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1. Introducció.  

“La cosa veritablement important per una feminista, ja sigui italiana, australiana, 

americana, japonesa o marroquina, no és el feminisme. És important, sobretot, que hi 

hagi llibertat per totes les dones que venen al món, llibertat per pensar, per actuar en 

correspondència als seus desitjos, és més encara, llibertat de decidir sense mesura 

establerta pels altres. Nosaltres que fem referència al feminisme només perquè ha 

despertat en tantes dones, i en tants països del món, la voluntat de ser lliure” Clara 

Jourdan 

 

Quan has de decidir quelcom sobre què escriure són molts els temes que et venen en 

ment, són possibles les opcions per posar-te a explicar quelcom d’interessant. Després 

de tres anys en una carrera d’humanitats encara són més diverses les idees que et 

planteges davant un treball d’aquestes característiques. Una vegada llegia que una 

obra, fos quina fos la seva temàtica, havia d’estar feta per algú que el tema 

l’apassionés, o bé, el detestés, però mai per algú a qui li fos indiferent. D’aquí la 

redacció d’aquest treball. La història de les dones ha estat una constant en la meva 

formació, després d’haver cursat assignatures com gènere i història i, més recentment, 

estudi de les dones i de la identitat del gènere, no podia permetre’m no escriure 

quelcom final sobre el rol femení de la dona en la història. Des de l’inici en aquest grau 

d’història, en general, s’ha parlat poc del paper de la dona en els diferents 

esdeveniments polítics que han marcat un abans i un desprès en el temps, d’aquí que 

fixar-se en grans personatges femenins (o d’excepció) no ha estat suficient per les 

meves expectatives respecte aquest paper femení en l’ historiografia. 

 

No va ser difícil trobar allò que m’apassionava per escriure, les circumstàncies del 

moment van fer que em decantés per un tema ampli, que al principi semblava que 

superaria inclús les meves ànsies per trobar la qüestió final, però que mica en mica 

m’ha anat apropant també a una realitat. La història de les dones a Itàlia ha estat 

sempre lligada, sobretot,  en el seu inici, als moviments feministes que es comencen a 

desenvolupar als inicis dels anys setanta.  
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Ens els nostres dies, sembla que els treballs que parlen sobre el rol femení en la 

societat són més abundants, la qual cosa provoca gran diversitat d’opinions quan et 

poses davant un text que, a priori, ja saps que parlarà de dones exclusivament. 

Quan vaig arribar a la ciutat de Milà,  una nova llengua, una universitat per descobrir, 

lluny de casa, però vaig trobar en un carrer la Llibreria de les dones de Milà, havia 

sentit parlar d’ella, però entrar en aquell espai tan petit va acabar de fer-me decidir 

sobre el meu tema. Marxava de Barcelona amb una idea molt clara, el meu treball 

parlaria sobre dones, però em tocava definir-lo. La llibreria i l’escriptora Clara Journal 

molt amablement em van posar sobre la taula grans dubtes que giraven entorn la idea 

de les dones. Les circumstàncies de la vida, més del que ens pensem, ens ajuden 

moltes vegades a apostar per un camí, que tot i ser desconegut i ple d’incògnites, 

segurament és el millor.  

 

I els principals objectius? 

Després de llegir tants tractats respecte les dones, documents, articles i llibres sobre 

quin és el paper femení i quin ha estat el veritable rol que ha desenvolupat en la 

societat, les idees que et revolten per la ment són moltíssimes; i els dubtes, que en 

principi, havies d’aclarir cada vegada s’han fet més grans. Abans de posar-me a 

escriure sobre el que volia realment enfocar en aquest treball, havia de prestar molta 

atenció per no caure en les meves il·lusions o en les meves pròpies creences (sovint 

errònies) sobre la capacitat d’implicació dels moviments feministes en la societat.  

 

El meu principal objectiu després d’amarar-me de diferents visions sobre el feminisme 

des dels seus inicis, i concretament, sobre el feminisme italià, ha sigut buscar quina ha 

estat l’arrel del moviment i de quina forma s’ha anat involucrant en la societat aquesta 

nova concepció de concebre les dones. L’objectiu de cercar l’implicació d’aquest 

feminisme en la societat podia semblar una recerca fàcil, però com a la majoria de 

qüestions històriques més recents, les teves aspiracions sempre es queden en 

insuficients quan es tracta de moviments entre persones, i més encara entre persones 

diverses. 
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Per poder fer més real l’ implicació del feminisme en la societat, he fet un estudi sobre 

el naixement d’aquest moviment de forma general, però sempre focalitzant-me en les 

peculiaritats de la península itàlica i concretament a la ciutat de Milà. Són molts els 

moviments que es desenvolupen per les dones i per a les dones en una ciutat com Milà 

on la població femenina és de 660.070 habitants i on les dones amb un lloc de treball 

reconegut com a càrrec són de 15.0001. 

 

Treure conclusions sobre quina és la veritable implicació d’un moviment feminista, des 

del seu naixement fins als nostres dies en la societat milanesa no és fàcil; i abastar 

diversos àmbits culturals, socials i inclús polítics, on les dones feministes han pogut 

influir com a tal, tampoc. Per aquest fet m’he centrat en els documents i escrits que 

elles mateixes han redactat i publicat. 

 

En un primer moment el meu objectiu era només veure com s’havia format la història 

de les dones, que en els darrers temps, s’ha posat de moda. Però en veure que la 

història de les dones anava tan lligada al moviment feminista, he prioritzat adonar-me 

del paper d’aquest moviment del qual tanta gent en parla, i com més llegeixo sobre el 

tema, m’adono que uns pocs en saben el veritable significat del terme. He recercat els 

inicis més incipients del moviment a partir dels textos publicats en revistes com 

“Sottosopra” i també a partir de les figures femenines que n’han format part. 

 

I no hi ha cap treball bibliogràfic que no porti alguna complicació de sotamà. En aquest 

cas no és una excepció, en arribar a la ciutat de Milà, l’idioma l’entenia però no estava 

en la meva plena capacitat per llegir-me un llibre amb vocabulari específic sobre 

termes del naixement del feminisme. Però aquest ara, ja només és una anècdota en el 

camí. A mesura que llegia un llibre m’aportava nova bibliografia sobre el tema i 

sobretot nous articles. La majoria dels textos que m’he llegit per escriure aquest treball 

són els articles originals de les primeres dones feministes que estan escanejats sobre la 

web o que he trobat a la llibreria de les dones, la qual cosa m’ha fet arribar de primera 

mà al seu pensament, amb la gran dificultat d’haver de concentrar-me en el vocabulari 

tècnic i saber-ho adequar molt bé al context històric del moment, adonant-me de l’any 
                                                           
1
 Dades extretes del Servis d’estadística de ISTAT, Institut d’estadistic italià. 
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de cadascun d’ells. Semblarà una obvietat, però amb idees concebudes sobre el 

feminisme des dels meus dies, i sota la meva condició de dona, traslladar-te al seu 

vocabulari tècnic en italià i intentar agafar-ne el veritable significat ha estat un repte. 

 

 

3. El moviment feminista. 

3.1. Pinzellades del moviment feminista. 

 

El terme feminisme ha estat un concepte que ha rebut en el temps diversos significats, 

i que han estat moltes les explicacions i les clarificacions que diversos autors li han 

atribuït per tal d’explicar-lo.  Una de les descripcions més recents sobre el terme és la 

de l’autora Victoria Sau, que deia en el seu diccionari ideològic feminista que “El 

feminismo, es un movimento social y político que se incia formalmente a finales del 

siglo XVIII -aunque sin adoptar todavía esta denominación- y que supone la toma de 

conciencia de las mujeres como grupo colectivo humano, de la opresión, dominación y 

explotación de que ha sido y son objecto por parte del colectivo de los varones en el 

seno del patriarcado [...] lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo en 

todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera.”2 

 

El terme feminisme, serveix per englobar tots els moviments que han demostrat al 

llarg de la història que defensaven unes característiques pròpies de les dones per 

poder participar en tots els àmbits de la vida pública en la seva capacitat intel·lectual i 

en igualtat de condicions que els homes. Però, no és fins a la França del segle XIX, quan 

es comença a utilitzar aquest concepte per fer referència a un grup de dones que 

reivindiquen la seva emancipació com a dones. 

