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La línia central del pensament dadaista d'unir art i vida a través del riure, l’humor, el grotesc i 
l’antiestètic comença a prendre forma a principis del segle XX en ciutats com Zuric i Nova York, 
i té el seu gruix entre els anys 1915 i1920. Aquesta diversitat geogràfica es delimita al voltant 
de noms concrets que van ser els líders d'aquest moviment, com Hugo Ball o Tristan Tzara, 
mentre que les seves homòlogues femenines, com s'ha vist en l'inici del projecte d'Es Baluard, 
“Dones Dadà”, van ser sistemàticament ocultades, tocant un sostre que les va postergar 
a un silenci històric encara per recuperar. 
Quan s'aborda la situació de les dones creadores a Espanya en aquestes mateixes 
dates resulta necessari conèixer, de manera concreta, la situació especial de la 
Península. El cas espanyol implica, des del principi, la impossibilitat d'una lectura 
paral·lela al Dadà europeu, per les particularitats sociopolítiques de l'Espanya de 
principis del segle XX. Cal, per tant, abordar aquest text assenyalant des del 
principi que no es tracta d'un intent per abordar la versió Dadà en el cas 
espanyol, sinó de proposar un acostament a actituds dadà en dones artistes que 
no van tenir, com en gairebé cap lloc, un terreny fàcil de treball. El cas espanyol 
troba actituds dadà en una cronologia posterior al moviment europeu, 
especialment al voltant dels anys 30 i l'arribada de la Segona República, però 
també alguns llocs comuns, actituds i accions que mostren en les 
creadores de principis de segle un gest radical per rebel·lar-se contra un sistema 
opressiu al seu gènere. 
 
  



Les Sinsombrero 
És justament el 1914 quan comença dadà a agafar forma en el panorama 
europeu, i quan un seguit de dones es troben a Madrid per estudiar i 
desenvolupar la seva activitat artística. Amb els models que arribaven d'Europa, basats 
en modernitat i avantguarda, moltes d'aquestes artistes van trencar amb els lligams 
sexistes que les constrenyien, com va passar en els anys 20 amb les conegudes com Les 
Sinsombrero, pel seu gest de treure’s del cap el barret, que els "congestionava les idees" a la 
Puerta del Sol, i rebre per això insults. Un gest radical per a una època on el paper de la dona 
estava confinat encara a la casa, els fills i a la idea de l'àngel de la llar. Entre aquestes dones 
sinsombrero o sense barret, estaven Margarita Manso i Maruja Mallo. Aquestes dues artistes 
ens serveixen com a exemple per començar un relat al voltant de dones amb actituds dadà, 
insuficientment reconegudes encara avui en el relat històric. 
Margarita Manso (1908-1960) es va formar a Madrid a la Reial Acadèmia de Belles 
Arts de San Fernando, on va conèixer Maruja Mallo, amb qui mantindria una 
forta amistat. Coneguda per la seva proximitat a Federico García Lorca, Manso destacaria 
per una actitud rebel davant un context opressor. Resulta significativa l'anècdota1 

que explica com en una visita al monestir de Sant Domingo de Silos, al costat d'un 
grup d'amistats, Manso i Mallo es disfressaren d'homes per poder accedir, en 
estar l'entrada vetada a les dones. 
Maruja Mallo (1902-1995) és, d'altra banda, la més coneguda del grup. Si bé no 
podem considerar-la dadà, ja que el seu treball s'enquadra fonamentalment en el 
surrealisme, Mallo resulta un cas paradigmàtic d'artista que trenca les regles d’un sistema 
artístic en desigualtat. Amb formació també a San Fernando,col·laboradora activa d'escriptors, 
en contacte directe amb l'avantguarda europea i amb artistes com Magritte, Max Ernst, 
Giorgio de Chirico, André Breton o Paul Éluard, a partir de 1932, quan exposa per primera 
vegada a París, el seu treball es decanta per l'estil surrealista. Va ser inconformista des del 
principi, fent gala del seu rebuig al model sexista que apartava a les creadores, amb gestos 
com mirar fent burla des dels vidres de les tavernes als artistes que bevien dins, ja 
que elles tenien prohibida l'entrada. Tota la seva vida és una història de rebel·lia i estoïcisme, 
com a artista a Espanya primer i com a exiliada després. 
 
