Clara Campoamor
Clara Campoamor (1888, Espanya – 1972, Suïssa)
Clara Campoamor neix a Madrid el 1888. El 1914, després d’aconseguir una
oposició, es converteix en professora d'adults del Ministeri d'Instrucció Pública.
Com que no tenia el batxillerat, però, només pot impartir classes de taquigraﬁa
i mecanograﬁa. Això la motiva a seguir estudiant i ho compagina amb les seves
feines de mecanògrafa al Ministeri i de secretària al diari La Tribuna. El 1923
participa en un cicle sobre feminisme organitzat per la Joventut Universitària
Femenina, on comença a desenvolupar els seus idearis sobre el dret de les
dones a la igualtat. El 1924, als 36 anys, es llicencia en dret.
Campoamor va ser la primera dona que va intervenir davant del Tribunal
Suprem i que va desenvolupar treballs de jurisprudència sobre qüestions relatives als drets de la situació jurídica de les dones a l’Estat espanyol. El 1928 crea
la Federació Internacional de Dones de Carreres Jurídiques, on treballa al
costat de Victoria Kent i Matilde Huici al Tribunal de Menors. Amb Azaña forma
part de la junta directiva de l'Ateneu de Madrid i es declara republicana. En els
darrers anys de la dictadura de Primo de Rivera, col•labora al diari La Libertad,
on presenta i analitza la vida de dones en una secció pròpia titulada "Mujeres
de hoy".
Després de la dictadura, entra a formar part del Partit Radical i es presenta a
les eleccions del 1931 per a les Corts Constituents de la Segona República, i hi
obté un escó com a diputada per Madrid. Participa en la comissió encarregada
de redactar la carta magna republicana, i és la primera dona que parla a les
Corts espanyoles. Des de la seva tribuna exercirà una enardida defensa del
sufragi femení, a la qual s’oposaran els companys mateixos de partit. Al ﬁnal,
amb una victòria ajustada, imposa les seves tesis i passa a la història com la
principal artífex que s’inclogui el vot femení a la Constitució del 1931, l’article
36 de la qual disposa que "els ciutadans que tinguin més de 23 anys, siguin del
sexe que siguin, tindran els mateixos drets electorals, tal com determinin les
lleis".
El 1936, després del cop militar del general Franco contra la República Espanyola, Clara Campoamor s'exilia a França, a Argentina i a Laussanne, on mor el
1972, sense haver tingut l'oportunitat, davant de les condicions imposades per
part del govern franquista, de tornar a Espanya, tal com era el seu desig.

Produït per la Universitat Rovira i Virgili i l’Observatori de la
Igualtat amb motiu de la celebració de l’any “2010, Any de les
Dones i les Ciències”

Amb la col·laboració de:

En aquesta biblioteca, podeu trobar els seus llibres, marcats amb un
distintiu...
* La revolución española vista por una republicana.
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona , 2002
* El voto femenino y yo: mi pecado mortal. Barcelona: La Sal, 1981
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