
 

“No desitge que les dones tinguen poder sobre els homes, sinó sobre sí mateixes”, Mary Wollstonecraft 

 

LA HISTÒRIA TAMBÉ LA FAN LES DONES 
15, 16 i 17 de febrer de 9.30 a 12h 

PROFESSORAT: Lola Bañón, departament de teoria dels llenguatges de la UV, i Eladi Mainar, doctor en història 

 

OBJECTIUS DEL CURS  

El curs pretén analitzar la història contemporània d’Espanya a través de les dones, des de la vessant femenina, és a 
dir, emprant les trajectòries vitals de diferents dones per contextualitzar els fets que han conformant el nostre 
passat més proper. Des de sempre, la història l’han escrita els homes, i per tant, els protagonistes han sigut ells, 
deixant de banda a la meitat de la població que per motius patriarcals, de religió etc, han viscut sotmeses als 
designes masclistes. 

 

CONTINGUT DEL CURS 

Els continguts estarien emmarcats dintre una sèrie de nuclis temàtics que tindria com a protagonista a una dona o 
sèrie de dones, a les acaballes del segle XIX i tot el segle XX. Estudiarem a Emilia Pardo Bazán, una dona que va 
trencar motles en la seua època, i el moviment de Las sin sombrero i que situaríem dintre del nucli temàtic, La 
Restauració i la seua crisi (1874-1931). En segon lloc, ens endinsaríem en els aspectes relacionats en la II República i 
la Guerra Civil espanyola, estudiant les figures de Clara Campoamor-Victoria Kent, i la que fou la primera ministra a 
Espanya, l’anarquista Federica Montseny. El nucli temàtic seria el corresponent a La Segona República i la Guerra 
Civil (1931-1939). La dictadura franquista (1939-1975), seria l’últim nucli temàtic, i aprofundiríem en dos dones, una, 
Pilar Primo de Rivera, va representar i va fomentar des de la Sección Femenina la tornada al paper de submissió total 
a l’home, i d’altra, Maria Moliner, va reflexar en l seua vida i obra eixe exili interior al que van estar condemnades les 
dones amb pensament propi. Per tractar La Transició democràtica i el seu procés de consolidació (1975-1982), 
analitzarem la figura de Cristina Almeida, una de les protagonistes de la Transició 
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