1 Historia de España: Vol. 40 República y Guerra Civil. Madrid: Espasa Calpe, 2004, pàg. 481. 
 
  



Algunes actituds de Mallo, tal com relaten els que la van conèixer, podrien 
assenyalar-nos aquesta proximitat amb dadà, com quan es va passejar muntada en bicicleta, 
entreels feligresos, en plena missa al Reial Monestir de l'Escorial2. 

 
La Residència de Senyoretes i el Lyceum Club Femení 
 
La Residència de Senyoretes, vinculada a la Residència d'Estudiants, es va fundar el 
1915 com a primer centre oficial destinat a fomentar l'ensenyament universitari per 
dones a Espanya, capitanejat per María de Maeztu, i va romandre obert fins 
1939. Pocs anys abans de l'arribada de la Segona República es forma també a 
Madrid el Lyceum Club Femení, que va romandre actiu fins a 1939. L'escriptora 
María de Maeztu va ser la principal impulsora d'un club destinat a promoure les 
activitats de les dones en la cultura, des d'un àmbit educatiu i professional. 
Entre les sòcies estaven Victòria Kent o Zenobia Camprubí, entre el centenar de les 
qui van començar el club. Un any després de la seva fundació, el 1927, comptaven amb 
més de 500 sòcies. 
El Lyceum responia també al pensament dominant dels anys 20 a Espanya, 
que igual que a la resta d'Europa, i després de les Primera Guerra Mundial, defensava la 
teoria "científica" que existia una diferència sexual en la naturalesa de l'home i la 
dona per justificar les desigualtats de gènere. Així, "la creixent presència de les 
dones en el treball, l'educació i la política, especialment després de la Primera Guerra 
Mundial, propicia que es passi del discurs de la inferioritat de la dona a la idea de 
la diferenciació entre els sexes, desenvolupada i difosa a Espanya principalment 
pel metge Gregorio Marañón «3. En el cas concret de la creació artística, això 
es reflectia en una defensa de la manca de geni i creativitat de les dones, 
defensada, entre d'altres per José Ortega i Gasset. Entre les creadores al voltant d'aquests dos 
llocs de referència, sent també una deles fundadores del Lyceum, trobam Victorina Durán 
(1899-1993), pintora, escenògrafa i  figurinista, molt propera al surrealisme al voltant dels anys 
trenta.  Creadora del  Cercle Sàfic de Madrid, obté el 1929 la càtedra d’Indumentària i Art 
Escenogràfic, sent la primera dona a Espanya en obtenir-lo. 
 
 
2 Juristo, Juan Ángel: "Mallo, la bruixa bona de les avantguardes", publicat al diari digital Quart 
Poder el 4 de setembre de 2017. 
3

 Muñoz López, Pilar: "Les dones com a creadores en les arts plàstiques segons els textos d'homes idones 
a l'Espanya de la primera meitat del segle XX ", Universitat Autònoma de Madrid. ARENAL,19: 2; juliol-
desembre 2012, 393-413. 
 
  