 

Les reivindicacions de les dones respecte la seva condició però comencen ja des de 

l’època medieval, les ànsies de determinades dones per fer sentir el seu paper dins la 

societat havien permès la creació d’escrits on es denunciava la misogínia, com és el cas 

de l’autora Christine de Pizan que escrivia el seu llibre Le Livre de la Cite des, on feia 

tota una crítica als rols dels homes respecte les dones. Molts autors contemporanis 
                                                           
2
 Sau, Victoria; Diccionario ideològico feminista. Volum I. Barcelona Pag. 121-122 
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han considerat aquesta publicació de 1405 com un dels primers manifestos del 

feminisme més recent. 

 

A pesar de totes aquestes publicacions, el primer document que s’ha considerat com 

un abans i un desprès respecte a aquest moviment feminista ha estat “Déclaration des 

droits de la femme et de la citoyenne” en aquest llibre de La declaración de los 

derechos de la mujer y la ciutadania”(1791)Olympe de Gouges manifesta la seva 

voluntat perquè hi hagi igualtat completa entre homes i dones. Aquesta però no era la 

única, un any després l’autora Mary Wollstorecraft també ho escrivia a “Vindicació dels 

drets de les dones”3 La qual influenciada dels ideals propis de la il·lustració, defensava 

que la visió de les dones mancada de racionalitat s’havia quedat en darrera per a servir 

de pretext perquè les dones no poguessin accedir a la política. 

 

En plena època de la revolució francesa van aparèixer el coneguts Cachiers de 

doleances, quaderns de queixes que circulaven per Paris, escrits tant per homes com 

per dones, un dels quals defensava una igualtat entre les relacions d’homes i dones. 

 

No ens podem oblidar però que un dels primers escrits defensant el rol femení també 

provenien de mans dels homes, com és el cas de John Stuart Mill, el qual escriu “The 

subjection of the women”,en què al costat de la seva dona Harriet Taylor Mill 

desenvolupen aquest assaig respecte el vot de la dona, on defensa que el fet que un 

dels dos sexes estigui per sota de l’altre és una concepció del passat, que provoca que 

no hi hagi un bon desenvolupament de la humanitat.  

 

Aquest moviment respecte el d’emancipació de les dones i sobretot el seu rol en la 

societat ha suscitat l’interès per part de la moltes dones per saber el seu veritable 

paper dins la societat en que viuen. És sobretot amb la publicació del “El segundo 

sexo” el 1949 de Simone de Beauvoir en què es dona tret de sortida a numerables 

publicacions que giren al voltant d’aquest terme arreu del món. I representa un abans i 

un després en la història del feminisme. La publicació del llibre de Simone de Beauvoir 

                                                           
3 Wollstorecraft, Mary. “Vindication of the Right of Woman”,assaig de Jonathan Bennet, 2010. 
Pag. 26-52. 
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que compartia vida amb Sastre, planteja una nova forma de veure la presència de les 

dones en la societat, tal com podem veure en una de les seves frases, “las mujeres se 

han esforzado siempre, tanto antes como ahora, en ligarse para afirmar un 

contrauniverso, pero todavía lo plantea desde la entraña misma del universo 

masculino4”. Aquesta cita podia donar una nova forma de concebre el feminisme. 

D’aquí que a partir d’aquest moment comencin a néixer noves organitzacions 

feministes com és el cas de Nacional Organization for Women (NOW) organització 

fundada per Betty Fiedan i altres noms propis que tindran un paper rellevant en el 

moviment com és el cas de Valeri Solans,Carla Lonzi, etc. 

 

Després de tota aquesta creixent difusió sobre el moviment, es produeix el que molts 

historiadors han denominat la segona onada del feminisme (també conegut amb el 

nom de neofemisme) perquè el moviment no només reivindica una emancipació de la 

dona sinó que també s’uneix als ideals de Marx i Freud, creant un moviment feminista 

més radical. A més, això propicia l’aparició d’una diferenciació dins del feminisme, 

passant per un moviment d’igualtat i un moviment de diferència. Ambdós conceptes 

definits molt recentment, tenen en comú la seva voluntat per a que la dona deixi 

d’estar relegada en un segon paper i tingui el mateix valor que els homes davant la 

societat. 

 

S’han diferenciat del feminisme més recent dos grans estudis, l’anomenat feminisme 

de la igualtat i el feminisme de la diferència. El primer presenta una teoria basada en 

que el model que s’ha de seguir és l’existent (és a dir, el de l’home). D’altra banda,  ha 

estat el feminisme de la diferència (el que s’ha desenvolupat amb més força a la 

vessant italiana) caracteritzat a grans trets per aquell moviment femení que es centra 

en el plantejament que les dones no han de ser iguals que els homes, sinó en la idea 

que s’ha de construir un propi rol. Aquest segon, al mateix moment, qüestiona el 

model cultural i social ja existent. El grup del feminisme de la diferència considera que 

s’ha de qüestionar el model en sí per poder incloure’l en la societat. 

 

                                                           
4
 Beauvoir Simone, “El segundo sexo”. Catedra. Madrid 1998. Pag. 398 
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Ambdós tipus de feminisme han conviscut però ha estat el feminisme de la diferència, 

el que va néixer a Estats Units i es va traslladar també a França, el que s’ha 

desenvolupat amb més força a Itàlia, de les mans de diverses dones involucrades i s’ha 

estès amb energia acompanyat de publicacions i multiplicitat d’actes. 

 

3.2. El feminisme a Itàlia. 

     

3.2.1. El seu naixement. 

El feminisme a Itàlia, com a altres països europeus, va començar de forma molt 

difuminada i va portar a desenvolupar grans canvis en la societat italiana. 

A Itàlia s’ha considerat el reconeixement de la història de les dones, un moviment 

d’estudi que ha començat ha agafar rellevància cap als anys 80 desprès de la publicació 

en italià del llibre de George Duby, sota el títol de Storia delle donne in Occidente5 que 

va lligat a l’ importància del naixement feminista. Han estat molts els noms propis que 

han format part d’aquest moviment que ha aconseguit mica en mica representar algun 

paper dins la societat. 

 

L’autora Ana Rosi Doria havia publicat A che punto e la storia delle donne in Italia6 , 

llibre on feia èmfasi sobre en quin moment de la història es trobaven les dones 

italianes. Altres publicacions que tractaven la qüestió havien estat la fundació de 

Feminist studis (1972) i el 1977 la publicació de Signs, ambdues caracteritzades per una 

gran interdiciplinitat dins el moviment i que veien inspirades en el moviment que havia 

sorgit als Estats units anomenat Women’s studies7. 

 

Però totes aquestes publicacions sobre aquesta consciència per fer una història de les 

dones venen lligades en la seva primera època amb el naixement del moviment 

feminista italià i l’aparició de tot un seguit de llibres i textos de diferents dones molt 

involucrades.  

 

                                                           
5
 Duby, George, Storia delle donne in Occidente,Laerza, 2009. 

6
 Doria, Ana Rosi, A che punto delle donne in Italia,  Viella, 2003 

7
 Women’s Studies: apareixen als Estats Units a partir de 1960, gràcies a l’activitat creixent de les 

feministes en les universitats. Serveixen per  a l’estudi de les dones en diferents àmbits socioculturals.  
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Un dels primers moviments sobre els qual es sustenta el moviment femení es tracta de 

l’organització al voltant d’un petit grup de dones que s’anomena DEMAU 

(Demistificazione dell’autoritarismo patriarcale). En un principi aquestes dones només 

s’agrupaven per parlar de temes quotidians entre elles, perquè tal i com explica Carla 

Lonzi, totes es sentissin unes més properes a les altres, sota la fórmula que ella 

mateixa utilitzava: Io sono te, tu sei me. Aquesta frase dona a entendre molt bé, el 

sentiment i el sentit en el qual s’unien aquestes dones. Un dels seus primers escrits  

apareix el 1966 i es titula Manifesto programmatico del gruppo Demau, però no va ser 

l’únic, i va començar un gran desenvolupament de texts i manifestos per explicar la 

seva idea, com els Alcuni problemi sulla questione femminile i el 1968 Il maschile come 

valore dominante. En tots ells podem veure un denominador comú: les divergències 

que provoca la política que ha d’integrar les dones en la societat i com ho havien de fer 

per no estar excloses de la vida pública. 

