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En els anys previs a la gran guerra, les dones de molts països estaven en plena lluita per 
aconseguir la igualtat política i social amb els homes. El moviment sufragista, 
especialment als Estats Units i a la Gran Bretanya, era la cara més visible de les 
reivindicacions polítiques. El 21 de juny de 1908 una manifestació a Londres, organitzada 
per la Women's Social and Political Union reunia prop de tres-centes mil dones en 
defensa del sufragi femení. En altres països on hi havia una carència de drets polítics 
per tot el conjunt de la població, com a Rússia i a l'Estat espanyol, les demandes de les 
dones tindran un caire més social. La ciutat de Barcelona en el mes d'octubre de 1910 
es reunirien 20.000 dones pels carrers de la ciutat en defensa d'una educació laica, i tres 
anys després el Sindicat tèxtil de la Constància, de militància majoritàriament femenina, 
iniciava una vaga en contra del treball infantil i nocturn de les dones. Aquesta vaga que 
arrancava com una reivindicació laboral, i que durarà sis setmanes, a mesura que es 
prolonga van anant prenent força les reivindicacions de gènere davant la negativa de 
molts homes a secundar-la. 

L'esclat de la gran guerra, a l'estiu de 1914, atura momentàniament tot tipus de 
reivindicació en els països bel·ligerants, entre elles les de les dones. Els estats en guerra 
despleguen els seus aparells propagandistes en el conflicte, qualsevol discrepància pot 
ser considerada una traïció, la població ha d'estar unida per fer front a l'esforç bèl·lic. 
Però la nova guerra de l'era industrial requereix un grau de mobilització que va més enllà 
del front de batalla on van majoritàriament els homes, és necessari més que mai la 
implicació de tota la població, i és aquí on les dones cobraran una importància davant la 
guerra com mai havien tingut anteriorment. Els soldats mobilitzats cap a les trinxeres 
són milions, és a dir mà d'obra masculina del camp, de la ciutat, de les fàbriques que 
s'ha de substituir per dones que realitzin la seva feina. La duració del conflicte, fa cada 
vegada major la necessitat de la força de treball de les dones, especialment a les 
fàbriques, i d'aquestes dins sector armamentistes. Per exemple, a Gran Bretanya les 
treballadores en les fàbriques de municions passen de 200.000 a l'any 1914 a 950.000 
el 1918. A França, la indústria d'armes a l'inici del conflicte dóna feina a 50.000 persones, 
en el darrer any de la guerra són 1.700.000, entre els quals 430.000 són dones. En 
sectors com el comerç, en els països en guerra la mà d'obra femenina respecte als homes 
empleats passa d'un 27% en el 1914 a un 53% al final del conflicte. Els missatges per 
mobilitzar de les dones són constants des de l'inici del conflicte, "en peu dones franceses, 
reemplaceu en el camp de treball als que estan en els camps de batalla" dirà René Viviani 
el primer ministre francès l'agost de 1914. Així com de la importància que tenen per 
aconseguir la victòria “Si les dones que treballaven en la indústria bèl·lica haguessin 
parat durant vint minuts, la guerra estaria perduda pels aliats”, afirma el mariscal nord-
català de l'exèrcit francès, Jofre. Als Estats Units, que entra en la guerra l'abril de 1917, 
també es fan campanyes dirigides a les dones, un cartell de propaganda de l'època 
mostra una dona remant en una barca anomenada victòria i demana la implicació de 
totes en el conflicte. Moltes dones també partiran al front, especialment com a 
infermeres o en unitats auxiliars, com la Women's Auxiliary Army Corps de l'exèrcit 
britànic. 

Una conseqüència directa del conflicte serà la revolució russa, fet que arranca amb la 
celebració del Dia Internacional de la Dona Treballadora, el 23 de febrer de 1917 del seu 



calendari, en una vaga convocada per les dones obreres contra la precarietat i la guerra. 
Treballadores que en ciutats com a Petrograd són un 47% respecte a el conjunt, per la 
substitució dels homes que estan al front. Uns dies després, el 2 de març, abdicava el 
Tsar Nicolau II. 

Les dones han adquirit arran del conflicte en tots els països bel·ligerants, un 
protagonisme social com no havien tingut anteriorment. La guerra ha trencat els 
estereotips de gènere definitivament, les dones han vist que poden fer les mateixes 
feines que els homes, de fet les feministes ja ho reivindicaven abans del conflicte però 
en haver-hi una incorporació massiva, més dones ho havien experimentat. En el món 
del treball les dones han trobat un espai de socialització i de desenvolupament personal 
que ja no voldran perdre. En finalitzar la guerra, les fàbriques comencen a acomiadar 
les dones, però aquestes no volen tornar a estar recloses a casa, no volen estar com 
abans del conflicte. Un canvi de mentalitat que va més enllà del món laboral, i que també 
planteja una relació de parella diferent de com es donava, basada en l'obediència en el 
marit per una basada en la igualtat i la independència. La dona alliberada, que vesteix 
amb pantalons, que fuma i beu, que balla, que es relaciona amb qui vol serà una imatge 
representativa dels feliços anys 20. Políticament aquesta rellevància de les dones va tenir 
el seu fruit, i les dones van aconseguint progressivament el dret al sufragi (Rússia 1917, 
Gran Bretanya 1918, Alemanya 1919, Estats Units 1920). 

Respecte a Catalunya, la situació no és la mateixa perquè Espanya no ha estat un país 
implicat a la guerra, però sí que el conflicte obre un petit període d'expansió econòmica 
amb l'increment de producció industrial per abastir els països en guerra, que afavoreix 
la creació d'indústries i que incrementa el nombre de treballadores. Aquesta expansió 
econòmica però no es veu reflectida en una millora de les condicions de vida de les 
classes populars. En el mes de gener de 1918, la ciutat de Barcelona es veu amenaçada 
per la fam i el fred, hi ha carestia i els preus pujant sota la sospita que els productes són 
acaparats per ser traslladats als països en guerra. A la vegada hi ha un increment molt 
alt dels preus del lloguer. La protesta davant aquesta situació la protagonitzaran les 
dones, que sortiran al carrer a manifestar-se, a assaltar carboneres i mercats, a evitar 
desnonaments. Les autoritats decreten l'estat de guerra i posen fi a la revolta 
militarment. Però les dones de les classes populars de Barcelona han fet visible la seva 
capacitat reivindicativa i d'acció. La conquesta de drets de les dones en altres països en 
acabar la gran guerra no passarà desapercebuda a Catalunya, i les reivindicacions de 
gènere s'aniran incrementant progressivament en els següents anys. 
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