Obertament lesbiana, defensora dels drets de les dones, Durán manté una actitud no 
compresa pel seu context i, en molts casos, ni tan sols per algunes companyes 
del Lyceum, que critiquen la seva llibertat sexual. 
Una altra de les artistes vinculades a la Residència de Senyoretes és Delhy Tejero (1904- 
1968), representant també d'una actitud dadà davant la vida i la creació. Va viure a 
la residència entre 1928 i 1931. Independent i rebel, va començar a treballar com 
il·lustradora per a diverses revistes quan el Ministeri va suprimir la beca que li permetia 
estudiar a San Fernando i residir a Madrid. Va aconseguir el títol de professora de Dibuix 
a l'Acadèmia i es va canviar el nom d'Adela pel de Delhy. Dona, professional i 
independent, va viatjar al Marroc i a Europa en diferents moments de la seva carrera, 
entrant en contacte breument amb el surrealisme i altres línies de pensament 
que la marcarien decisivament, com el teosofisme. Així, d'una primera etapa més 
figurativa i propera a alguns temes costumistes, va derivar en obres inspirades pel 
misticisme, el que ella mateixa va cridar la seva "primera etapa misticista" (la segona la 
desenvoluparia a partir de 1943 en contacte amb corrents cristians). No és fins als 50 
quan es decanta per una abstracció pictòrica que l'allunya de l'espiritual, segons 
ella mateix relata. 
Les dones que Tejero representa en les seves obres, especialment en la seva primera etapa, 
mostren aquesta imatge de la "nova Eva", la dona independent i cosmopolita, "una 
dona excessivament lliure i, per tant, perillosa segons els cànons tradicionals, per 
ser el prototip del que es va denominar la femme fatale "4

. 
La seva amiga i també artista Maria del Mar Lozano Bartolozzi, diu d'ella que era: 
"Delhy, dona maca, era un tant extravagant; la que més cridava l'atenció pels seus vestits, 
confeccionats per ella mateixa, es pintava les ungles de negre, i es cobria amb una capa negra, 
la qual cosa unit al seu cabell negre li donava un aspecte misteriós, fumava en filtres llargs i va 
canviar el seu nom d'Adela per Delhy, influïda per cert exotisme de l'època i volent 
renunciar així a un passat tradicional que la asfixiava «5. 
 
4 Alario Trigueros, Mª Teresa. Delhy Tejero i la figura de la dona moderna. Càtedra estudis de 
gènere,Universitat de Valladolid. VV.AA. Delhy Tejero. Caixa Espanya i Junta de Castella i Lleó, 2009. 
5 Alario Trigueros, Mª Teresa. Delhy Tejero i la figura de la dona moderna. 
 
 
  



Les Roësset 
 
Les dones Roësset representen una estela de creadores, en diversos àmbits 
culturals, que ens serveix també per plantejar la diversitat de les actituds dadà. Tal 
i com s'aborda en aquest text, no es tracta només de pensar en les artistes visuals, 
especialment en un moment en què aquestes diferenciacions no existien en els 
grups intel·lectuals de dones que s'anaven creant, i per l'essència mateixa de dadà 
que parteix del text i la paraula i es dissemina en obres de pintura, accions, gestos, 
escultures, instal·lacions ... 
La més coneguda de les Roësset és Margarita Gil Roësset (1908-1932), al seu torn 
neboda de la també pintora portuguesa Maria Roësset Mosquera (1882-1921). 
Creadora prematura, als dotze anys ja il·lustrava contes que escrivia la seva germana Consuelo 
Gil Roësset (1905-1995). Als quinze anys decideix dedicar-se a la 
escultura, encara que no troba un mestre que l'ensenyi (Victorino Macho es va negar) i 
aprèn de manera autodidacta. Les seves obres estan, en molts casos, dedicades a 
figures properes a ella i a les que admirava, com Zenobia Camprubí. Gran part del seu llegat 
escultòric va ser destruït per ella mateixa abans de suïcidar-se6. Resulta 
interessant assenyalar que aquesta primerenca i violenta mort va venir precedida per una 
tempestuosa relació amb Juan Ramón Jiménez, que va acabar per suposar la mort per 
Roësset. Una figura a la qual repensar, la de Jiménez, que va tenir també una relació 
basada en la desigualtat i les baralles constants contra la seva Zenobia Camprubí. I és 
que, enmig d'aquest exercici d'urgència per reviure a aquelles que la història ha 
obviat, no s'ha de perdre tampoc el punt de vista crític amb els homes 
propers a elles. Es planteja la necessitat d'una relectura d'aquests escriptors 
"maleïts" i les dones creadores que van deixar de treballar quan es van unir a ells, 
 
6 Capdevila Argüelles, Núria: Artistes i precursores. Un segle d'autores Roësset. Llibreria Dones / hores 
iHores l'editorial, Madrid, 2013. 
 