 

Aquest grup de dones plantejava que l’ inserció de les dones en el món públic no es 

podia fer tal i com estava la societat del moment. La política d’integració porta a la 

dona la facilitació que l’ha d’integrar a un món masclista8, sota aquesta frase es 

resumeix quin era el seu primer objectiu: no crear una integració de les dones en un 

món que les excloïa, a priori. El que pretenia Demau era començar de socarrel (el que 

elles havien anomenat “el coratge per començar de zero”9)d’anar pas a pas, per tal de 

primer entendre com a dones els problemes d’aquesta societat i a partir d’aquest 

moment arribar a l’esfera pública com a tal, no acceptant el model existent i amb 

“l’obligació de masculinitzar-se”. Però en el manifest s’hi deixa palès també la seva 

preocupació per desmitificar l’autoritarisme en múltiples àmbits, per aquest fet 

s’entén, encara que no ho expressin explícitament  en els textos, que pretén un “altre 

món completament separat”10. La principal característica d’aquesta pràctica de 

l’autoconsciència girava al voltant del fet que cada dona s’havia de sentir identificada 

amb l’altra, es a dir, no hi havia d’haver divisions entre les dones.  

 

                                                           
8
 Traducció de “la política d’integrazione porta alle donne la facilitazione esterna che le dovrebbe 

integrare ad un mondo maschile” Muraro, Luisa, Non credere di avere dei diritti, 2005, pg 27. 
9
 Traducció de “il coraggio di cominciare daccapo” Op. cit. Pag.27-28. 

10
 Traducció de “altro mondo nettamente separato”.Op. cit. Pag 29. 
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Tot aquest desenvolupament teòric respecte com s’havien de comportar les dones 

davant la societat que les relegava de l’esfera pública, havia agafat força gràcies a que 

la seva pràctica política es basava en el fet que, el petit grup reduït de dones, 

s’inclouran a una nova forma que naixia als Estats Units: l’autoconsciència. Aquesta 

pràctica de l’autoconsciència esdevé una idea fonamental per desenvolupar el 

moviment, dels anys 1970 al 1974 a la ciutat de Milà aquesta teoria serà la que 

predominarà en el grup de dones milanès, tal i com es pot veure en les publicacions 

que es desenvolupen en aquells anys, a partir de grups com “Anabasi”11 i les primeres 

publicacions de “Sottosopra”12. 

 

Entre els articles que apareixen a les revista “Sottosopra”13, els quals eren redactats 

per qualsevol dona, ja què, una de les principals característiques era que no hi havia 

ningú que decidís quins es publicaven i quins no, apareix un text de Lotta Feminista14 

que critica el salari d’un grup molt minoritari de la població. Un dels problemes que 

apareix a les publicacions és que la diversitat d’articles  gira al voltant de la idea que els 

textos, com que podien publicar sobre el que volguessin, es tornessin repetitius i amb 

poca vivacitat, o bé, es publiqués sobre temes que no interessaven a la majoria per la 

falta d’identificació. 

 

El naixement del moviment feminista a Itàlia, però, no té sentit sense l’aparició d’un 

dels manifestos amb més rellevància dins el moviment, l’anomenat Manifesto dei 

Rivolta femminile, al costat de l’article Sputiamo su Hegel de Carla Lonzi el 1970. 

Carla Lonzi, ha estat considerada com la gran defensora del feminisme de la diferència 

i al mateix temps la que teoritzava sobre la impossibilitat de dialèctica entre homes i 

dones, la qual la condemnava  a  nul·la, i a més defensava que l’ alliberació de les 

dones apareixia afirmada per la diferència entre ambdós. 

 

                                                           
11

 “Anabasi”: és un grup de dones que va escriure només una publicació el 1972 amb Donne e Bello, on 
el que publicaven eren els principals textos que sorgien respecte el feminisme a Estats Units i França. 
12

 “Sottosopra”: Revista sorgida de tant en tant per posar veu a algun descobriment important en 
política de les dones i discutir-lo en societat (han estat traduïts a diversos idiomes). 
13

 Els articles de “Sottosopra” eren escrits exclusivament des dels grups femenins a Itàlia (es publicaran 
un el 1973 i l’altre el 1974). 
14

 Lota feminista: formació feminista que criticava algunes accions en contra de les dones. 
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En el manifest de la Rivolta femminile declarava que “ d’aquell moment en endavant 

no volem que entre nosaltres i entre el món segueixi existint alguna barrera.[...] Ens 

hem esperat 4000 anys, per fi obrim els ulls”15. La qual cosa demostra que les idees de 

canvi estan en plena ebullició. En l’article d’Escupim sobre Hegel és on es veu més 

clarament la veritable voluntat d’aquests primers escrits,  que s’ha de començar a refer 

la història a partir de les dones com a subjecte i que per iniciar els canvis s’ha de tornar 

a començar des de zero sense prescindir de la diferència entre homes i dones.  

 

La mujer no se halla en una relación dialéctica con el mundo masculino. Las exigencias 

que vienen clarificando no implican una antítesis, sino un moverse en otro plano. Este 

es el punto en el que más costará que seamos comprendidas, pero es esencial no dejar 

de insistir en él16. Carla Lonzi ha estat una de les figures de més representació a tot el 

món respecte el moviment femení a Itàlia. Sota aquesta fórmula es pot comprendre el 

text la seva visió sobre el sentiment de canvis en la societat existent. Aprofita la crítica 

que fa al filòsof Hegel17, per aposentar les bases del que serà el primer feminista. 

 

3.1.2. Implantació del naixement amb la seva correlació europea. 

 

“Eren anys de feminisme triomfant i naixien sempre nous grups. L’autoconsciència era 

una pràctica que moltes, acostant-se al feminisme, adoptaven espontàniament. Tant 

que en el moviment de les dones fer autoconsciència va ser considerat per tot els anys 

setanta una espècie de preparació”18. (2005, Muraro)  

 

És en aquest moment quan el moviment italià entra en contacte amb el que s’estava 

desenvolupant a França. El 1968 havia nascut a Paris una agrupació femenina sota el 

nom de “Politique et psychanalyse” i un dels seus primers textos apareix en el número 

de “Sottosoprra”, i on el que es defensa, a grosso modo, que la seva gran invenció era 

                                                           
15

 Text d’Escupim sobre Hegel (Sputiamo sull Hegel) traducció del Italià: “Abbiamo guardato 4000 anni, 
adesso abbiamo visto” Op.cit. pag 29. 
16

 LONZI,Carla, Escupimos sobre Hegel, Mexico, 2004. Pag 46-47 
17

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) Filòsof alemany que desenvolupa en les seves teories 
filosòfiques en dos principals escrits: “Phenomenology of spiri”  i “Philosophy of right” . On explica un 
paper de la dona relegat a la domesticitat i on la considera, a grosso modo, la complementarietat 
domèstica per l’home que regna en l’estat, la política, la cultura, etc. 
18

 Traducció del text de Muraro en Non credere di avere diriti, 2005. Pag 34-35. 
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transformar l’instrument femení i, al mateix temps que transformaven, la pràctica 

d’explicar. Per tal de fer realitat aquest desig, el grup de franceses van convocar dos 

reunions internacionals, una a Le Tranche (Mlf) i l’altra a Rouen. Hi ha constància que 

algunes milaneses van accedir també a aquestes congressos, per a amarar-se de les 

seves idees. Seguint l’exemple de Politique et Psychanalyse, les milaneses van crear un 

petit congrés a Varigotti (on no hi van faltar representants franceses). A partir de les 

seves teories sobre fer política sense idealitzar les dones presentaven com podien 

cremar la seva energia. 

 

Les reunions en forma de congressos funcionaven com a eina de difusió i classificació 

de conceptes, per aquest fet es va celebrar un altre gran congrés el de Pinarella di 

Cervia. Amb tot això el que es produïa és que el moviment de fer política per el 

moviment feminista italià començava a agafar força i s’allunyava cada vegada més 

d’aquell incipient moviment format per unes poques i cap a unes poques.  Aquesta 

correlació amb les franceses propiciava una nova forma de concebre el moviment i 

representava un inici de naixement de noves associacions i sobretot la continuació de 

reunions, congressos, trobades que per a moltes va ser una descoberta per pensar que 

alguna cosa podia canviar.  

 

L’inspiració per a les milaneses, però, no només va arribar de les seves veïnes 

franceses sinó també dels escrits dels Estats Units. Des d’aquella declaració de Seneca 

Falls el 1848, on es criticaven les vexacions de les dones al llarg de la història. 

S’arribava anys posteriors a les associacions nacionals pel sufragi de la dona al costat 

de noms propis com Elisabeth Candy Stanton i Susan B. Anthony, entre d’altres.  

 

 

4. Qüestions italianes on el feminisme ha esdevingut un punt de conflicte. 

 

Són diverses les qüestions polítiques on el feminisme ha esdevingut un paper rellevant. 

