells que es dediquin a la història de les dones i dels 

moviments feministes a Catalunya i a Irlanda i aquells que estudiïn el període 

Franquista o la Irlanda postcolonial.  A nivell més general, els resultats d’aquest projecte 

permeten el coneixement mutu entre Irlanda i Catalunya, dues realitats amb 

experiències similars en bona mesura però que no solen ser objecte d’anàlisi 

comparativa. Així mateix, s’han establert llaços de col·laboració que es demostren  

duradors en el temps en la sol·licitud de nous projectes de recerca. Així mateix, ha 
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contribuït a un major coneixement de la realitat catalana a Irlanda i de la irlandesa a 

Catalunya.  
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