
 

Barcelona, 7 juliol 1931  

Manifest a les dones 

Amb el nom de “Lyceum Club” de Barcelona, acabem de fundar a la nostra ciutat una 

agrupació femenina que té per base els principis democràtics de llibertat i d’igualtat, 

ensems que un afany intens de cultura. 

La nostra agrupació no aspira a ésser una societat més on les dones d’esperit més o 

menys selecte es reuneixen per a prendre una tassa de te, fullejar un magazine, sentir un 

petita conferència o un concert íntim, ni tampoc a esdevenir un grup de dones, amarades 

d’indignacions, poc o molt santes, que volen fer la guerra a l’home, reclamar tota mena 

de drets i llançar la flama abrandada, del més ferotge feminisme. 

Ni una cosa ni l’altra, però un poc de cada una.  

Volem acoblar-nos sota el lema de “llibertat i cultura” i educar-nos i instruir-nos sobre 

aquests aspectes concrets: Política, Dret, Higiene, Sociologia econòmica i moral, Art i 

Literatura, procurant-nos aquests ensenyaments per mitjà de cursets, conferències, 

converses, especialitzacions encomanades a tècnics de dintre o de fora del Club, però de 

reconeguda solvència. I sobretot, desitgem a la dona per fer-la un poc menys 

desvalguda, instruint-la, procurant-li coneixements sobre higiene, lleis, l’abast dels seus 

drets, moral, economia i política. 

En una paraula, contribuir amb totes les nostres forces a treure la dona del poble de la 

terrible ignorància que l’aclapara. 

No li demanem més que una petita atenció de tant en tant i li consagrarem les més belles 

hores de les nostres vides.  



Preguem, doncs, a totes les dones de bona voluntat, que se sentin aptes per a fer obra de 

cultura i sociologia, o simplement que simpatitzin amb els nostres ideals, que vulguin 

ajuntar-se amb nosaltres per a treballar intensament de cara a la nostra perfecció moral, 

espiritual i intel.lectual i tot seguit, –un cop degudament orientades– de cara al poble 

per ajudar-lo en tot allò que calgui. 

“Lyceum Club” de Barcelona no vol rivalitzar amb cap altra entitat, al contrari: aspira a 

ésser un factor més del gran producte femení, encara inèdit.  

“Lyceum Club” té un amplíssim programa a complir i el complirà, fidel a les normes 

que l’han engendrat.  

Dones, estudieu aquest manifest, demaneu els nostres Estatuts; ells us diran prou clar 

dels nostres anhels i si us sentiu amb cor de compartir-los amb nosaltres, acobleu-vos al 

“Lyceum Club”.  

Això ens farà a totes més fortes. 

Signen: Aurora Bertrana, Maria Pi de Folch, Enriqueta Sèculi, Anna Miret, Carme 

Cortès d’Aiguader, Mercè Ros, Montserrat Graner de Bertran, Isolina Viladot, Leonor 

Serrano de Xandri, Maria Carratalà, Josefina Bayona de Cortès i Amanda Llebot. 