On el moviment feminista milanès va posar més èmfasi, o va haver de replantejar-se 

esquemes del seu discurs, ha estat principalment en dos punts, la llei de l’ interrupció 

de l’embaràs voluntari i la proposta de llei en contra de la violència de gènere.  
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Ambdós han estat, i són, temes de gran discussió, ja què la diversitat de punts de vista 

sobre quina és la millor solució són massa antagònics. Alguns autors contemporanis 

han decretat que aquests dos punts han estat els principals pilars de la confrontació i 

l’organització del moviment feminista. 

 

Tot i això, no es poden oblidar altres moviments que van fomentar el feminisme com 

és el cas del que realitzaven, a partir del 1976, grups de dones actius, com l’aparició de 

l’anomenada Casa delle donne in viale Col di Lana, una agrupació femenina que s’ha dit 

que provenen del de via Cherubini19. En aquest espai, tal com es pot saber gràcies als 

seus articles publicats a “Sottosopra”, les dones es reunien en una sala molt gran per a 

discutir de política. En les reunions, encara que no hi havia definit un projecte clar, el 

principal objectiu era posar en comú i en confrontació els temes principals en política 

perquè les dones en donessin la seva opinió. Es reunien en una sala grandiosa unes 

dos-centes dones per a parlar sobre els temes polítics. Per a fer efectiva la seva 

confrontació ideològica i que aquest projecte no caigués en les explicacions d’unes 

poques i la passivitat de tota la resta, es van crear unes petites comissions, es van 

formar grups reduïts que anaven dels deu als quinze membres i que es van titular sota 

el número que representaven. És a partir d’aquests grups quan apareixen diferents 

articles com el cas de “La modificazione personale a l’agire politico” o bé el de “Osando 

finalmente dubitare...”20. 

 

Gràcies als testimonis d’aquests dos textos s’ha pogut veure que la seva preocupació 

girava entorn les teories de la política femenina, i s’han considerat com una via 

d’escapament, ja què hi ha la testimoniança d’una dona que declara que està 

empresonada en un rol físic i sense una interlocució femenina, fa que el seu paper 

s’acabi convertint en alguna cosa sense realitat.  

Aquest grup de dones mitjançant aquestes petites divisions aconseguien donar un pas 

més al sentit polític de les dones del moment però els apareixeria una altra dicotomia, 

ja que en la diferenciació femenina en política, es produïa el silenci del rol femení. No 

                                                           
19

 Dones reunides al voltant d’un grup a via Cherubini, un grup de dones d’una vessant molt més radical 
centrades exclusivament en política.  
20

 Els articles de  La modificazione personale a l’agire politico” o bé el de “Osando finalmente dubitare...” 
apareguts a la revista Sottosopra desembre 1976. 
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es podia aconseguir tirar endavant la crítica contra les injustícies de les quals eren 

víctimes. 

 

El 1976 es va celebrar el Congrés de Paestum, del qual en tenim notícies només a partir 

dels articles que elles mateixes van publicar posteriorment o de la tasca de la 

periodista Maria Grazia Fransescato.21 En aquest congrés hi van arribar dones de les 

diferents parts d’Itàlia i el que es pretenia era conciliar les diverses tendències sobre el 

feminisme i definir quines podien ser les pràctiques futures. En general, es buscava fer 

un balanç sobre cap a on anava el seu moviment, ja què el radicalisme on s’havia 

arribat per part d’alguns grups milanesos, com el citat anteriorment, de Via Cherubini, 

estava tensant massa la corda.  

Malgrat els esforços i l’energia, el congrés a Paestum no va aconseguir cap del seus 

objectius, segons els narradors del moment el que realment es considera important és 

el gran nombre d’assistents a l’esdeveniment de diferents parts d’Itàlia. 

 

4.1. Non vogliamo più abortare – No volem avortar més. 

 

Sota aquesta frase les feministes començaven un article respecte la llei de la 

interrupció voluntària de l’embaràs. He introduït aquesta dicotomia, ja que, és al 

voltant de la pràctica de la interrupció de l’embaràs voluntària a Itàlia que s’ha donat 

vivacitat al moviment femení, ja que han estat diverses les discussions que han nascut 

al seu voltant. A més s’han format, entre les mateixes participants, molts grups 

diferents a causa de les diverses concepcions sobre com resoldre o clarificar el tema.  A 

molts països europeus la legislació sobre aquest tema ha portat a grans discussions 

sobre el rol de la dona i l’emancipació d’aquesta a l’hora de decidir sobre el seu propi 

futur. 

 

A l’Itàlia dels anys 60 van ser moltes les manifestacions que sorgeixen respecte la 

pràctica de l’avortament, la qual cosa no va passar desapercebuda. Pels escrits que 

apareixien a la revolta femenina (1971), en la qual en algun dels seus articles ja 
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 Maria Grazia Fransescato: periodista feminista que va poder assistir al congres de Paestum, una de les 
úniques. 
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parlaven de “il ventre è mio”22. Les feministes del moment ja eren coneixedores de les 

pràctiques d’avortament clandestines i il·legals a les que moltes dones es sotmetien.  

 

Un dels factors que va portar a que el moviment es difongués en la societat és que van 

ser moltes les dones que van sortir al carrer a defensar una llei legal d’avortament, i 

això feia que aquests primers anys les dones es sentissin molt vistes en la societat. Les 

campanyes a favor d’aquesta legalització eren massives i tractaven del problema social 

però també cultural en què molta població s’hi podia sentir identificada. La principal 

confrontació va ser que les diverses reaccions i concepcions sobre el perquè havia de 

ser legal provocaven escissions en el grup de dones i també dins el propi moviment 

feminista. 

 

No és pot fer una correlació amb la llei de l’avortament i la del moviment feminista, ja 

què el feminisme més primerenc, tenia com a principal objectiu el d’interrogar la 

pròpia sexualitat i fer-la objecte primordial. Però s’han trobat exemples concrets en 

què, els principals grups feministes de Milà, s’adonaven de la gravetat de la qüestió i 

del fet que moltes ciutadanes s’hi sentien identificades.  És el cas de la crítica que 

apareix en un dels textos de “Sottosopra” ja que considera que les dones que firmaven 

aquest tipus de llei, “ajuden a sostenir una alliberació en negatiu entesa com a rebel·lió 

a la dona i a la seva funció reproductiva.”23 És a dir, que totes aquelles que acceptaven 

aquesta llei de la interrupció de l’embaràs fos legal també estaven enganyant-se 

respecte la llibertat, perquè eren dones que entenien la rebel·lió i l’alliberació a partir 

de la maternitat. 

 

Un dels fets perquè l’avortament no va ser un dels temes principals del moviment 

feminista, és que la majoria de dones que s’incloïen en el moviment feminista, el veien 

en un principi com una reacció on s’unien per explicar-se les seves experiències, i no 

havien patit mai la necessitat d’arribar a la pràctica d’un avortament, per la qual cosa, 

                                                           
22

 “il ventre è mio”: traducció al català, el ventre és meu, és l’eslògan proposat per Rossana Rossanda, el 
qual moltes feministes van criticar perquè dóna una responsabilitat massa individualita. 
23

 Traducció de: “per sostenere una liberazione in negativo, intesa come ribellione della donna alla 
funzione riproduttiva” aparegut a l’article de Autodeterminazione: un objettivo ambiguo. De la revista 
“Sottosopra”. 
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no el troben una qüestió primordial en els seus manifestos, encara que és un problema 

que afecta també a la sexualitat femenina. D’altra banda,  les dones que van defensar 

l’avortament legal no s’aferraven a cap necessitat d’esdevenir una política de les dones 

ni a diferenciar la part femenina de la població en qualsevol moviment.  Aquestes 

segones consideraven que el fet d’avortar era una causa més que individual i que 

presentava una nova escala de valors, com es pot veure en l’opinió que explica 

Rossana Rossanda el 1975 en l’obra Considerazioni sull’aborto. 

 

A la revista “Sottosopra” també apareix la preocupació sobre la interrupció voluntària 

de l’embaràs i es proposa elaborar un projecte polític que agrupés la sexualitat i la 

maternitat. Aquest fet, però, no va poder ser tirat endavant a causa de la gran 

diversitat d’opinions.  En el grup de dones di Col di Lana24, es criticava que aquesta 

“alliberació” era només l’alliberació d’un mal pitjor i algunes feministes a pesar de la 

gran ambigüitat de la qüestió, no podien donar com a llibertat aquest tipus de lleis, ja 

què no era una llibertat en si, sinó que es tractava d’una llibertat per sorgir d’un mal 

que encara era pitjor, i això no era un triomf per l’emancipació femenina. 