  



o els pintors i artistes "genis" que van acabar sufocant les seves "muses". En el cas 
de Camprubí resultaria interessant aprofundir fins a quin punt ella ha contribuït al’estil literari 
que tant èxit li va suposar a ell. 
 
Actituds dadà en la crítica 
 
No només la creació artística va estar travessada per dones que van voler trencar els 
estereotips sexistes que les condemnaven a la llar i les allunyaven de l'Acadèmia. 
També en la crítica d'art van destacar figures com Maria Laffitte i Pérez del 
Pulgar, Comtessa de Campo Alange (1902-1986), aristòcrata, escriptora, assagista i 
crítica d'art espanyola, defensora dels drets de les dones i fundadora del Seminari d'Estudis 
Sociològics de la Dona. La seva obra més destacada és La guerra secreta delos sexos, publicada 
el 1948, un any abans que Simone de Beauvoir escrivís El Segon Sexe. No obstant això, la seva 
primera publicació, el 1944, va ser La biografia crítica de Maria Blanchard, que cap editorial va 
voler publicar-li, i que la portaria a crear la seva pròpia editorial. Més tard publicaria també 
una biografia de Concepción Arenal.En el terreny artístic, va ser molt activa en l'Acadèmia Breu 
de Crítica d'Art,fundada per Eugeni d'Ors, i va ser justament ella la que inclouria Maria 
Blanchard en el Primer Saló dels Onze el 1943 (mostra anual d'onze autors, seleccionats 
cadascun per un acadèmic/a). 
 
 
A tall de conclusió 
 
Com s'ha apuntat a l'inici d'aquest text, intentar situar dones pròpiament 
dadaistes en el context espanyol resultaria incongruent. Si ens delimitem a la 
exactitud històrica, no és possible l'existència d'aquestes, però si atenem a una 
mirada crítica i àmplia del que dadà va suposar per a l'art i per a les actituds de 
dones rebels, sí que trobem, en el cas espanyol, noms molt interessants 
que entronquen amb les avantguardes. 
 
Són més de les que aquí apareixen i segueixen sent oblidades i difícilment rescatades, 
ja que de moltes d'elles no es conserva prou informació vital, de formació, 
contactes, viatges, etc., sent més complicat un aprofundiment històric rigorós. 
Per això, potser en el cas de les dones artistes espanyoles de principis de segle s’hagi 
de "llegir entre línies", posant de relleu les seves aportacions en un context  
gens fàcil. Recordem, per exemple, que el 1920 se celebra el Primer Saló de 
Tardor, organitzat per l'Associació de Pintors i Escultors d'Espanya, i que d'un 
total de 700 creadors, tot just 24 eren dones (un 3%). 
Hi ha més noms ... són Matilde Calvo Rodero (polifacètica, dedicada al gravat, l’enquadernació, 
l'escultura ...), Adela Ginés (pintora i escultora, forma part de la 
col·lecció del Museu del Prado), Menchu Gal (que rep el 1959 el primer Premi 
Nacional de Pintura atorgat a una dona) ... així com poetes i escriptores que es 
rebel·len contra un context advers per a elles (Zenobia Camprubí, Ernestina de 
Champourcin, María Teresa León, María Zambrano ...). 
Les dones, amb actituds dadà, comencen a principis d'un segle convuls i 



continuen en l'actualitat, rebel·lant-se contra noves formes d'opressió que les 
volen apartar d'un lloc destacat i que els correspon. Resulta interessant 
fixar-se en aquest 3% esmentat abans, i corresponent a 1920, per comparar-lo amb els 
percentatges actuals de dones en exposicions col·lectives en grans museus. La 
xifra puja una mica, però s'allunya amb molt del mínim 50%. És potser per això més 
interessant encara rescatar les que ens van precedir i tornar-los un nom i un lloc 
enfront d'un anonimat patriarcal que es succeeix època rere època. Com diu Celia 
Amorós, fer genealogia és també fer activisme. 
 


