Frases de Clara Campoamor

SECCIÓ D’ARTS VISUALS.

1. “La llibertat s’aprèn exercint-la.”
Cal Maiam 22 de març 2020
CICLE:
“DONES EN ACCIÓ...”
FILM PROPOSAT:

2. “Vaig defensar en Corts Constituents els drets femenins. Deure indeclinable de dona que no pot trair al seu sexe.”
3. “Resoleu el que vulgueu, però afrontant la responsabilitat de donar entrada a aquesta meitat de gènere humà en política perquè sigui cosa de dos.
No podeu venir aquí vosaltres a legislar, a votar impostos, a dictar deures,
a legislar sobre la raça humana, sobre la dona i sobre el fill, aïllats, fora de
nosaltres.

“CLARA CAMPOAMOR. LA MUJER
OLVIDADA.

4. “El feminisme és una protesta coratjosa de tot un sexe contra la positiva
disminució de la seva personalitat.”
5. “Estic tan allunyada de el feixisme com del comunisme, soc liberal:”

Premis
2011: Premis Gaudí: Nominada a Millor pel·
lícula per a TV.

SINOPSI

L’any 1931, a Espanya es proclama la Segona República. En aquest context, les dones són
elegibles però no poden votar. Clara Campoamor i Victòria Kent són les primeres dones diputades que trepitgen les corts i es plantegen molt fermament lluitar pels drets de la dona.
Clara Campoamor sap que això passa per una primera i gran conquesta: el vot femení. A
partir d’aquest moment, la seva lluita no és gens fàcil. Molt aviat troba el seu primer obstacle:
els seus propis companys de partit, republicans, d’esquerres, temen que les dones votin influenciades per l’església i, per això, a la dreta, així que li donen l’esquena. Aquest argument es
generalitza i fa que Clara Campoamor es vagi quedant sola al parlament en la seva defensa
del sufragi universal. Després d’una lluita constant, i després de múltiples traïcions, l’1 de
desembre de 1931, Campoamor aconsegueix el seu objectiu: el vot per a la dona.
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Clara Campoamor. La mujer
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durada 90 min.
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direcció Laura Mañá
guió
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fotografia
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Mingo Ràfols, Mar Ulldemolins, Roger Casamajor, Sara Espígul, Montserrat Carulla, Jordi Sánchez, Xavier
Amatller, Joaquín Gómez, Pep Sais

productora
Organitza:

Televisió de Galícia (TVG) / Televisió
de Galícia (TVG) / Distinto Films

Amb el suport:

COMENTARI

SECCIÓ D’ARTS VISUALS.

No és una pel·lícula sobre la vida de Clara Campoamor ja que es limita a explicar-nos alguns esdeveniments
previs a la Declaració de la 2a República espanyola, per situar-nos en el context històric, i ràpidament la
trama se centra en allò que més va distingir a Clara Campoamor i que no s’hauria d’oblidar: el seu treball i
esforç pel reconeixement de el dret de vot de la dona en la Constitució de la 2a República. Crec que aquest
acotament ha estat un encert, ja que ha permès que la pel·lícula se centri amb tot detall i intensitat en aquesta part de la seva vida. Així, amb algunes pinzellades que ens revelen alguna cosa sobre la seva personalitat
i circumstàncies, veiem sobretot com va desenvolupar el seu treball en les reunions de la Comissió Constituent, de la qual va ser membre, així com les seves intervencions en uns interessants debats parlamentaris
en què, segons ens mostra la pel·lícula, va fer gala d’una gran dialèctica i va demostrar ser una dona de
principis que va fer honor al seu càrrec.
Tot i que el dens contingut polític de la trama pot fer pensar en una pel·lícula avorrida, la veritat és que
aconsegueix mantenir l’interès gràcies a un text i diàlegs excel·lents i a una acció que es desenvolupa amb
bon ritme. A més, l’elegant posada en escena, un efectiu maneig de la càmera i una música molt adequada,
aconsegueixen revestir la pel·lícula de cert aire èpic, potser com èpic va haver de ser per a una dona dedicar-se a la política en aquells temps en què quedava molt per fer i per canviar.
No fa tant de temps que el debat sobre el dret de la dona a votar va formar part de la vida quotidiana i política d’aquesta Espanya recent. Corrien temps convulsos. El s. XIX havia estat marcat per continus vaivens
polítics, des del Absolutisme al Liberalisme, passant per diferents formes de govern que van acabar en la
Restauració borbònica, com a avantsala de la II República. Davant el caos polític de l’XIX, el XX arrencava
amb les primeres figures del feminisme lligat al sufragisme (lluita pel vot de la dona), Emilia Pardo Bazán
i Concepción Arenal, que no apareixen esmentades en cap moment per C. Campoamor, ni V . Kent, - com
tampoc Margarida Nelken- en la línia de la pensada de V. Kent.
El cas és que aquest telefilm arrenca amb tot fet i finalitza amb una fugacitat, com fugaç va ser la carrera política de Campoamor. Es troba a faltar un desenvolupament més pausat de la seva vida, la qual cosa hagués
donat per fer un altre episodi. No hi ha antecedents, se centra en la ràpida via que va portar a Campoamor
a Parlament. I trobo un tant tramposa la manera de jugar amb la Història coneguda, per fer de la personatge
principal el cavall de batalla del sufragisme a Espanya sense contextualitzar. La veritat, és que ben treballat,
amb documentació abundant, però amb escàs desenvolupament dels esdeveniments, es imbueix d’una fugacitat que fa d’un dels episodis més importants de la Història d’aquest país, una lluita personal de Campoamor, que s’alça en protagonista indiscutible d’aquesta lluita. La loquacitat i el discerniment de Campoamor en
les seves intervencions en l’hemicicle són suficients per fer reflexionar a la ciutadania d’aquest país, sobre el
que comportava en aquests anys de crisi, lluitar per la igualtat real, no “en principi”, i val la pena escoltar els
(patètics) al·legats a la condició biològica de l’home com a garant de la república i de la política a Espanya.

No obstant, la “trampa” en què cau l’autora és la de jugar amb el coneixement dels fets finals, un avantatge
que posa al pedestal a Campoamor, figura en realitat oblidada, tot just coneguda i que va fer molt per les
dones en aquest país, i no apareix en els llibres d’Història. Una cosa que va canviant i del que ens encarreguem i encarregarem els professors. Així que, com a punt de partida està bé, però encara falta molt per
treballar en aquest camp.
Considero massa maniquea la manera d’enfocar el debat sobre les capacitats de la dona entre el prestigiós
metge i diputat Novoa, i Campoamor, i el paper de Prieto, com ogre de el PSOE masclista com gairebé tota
la societat de l’època, els acords secrets entre el Partit Radical de Lerroux i el PSOE, frenats per Be des del
PSOE, i l’intent de Gil Robles de negociar amb Campoamor un acord que beneficiés a tots dos interessos,
el de les dones i el de l’Església i els dretans de la CEDA en el Parlament.

No és menyspreable, ni de bon tros, reflexionar sobre les intervencions de Victòria Kent, en el ric debat
parlamentari, com tampoc dels opositors a el dret a vot de la dona en la conjuntura sociopolítica de 1931,
(analfabetisme i religiositat) factors entesos pels republicans d’esquerres com un perill per a la República.
He trobat a faltar un repàs més detallat de la seva vida, d’on procedeix, què fa abans i què fa després, abans
Tot el contrari que per les dretes republicanes.
d’acabar el film amb un sobreimpressionat en el qual relata el final dels seus dies a l’exili.