 

En tot el moviment feminista les contradiccions començaven a aparèixer respecte la 

llei, i respecte la seva emancipació. Algunes parlaven de la seva pròpia emancipació 

personal, mentrestant les altres es centraven en un buscar les institucions a favor de 

les dones. Per això Franca Spirito defensava que en la llei de l’avortament es tractava 

de definir en nom de les dones un objectiu comú de negociació, i aconseguir negociar-

lo amb les institucions. Però aquesta visió no va ser majoritària en les feministes, ja 

què, com he dit anteriorment el fet d’aprovar aquesta llei en contra de l’avortament 

il·legal era també fer creure una llibertat femenina no existent. Per altres dones era de 

totes maneres un triomf per la lluita de les dones per sortir a l’exterior, per arribar a la 

política. Tot i això per a molts, les manifestacions donaven una visió pública a les dones 

i el triomf de la llei va ser tot un èxit. 

 

S’ha de tenir en comte, que també aquests moviments al voltant de l’ interrupció de 

l’embaràs femení van servir per al moviment de les dones per adonar-se que els 
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 Grup de dones Col di Lana: el qual publica article Autodeterminazione: un objetivo ambiguo. 
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mancava alguna cosa que era primordial, els faltava una experiència femenina ( la de 

l’autoconsciència que acabava d’aparèixer). Tal com ha dit Luisa Muraro el tema de 

l’avortament era un joc entre dues qüestions,la d’una pràctica política adherida a la 

realitat femenina i la de l’autonomia del moviment de les dones en contra dels grups o 

moviments interessats pels problemes femenins. 

 

4.2.Noi donne- Nosaltres dones. La llei sobre la violència de gènere. 

 

Un dels temes més crítics per al feminisme ha estat al llarg del temps el problemes 

sorgits al voltant de la violència de gènere, i la regulació d’aquesta mitjançant la llei. El 

1979 es pot considera com un any d’inflexió pel feminisme italià. Nosaltres les dones 

(Noi donne) és el text que posava sobre la taula els conflictes sobre la llei de violència 

sexual, sobretot des d’una iniciativa popular. La proposta que es defensa es basava en 

una situació complexa i va portar a una gran discussió pels grups feministes.  Com ja es 

vist en el debat de la llei de l’avortament, les diferències d’opinió portaven també a 

moltes diversificacions. I el principal problema girava entorn la idea de no saber 

separar la violència del destí social de la sexualitat femenina. 

 

La principal divisió en la llei venia donada perquè les dones es dividien sobretot en dos 

grans grups: unes es consideraven com un grup social oprimit i les altres ,en canvi, com 

una sexualitat diferent per la qual cosa negaven l’existència del sistema social donat. 

Aquesta segona visió és la que, com deia Luisa Muraro seguia la pràctica política de 

sexualitzar els esdeveniments socials, el llenguatge, el dret i la paraula a aquells que els 

havia estat negat. 

 

 El principal objectiu de les promotores de la llei era el d’introduir la modificació 

necessària, sobre la legislació en defensa de les dones, per aconseguir que aquestes 

poguessin defensar els seus interessos acordant un procés que hauria de ser públic. El 

que realment es demanava amb la llei era que la dona pogués arribar a valorar-se a 

partir dels seus valors. La contradicció en aquesta legislació apareixia palesa quan 

algunes dones pretenien imposar una dignitat femenina amb els mitjans coercitius de 

l’estat. 
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La Llibreria de les dones de Milà va donar dos principals punts de vista respecte la llei, 

per una banda, consideraven que preferien reservar-se la possibilitat d’una valoració 

més individual. D’altra banda, és important que el moviment polític de les dones 

estigui en contra de les iniciatives amb aquelles que les dones en concret decideixen, 

valoren, pensen. Aquest segon punt és on entra en conflicte perquè, tal i com 

exposava Muraro, el principal element de política de les dones era el rebuig a la 

representació política. Ja què entenien com a tal un espai on la representació 

femenina no tenia veu. 

 

El fet que més es criticava d’aquesta llei, és que les dones no poden legislar en una 

societat on encara no tenien existència, d’aquí que la dicotomia respecte aquest 

projecte va provocar una escissió del moviment de les dones encara més radical. El 

projecte de llei es tirat endavant gràcies a la Llibreria de les dones de Torino25, el qual 

no aconsegueix una unanimitat per la proposta però si una majoria per a que s’aprovi 

la llei. 

 

4.3. “Mi sento felice di aver trovato il coraggio di ritornare a scuola”- Em sento feliç 

d’haver trobat el coratge de tornar a l’escola. 

 

Aquesta és una de les frases que una de les assistents del projecte de l’escola de 150 

hores deia quan parlava de la funció de l’escola. Enmig de les dues discussions que van 

portar a que el feminisme de forma de més o menys implícita prengués part en el 

paper polític hi  havia una altra iniciativa que tot i no ser política, des del seu 

naixement presentava un nova forma que les dones arribessin a la societat. L’escola de 

150 hores era un projecte que plantejava que les dones, destinessin part del seu temps 

a tornar a l’ensenyament. El fet de retornar a aquell espai, era molt més, que tornar a 

estudiar, significava un gran trencament ja què volia dir deixar part del temps destinat 

a la família i la casa per destinar-lo exclusivament a elles. És pot veure en un 

“Sottosopra” publicat, que una de les dones quan escrivia que “El que m’espero del 
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 Llibreria de les dones de Torino: inspirada en la llibreria de les dones de Milà, va estar oberta de 1977 
fins a 1981. 
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meu retorn a escola és que després de tants anys des quan vaig deixar d’estudiar, sento 

que el meu cervell s’està adormint i vull poder-lo despertar”26, el fet que tornar a 

l’escola significava una voluntat pròpia de formar-se. A més a més, gràcies a aquest 

exemple es pot veure el gran aïllament i la desconnexió de les dones respecte la 

societat un cop passaven a l’esfera domèstica. 

 

Són diversos els escrits que trobem de dones que van freqüentar aquests tipus de 

cursos, un altre dels títols va ser “Piu polvere in casa meno polvere nel cervello” l’any 

197727, que va presentar l’escola de 150 hores, que es duia a terme a Milà, per tal que 

les dones es presentessin a formar part d’aquesta aventura. Amb tot, aquest 

moviment servia principalment, tal i com podem veure en les explicacions de les seves 

participants28, que el camp domèstic produïa un aïllament de les dones en la societat i 

que un cop arribaven a la societat es produïa un xoc, ja que, no estaven preparades 

per aparèixer defensant els seus desitjos. Aquí es veu clarament que quan arribaven a 

la societat, després d’haver estat reclutades a casa i a la família no sabien com 

expressar la seva voluntat davant unes lleis exclusivament masculines. 

 

 

5.La  LLibreria delle donne di Milano. 

 

    5.1. El naixement de la llibreria. 

Llibrera delle donne di Milano. Via Pietro Calvi 29. 20129 Milano, aquesta és l’actual 

direcció de la llibreria que és considerada com la peça cabdal del feminisme a Italià 

però sobretot de Milà. No és una llibreria tal i com es concep el terme, es considera 

com la casa, el lloc, la residència, el niu, de la major part d’idees que neixen sobre el 

feminisme i sobre la consideració de la dona a la ciutat de Milà, però també per tot 

Itàlia, inclús per la resta del món. La llibreria va ser oberta el 1974 a Via Dogana, encara 
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 Traducció de l’italià: “Ciò che mi aspetto dal mio ritorno a scuola è questo: essendo tanti gli anni da 
quando ho smesso di studiare mi sento il cervello addormentato e vorrei poterlo svegliare”. Op.cit. pag 
121-122. 
27

 En annex: Piu polvore in casa meno polvere nel cervello. És el títol dels fragments que els donaven a 
les dones per a que s’inscrivissin a l’escola de les 150 hores. 
28

 Son diversos els testimonis que parlen de les seves experiències com alumnes en l’escola de 150 
hores, en exemples concrets veure “Non credere di avere dei diritti” pag 122,123,124. 
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que va ser traslladada a l’actual situació anys posteriors, el millor és que encara 

conserva algunes de les directrius dels primers anys. 

 

L’idea de fer sorgir una llibreria per poder donar més força al moviment feminista que 

s’estava fecundant cada cop amb més força prové de l’exemple de la Librairie des 

femmes oberta a Paris pel grup de Politique et Psychanalyse. Influenciades per les 

característiques de Paris, Elena Medi i Lia Cigarini van voler crear a Milà, una cosa 

semblant. Una de les majors descripcions per aquesta llibreria ha estat la que ha fet 

Luisa Murano en que comenta que  “la llibreria ve col·legiada tan al passat com al 

present. Al passat, perquè és una pràctica de la nostra lluita i és la presa de paraules i 

d’això se’n troba una primera testimoniança  a les obres de pensaments feministes. Al 

present, perquè és la pràctica de la nostra lluita per trobar el temps i els instruments 

per difondre, discutir i aprofundir tot això en l’expressió de les dones.”29 

 

La importància d’obrir aquesta llibreria ve del fet que, en el seu manifest s’expressa la 

idea que es considera un negoci i com a tal ha d’esdevenir una font de venta de llibres. 

Però la realitat és que és molt més que això, ja què, és l’espai idoni on es pot discutir 

sobre el temes que preocupen a les dones. És per això, també, que va lligada a aquesta 

llibreria el naixement de diferents cases editorials com La Tartaruga. S’ha de considerar 

així que la Llibreria de dones de Milà ha estat el punt de sortida pel naixement de 

diverses llibreries centrades en els exemplars femenins. La importància creixent, però 

sobretot popular del moviment de les dones es va estendre per tot Itàlia, tal i com 

podem veure en les diverses llibreries que es van obrir entre els setanta i vuitanta del 

segle XX.  S’obria una llibreria de les dones a Sardenya, La llibreria la Tarantola di 

Cagliari , la Lilith de Genova i la llibreria de les dones de Padova i de Torino . A la capital 

Italiana el moviment no va ser menys i s’han creat diverses institucions per la cultura 

femenina, com és el cas del Centre feminista separatista (CFS) i l’associació federal 

Internacional feminista (AFFI) els dos actualment recollits al centre de la casa 

internacional de la dona de Roma. 
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La llibreria de les dones de Milà és la institució més viva del pas del temps per al 

moviment feminista, la llibreria no ha perdut, en tots aquests anys de vida, el seu 

sentit i ha passat a esdevenir un referent mundial, ja que dia a dia encara és un espai 

de relacions, compromisos i, sobretot, d’intercanvi d’idees. Per aquest fet, actualment 

la llibreria de Milà és encara considerada en paraules de Lia Cigarini “com la figura de 

l’autoritat femenina30”. 

 

  5.2. Les publicacions. Llegim, però no només per nosaltres. 

 

Han estat moltes les dones que han desenvolupat un paper actiu en la llibreria de les 

dones de Milà, des les que van donar els seus primers llibres quan es necessitava una 

arrencada demanaven per obrir-la, com ara Carla Accardi31. Com les que 

posteriorment tenen una història biogràfica lligada al creixement de la llibreria, com el 

cas de Maria Grazia Zerman32 i Bibi Tomasi, però no han estat les úniques. 

 

La vivacitat encara present en aquesta llibreria arriba també gràcies a les innovacions a 

les que s’han anat adaptant les persones que la tiren endavant.  La llibreria de les 

dones de Milà va servir a les seves fundadores per conèixer els principals escrits 

femenins de l’època, d’aquest fet n’és la prova que no és una llibreria com a tal, ja que 

conservar una gran quantitat de llibres del moment en que es funda ( té un arxiu amb 

més de 10.000 exemplars).  

 

Una de les publicacions importants, perquè va definir en part les expectatives del seu 

feminisme ha estat la de l’anomenat Catalogo giallo (el que publicat el 1982 sota el 

nom de Le madri di tutte noi (La mare de totes nosaltres) Es tracta d’un text on 

l’objectiu principal era el de buscar el tipus concret d’escriptura perquè la política de 

les dones no fos dèbil. Al mateix temps que es parlava de la gran emancipació 
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 Cigarini, Lina de l’obra JOURDAN, Clara, La librería de mujeres de Milán 2007. 
31

 Carla Arccadi: la seva biografia va lliga al feminisme dels anys setanta, ha escrit diversos articles i ha 
estat considerada com una de les principals feministes italianes al costat de Carla Lonzi. 
32

 Maria Grazia German: va ser una de les ensenyants dels cursos de 150 hores i ha participat activament 
en la redacció d’algun dels grans manifestos del feminisme. Es coneix el seu nom perquè s’ha creat un 
premi de reconeixement acadèmic que proporciona una beca d’estudis algun projecte relacionat amb 
cultura de les dones. 
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femenina que aconseguia progressos en la societat. S’adonaven que d’ençà de la 

fundació de la llibreria el que realment es necessitava era una forma d’il·lustrar la 

contribució femenina a la cultura en tots els àmbits. El que planteja aquest document, 

tal i com ha explicat Luisa Muraro en diverses ocasions és que el que realment es 

necessitava, i el que, s’estava buscant a partir d’aquest catàleg groc era l’estructura 

simbòlica de la mediació. És a dir, els textos escrit per dones on el llenguatge fos l’idoni 

per poder parlar de la diferència sexual i, a més, per trobar les paraules per donar 

constància de la injustícia que hi ha en la majoria dels nostres escrits.  Així doncs, 

també és en aquest catàleg groc on es donen les primeres consideracions respecte el 

feminisme que ha marcat les dones italianes. Defensaven  que les dones participaven a 

la societat a traves d’un “sexe neutre” i aporten en aquest document la figura de la 

mare simbòlica, considerant aquest com una mediació a partir dels sexes. 

 

Enmig de tota aquesta literatura femenina i de la reafirmació de conceptes per donar 

sentit al seu moviment i per aconseguir els objectius de la llibreria d’arribar a un públic 

molt ampli. L’objectiu de difondre i d’intercanviar opinions es va crear el 1987 a la 

revista “Aspirina”, on a partir de les explicacions en forma de vinyetes de còmic i 

l’humorisme pretenien fer pensar sobre el paper de les dones. A pesar que només hi 

va haver 10 publicacions és un cas curiós com la llibreria pretenia des de tots els 

àmbits el seu principal objectiu: donar a conèixer els seus veritables objectius.33 

 

La llibreria va voler continuar creixent amb l’aparició de la seva publicació trimestral de 

la revista anomenada “Via Dogana” (1991) per parlar principalment sobre política 

femenina. Aquesta revista que serveix per interrelacionar al mateix temps de donar 

informació, encara està en funcionament en els nostres dies, el seu últim número va 

ser 104 el passat mes de març, sota el nom de “un si e qualque no”  

 

Una de les majors descripcions per a entendre el seu veritable paper com a revista és 

la que apareix en la web de la llibreria de les dones quan explica que el criteri per a 

elles és sempre un, que hi hagi llibertat i paraules de dones en primera persona, que 
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 Exemplar d’una de les publicacions de la revista Aspirina a través de la web www.aspirinalarivista.it 
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sigui ella la qui parla, que sigui ella la que decideixi i cap altre o altres al seu lloc34 . 

Mitjançant la revista així doncs, es publica sobre els interessos respecte la política de 

les dones, per a que siguin llegits per un públic molt ampli. 

 

El 1990 s’havia fundat l’anomenat Circolo della Rosa, juntament amb un altre grup de 

dones el de la Unione Donne Italiane (UDI)35. Al costat del moviment feminista aquest 

grup de l’Unione als anys 70 va participar activament en accions concretes com la 

proposta en contra de la violència de gènere i a una recollida de firmes per canviar la 

llei. La fundació del Circolo della Rosa apareix conjuntament per la voluntat de tirar 

endavant la proposta de la llibreria de les dones de relacionar les dones per parlar 

sobre política, cultura i societat. Mitjançant aquestes reunions es convida tant a homes 

com a dones a participar-hi activament, a ser un espai d’intercanvi d’opinions però 

també de plantejament de nous dubtes. 

 

Per sí les publicacions no han estat suficients per a fer pensar sobre la situació de les 

dones, avui dia encara es creen conferències obertes a tot el públic. Són reunions en 

les quals totes i cadascuna de les presents hi participen i en les que tothom, sigui quin 

sigui el seu àmbit, pot preguntar, defensar o resoldre les seves idees a partir de la 

comunicació entre tots.36 

 

Els canvis respecte el moviment feminista han estat molts en tots aquests anys de vida 

de la llibreria. Per aquest fet també és important recordar les publicacions 

anomenades “Sottosopra”, les quals no estan fixades seguint una periodicitat i es 

caracteritzen perquè apareixen per a discutir sobre temes concrets de la política 
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 Part original del que explica sobre la revista de Via Dogana a la pàgina web de la llibreria. Traducció 
de: il criterio per noi è sempre uno, che ci sia libertà e parola di donna in prima persona, che sia lei a dire, 
che sia lei a decidere e non altre o altri al suo posto.  
35

 La Unione Donne Italiane (UDI). Aquesta és una associació de dones, creada el 1945, amb objectiu 
d’aconseguir organització política, cultural, social. En els seus inicis la seva causa donar veu a les dones a 
partir de la política, tal i com queda definit en la “Dichiarazione di intenti e dello stato dell’UDI. 
(Declararació i intents de l’estat de UDI) Actualment encara segueix vigent sota el nom de Unione Donne 
in Itàlia i les accions que desenvolupa són mitjançant la recollida de firmes sobre temes de màxima 
autoritat en el parlament, com ha estat el cas de la seva ultima campanya( la del 2008) sobre la violència 
de gènere. 
36

 Annex  full d’informació sobre el tema i les trobades que es realitzen durant el mes de maig i també 
de juny.  
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feminista. Aquests són espontanis i no segueixen una temàtica comuna, només que 

són escrits per defensar la política femenina des de l’expressió del pensament 

feminista. Es caracteritzen perquè al llarg dels anys han contribuït a difondre la 

defensa sobre temes polítics com el cas del “Sottosopra rosso” de 1996.37 I ha 

esdevingut una valuosa font per poder entendre la ideal feminista italià. 

 

Totes aquestes publicacions donen exemple del que deia Clara Journal: “ ¿cómo se 

coloca nuestra libreria de mujeres? Sin duda, como un lugar de reflexión y de puesta en 

palabras [...] Puesto que ya no hay movimineto de mujeres, pienso que la política de las 

mujeres tiene que encontrar otros centros, otros lugares simbólicos céntricos que 

expresen y realicen formas de política propias de las mujeres que estan llegando hoy a 

la edad adulta”38. Sota aquesta definició es veu la seva voluntat de seguir sorprenent 

perquè la llibreria no decaigui i s’uneixi a les noves innovacions en el camp de les 

relacions. Com ha estat la creació de la seva pàgina web (www.libreriadelledonne.it). 

 

El que s’ha aconseguit amb tots aquests anys de la llibreria oberta ha estat arribar a un 

públic més ampli i les publicacions han fet que no només les dones que van fundar la 

llibreria, les qual encara segueixen al capdavant o són una part partícip, segueixin 

innovant per arribar a tot un públic, perquè com deia en el manifest, un cop ha estat 

oberta la llibreria “és un lloc de totes les dones que hi ha entrat”. 

 

6.La importància del feminisme a Milà.  

 

Avui dia són molts els que diuen per Internet que: el feminisme ha mort. Ho diuen 

perquè no ho han entès, no s’han adonat que el moviment feminista del nostre temps, 

s’ha de diferencia d’aquell del vuit-cents39. Amb aquestes paraules començava un dels 

seus discursos Clara Jourdan quan parlava sobre el feminisme en l’actualitat. Encara 

avui a les orelles d’una gran part de la població s’entén un calfred quan es parla 

d’aquest terme. El feminisme com la majoria de moviments o períodes de la història 
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 Sottasopra rosso 1996. È accaduto non per caso( El final del patriarcat) explicat més endavant. 
38

 Jordan, Clara, La librería de mujeres de Milán en el presente. 2007 Pag 6 
39

 Jordan, Clara, Libro- DVD. La política del Desiderio 2010. 

http://www.libreriadelledonne.it/
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acabats amb –isme ha patit al llarg dels anys una gran evolució, i han estat molts els 

períodes que ha hagut d’anar superant perquè encara avui en dia sigui quelcom viu. 

 

Al llarg del desenvolupament de la història han estat diversos els esdeveniments que 

s’han dut a terme respecte els moviments de les dones, per aquest fet, ja des dels anys 

vuitanta,  que sorgeixen diferents propostes per parlar del moviment feminista i sobre 

quin punt es troba. És el cas dels cursos que s’organitzen en aquells primers anys dels 

vuitanta, no només per crear associacions o grups culturals sinó també per donar 

consciència de fins a quin punt el feminisme estava immers en la societat milanesa.  

Per aquest fet Anna Del Bo Boffino40, proposava la creació de l’anomenat “Percorsi 

dell’identità femminile nel novecento”, aquest moviment era la necessitat que les 

diferents dones que havien aconseguit arribar a punts de l’esfera més pública posessin 

en comú les seves experiències i  vivències sobre com es sentien considerades. Es a dir, 

el que pretenien era que arribessin a intercanvia idees entre opinions diverses, hi ha 

una frase que resumeix molt bé el veritable significat d’aquesta proposta “era una 

realitat complexa, composta, en continua evolució, on convivien mentalitats i posicions 

diverses”41. D’aquesta iniciativa havien sorgit l’espai on trobar-se, com, la ja citada, 

Unione Femminile Nazionale.  

 

Segons el punt de vista de l’autora molt compromesa en les qüestions femenines una 

de les seves frases respecte el feminisme ha estat: “Sense la mediació del feminisme 

l’irradació de les dones i la seva feminitat tradicional hagués estat devastadora. El 

difícil procés de redefinició de la pròpia identitat sexual i de gènere ha trobat en el 

feminisme el lloc de referència col·lectiu, l’obertura necessària per donar una 

consciència activa.”42 Des d’aquest moment, ja trobem una nova visió sobre el que ha 

estat i sobre el que ha de canviar el feminisme. Sota aquests terme, que durant molts 

anys, sobretot el primerenc, s’havien introduït les qüestions de la pràctica del fer, de 
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 Anna del Bo Boffino (1925-1995).Presidenta de la comissió consultiva sobre tema de les dones i 
autora d’una columna anomenada “Da donna a donna”, que apareixia en una revista setmanal 
coneguda sota el  nom d’Amica, on parlava sobre la condició femenina. A més havia publicat diversos 
escrits de caire polític sobre la necessitat de les dones d’una participació en política com és el cas de 
“Pelle e coure” o bé “Vuoi uomini”, entre molts altres. 
41

 Boffino, Anna del Bo, Percorsi del femminismo milanese a confronto.Guerini, 1996. Traducció. Pag 12 
42

 Op.cit. Pag 13. 
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l’autoconsciència i de la lluita més reivindicativa per algunes preocupacions purament 

polítiques com és el cas de la llei de l’ interrupció de l’embaràs,o bé, la de la violència 

de gènere. El feminisme com a tal ha canviat, i ha canviat per deixar de perseguir fites 

(com les citades)  i passar a ser el mitja de mediació per les dones en el món en què 

vivim. 

 

La veritable implicació del feminisme en la societat milanesa del moment es pot 

percebre a partir d’un altre escrit. Piu donne che uomini,43 i sota el nom que és coneix 

un dels escrits de la llibreria “La coscienza di sfruttata”, sota aquest nom el document 

ha servit per inspirar en tots aquests anys el moviment feminista. Ja què, a més, de fer 

una enumeració dels principals errors del les accions més primerenques,vol donar 

rellevància a la pràctica política de les dones. “La practica politica de les mujeres que 

poniendo en circulo entre sí los cuerpos y palabras, creo libertad, la que nace del poder 

dar un sentido libro a lo que es y se vive”44 

 

Però per poder entendre de quina forma el feminisme ha inserit en la societat italiana, 

però sobretot concretament en la milanesa m’he centrat en les publicacions més 

recents aparegudes per la llibreria de les dones, sobretot en una de molt actual, 

anomenada El final del patriarcat (È acadutto non per caso). En aquest escrit es donen 

raons per defensar que l’emancipació de la dona45 ha guanyat el terreny necessari en 

les relacions de la societat. Les antigues lluites per aconseguir fites i guanys en el 

terreny públic s’han acabat perquè les dones ja no estan en una esfera regulada per 

només homes, però aquest factor no ha de significar el final del feminisme. En aquest 

text s’introdueixen nous conceptes per continuar amb el feminisme, tal com expressa 

l’autora “No tenemos respuestas puntuales, nuestra principal aportación son las 

preguntas.Pero tenemos la conciencia, igual de lucida pero alegre, de que a nosotras 
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  “Més Dones que homes” És el títol d’un llibre de l’escriptora anglesa Ivy-ComptonBurnett, el qual 
serveix a la llibreria de les dones de Milà per un dels seus textos. 
44

 Muraro, Luisa, “Más mujeres que feministas” Discurso Universidad de Basilea. 2001. Pag 5. 
45

 Sota aquests concepte respecte l’emancipació femenina però apareixen altres branques de discussió 
com per exemple l’autor Maurizio Ambrusino en el seu llibre “Sociologia de las migraciones”, que  
comenta que l’emancipació de les dones en occident ha estat degut gràcies a les dones i nenes del 
tercer món, que venen a substituir-les aquí.  
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nos ha tocado encontrarnos en este paisaje incierto de la historia milenaria”46 . La visió 

de Murano respecte quin ha de ser el moviment en els nostres dies és que malgrat els 

canvis, no s’ha de caure en l’error de pensar que es un moviment mort, o bé, acabat 

superat. 

 

Per si aquest article no era suficient per veure en quin punt estava el feminisme hi ha 

l’escrit de Mary Catherine Bateson47, la qual declarava que “En medidas distintas, cada 

una de nosotras ha sufrido discriminaciones por el hecho de ser mujer; todas hemos 

sido tratadas alguna vez como menos que  iguales”48. I es a partir de la seva afirmació  

quan encara avui podem parla del feminisme, de dones que algun cop s’han sentit 

discriminades simplement pel fet de ser dona i volen reivindicar la seva figura en la 

societat. 

 

En totes les teories i en “l’expansió” de la població femenina a la ciutat, un dels 

aspectes més fàcils en el que centrar-se és en el treball que desenvolupen les dones. 

En un congrés de l’ONU49, en parla de les estadístiques respecte el treball femení, va 

aparèixer que les dones italianes eren les que més treballaven, sota la concepció que el 

seu treball no remunerat seguia essent un dels eixos principals de la seves vides.  

En aquest congrés es donava un altre indicador que malgrat que el moviment 

feminista no s’entenia de la mateixa manera no podia desaparèixer, ja que ens trobem 

encara en una societat on el rol femení encara no té un paper exclusivament definit en 

la societat. 

 

7. Conclusions. 

“La igualdad de genero tiene que ser una realidad vivida” Michelet Bachelet. 

 

Des del seus inicis el moviment feminista a Itàlia no ha passat desapercebut per la seva 

societat, han estat molts els moviments que s’han desenvolupat al voltant d’aquest 

feminisme. No es podria explicar sense un recolzament de la població, i no només la 
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 Muraro, Luisa, El final del patriarcado” Sottosopra Rosso 1996, pag 4. 
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 Mary Catherine Bateson, escriptora de l’obra “Composing a Life”. 
48

 Op.cit pag 7. 
49

 Congrés de la ONU de 1995 en la difusió sobre el treball de la población femenina. 
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femenina, que una llibreria ,com la Llibreria de les Dones de Milà, segueixi en preu 

després de trenta anys de funcionament. Qüestió de sort? Van ser moltes les 

iniciatives de llibreries de dones que van sorgir a finals dels anys setanta i principis dels 

vuitanta que actualment només ens queden en un record.  

 

El moviment feminista milanès ha esdevingut un paper a tenir en compte en la societat 

italiana. Ha estat gràcies al gran volum d’escriptores i dones que s’han creat un lloc en 

la l’esfera més pública, que han permès que el moviment aconsegueixi una regularitat 

en accions que el fan cada dia una mica més viu. Ja des d’aquella Carla Lonzi, que 

manifestava les seves idees en el manifest de Rivolta Femminile fins a l’enorme 

producció d’articles de Luisa Muraro,que no ha deixat indiferent a ningú. Com a tot 

moviment històric, no és només els grans noms propis els que fan que s’imposi d’una 

forma una d’altra una nova concepció en la societat, així que les grans escriptores 

feministes recollides en el treball han tingut una part molt important en la difusió del 

moviment. 

 

Però els canvis en la societat no són d’avui per demà, com han dit molts historiadors, 

no pots anar-te’n a dormi en una societat patriarcal i despertar-te en una de 

matriarcal, aquest tampoc ha estat mai el seu objectiu, només que a partir de petites 

accions, hi hagi una pressa de consciència per part de totes les dones però també per 

part dels homes. No es tracta de conscienciar només la part de la població que en surt 

afectada, es cosa d’ambdós.  

 

Els articles, les publicacions, els llibres i les conferències que encara avui es fan en la 

ciutat de Milà, són altra, de les probes que el feminisme ha pogut canviar en molts 

sentits, i que podem estar-hi d’acord o no, però que forma part, en menor o major 

manera, de la societat milanesa. No es podria entendre sinó com es possible que 

encara aquest grup de dones energètiques al voltant de la llibreria, aconsegueix reunir-

se tots els dimecres per intercanviar opinions. Una mera distracció? Sí, però van més 

enllà de simples reunions entre elles, van a intercanviar opinions sobre la concepció de 

les dones, sobre com arribar a tots aquells que creuen que aquest moviment és només 

buscar una crispació en la societat i part del passat. 
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En els nostres dies els mitjans de comunicació estan plens de noticies breus on es parla 

del temes que afecten a la població femenina, es discuteix sobre quina és la seva 

significació en la política, sobre el seu paper com a mares, com a esposes, es discuteix 

sobre la seva importància en determinats espais de la vida pública, la majoria de 

noticies que apareixen al respecte són actes puntuals de determinats grups feministes 

radicals. La societat italiana havia permès als anys vuitanta l’expansió d’aquest 

moviment i la creació de nombroses associacions al respecte. En els dies més recents 

el feminisme amb una connotació lleugerament diferent que la que promocionaven les 

seves fundadores segueix bategant amb força en principals ciutats italianes més 

importants. I a Milà es una evidencia, les publicacions i també els diversos grups de 

dones s’han fet un lloc en les revistes setmanals, encara que sigui majoritàriament a 

partir d’un sol eix (la llibreria de les dones) han aconseguit una difusió en molts àmbits. 

 

Per si les publicacions no han estat suficients cada vegada més, la voluntat de crear 

una consciencia a la població, s’ha expandit també en l’àmbit universitari i la pròpia 

ciutat de Milà les seves universitats ofereixen assignatures amb la finalitat de buscar 

una història de les dones. Aquest és el gran exemple que la història no s’ha de 

convertir en un impediment per a veure la seva veritable funció i que el transcurs dels 

esdeveniments per aquesta part de la població. 

 

Així doncs, potser hauríem de deixar de veure el feminisme com només el que ens 

diuen en diaris i noticies breus, ja què potser aquest feminisme és la part més 

insignificant de tot el que significa tot el moviment i veure-hi més enllà de les primeres 

percepcions. Com deia la historiadora Lidia Storoni Mazzolani: “Debe de haber un 

porqué si sin saberlo, inintencionadamente, he privilegiado siempre las figuras 

femeninas [...] Son mujeres las protagonistas de las grandes tragedias (Antigona, 

Electra) y es mujer la figura más patética de la Iliada, Andrómaca. Mujeres tejedoras de 

historia y vida. Ha ocurrido inintencionadamente, aunque no por causualidad.”50  I es 

                                                           
50

 Storoni Mazzolani, Lidia, È acaddutto non per caso, Llibreria de les dones de Milà. Sottosopra Rosso 
1996 
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per aquesta no casualitat que em de percebre tots aquests canvis en la societat que 

vivim. 

 

8 .Annexos. 

Più polvere in casa 
meno polvere nel cervello 

 
Se non hai la licenza media o elementare FAI ATTENZIONE: ho da farti una 

comunicazione importante. Lo sai che esistono le 150 ore? […] 
L'esperienza di questa scuola serve soprattutto a noi donne, casalinghe, in quanto ci 

offre un'occasione per uscire dall'isolamento delle mura domestiche e per incontrare altre 
donne. 

Per noi che abbiamo seguito il corso quest'anno, le 150 ore sono state un'iniezione di 
vitalità; sono servite ad aggiungere altri strumenti alla nostra cultura, ma anche a farci 
vedere più chiaro tante cose che accadono intorno e dentro di noi. 

Inoltre è stato bello poter vivere assieme nella scuola senza competizione e senza 
arrivismo. 

 
Le donne del corso 150 ore di via Gabbro 

 
 

 

 

Annex-2 

 

Full informació sobre les activitats programades des de la llibreria al Circolo della Rosa. 

http://www.libreriadelledonne.it/programma-circolo-della-rosa-giugno-2013/ 
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