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Feminisme, una lluita sempre present
Palmira Salacruch va ser una de les primeres universitàries a la ciutat de Figueres
Anna Pujol, doctora en Història, ha publicat un estudi sobre la seva àvia, la figuerenca Palmira Salacruch (1889-1947) coincidint amb
el centenari de la Llei del 8 de març de 1910 que va permetre l’accés a les dones a la universitat. Els Annals de l’Institut d’Estudis
Empordanesos recullen l’homenatge a una dona que, casada i amb un fill, va obtenir el títol de llevadora i va exercir tota la seva vida.
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El feminisme és una lluita present en tots els temps, i la vida de
la figuerenca Palmira Salacruch
(1889-1947) n’és una evidència.
La historiadora Anna Pujol ha
plasmat la lluita de les dones per
estudiar i promocionar-se, per tirar endavant i fer valer els seus interessos relatant la trajectòria de
la seva àvia, una de les primeres
figuerenques en assistir a la universitat. El 1918 es va matricular
en el primer curs de la carrera de
llevadora, amb 28 anys i un fill.
“Malgrat que va morir relativament jove, va viure una vida plena i va ser una dona avançada al
seu temps”, explica Pujol que ha
publicat als Annals de l’Institut
d’Estudis Empordanesos d’aquest any un reportatge dedicat
a Palmira Salacruch en el centenari de la Llei del 8 de març de
1910 que va permetre l’accés a les
dones als estudis universitaris.
Anna Pujol parla de “l’empatia
vers el patiment i les misèries de
les persones que l’acompanyarà
tota la vida, l’aspiració d’una vida
millor i els canvis que s’estaven
produint a Catalunya en la presència de la dona al món laboral”com a motor perquè la Palmira, el curs 1918-1919, es matriculi a la Universitat de Barcelona. La
Palmira s’havia casat el 1913 amb
Joan Pujol Cortada, de 28 anys i
hortolà de l’horta de l’hospital de
Figueres. El mateix any neixia la
seva primera filla, que va morir
l’any següent de gastroenteritis.
El 1915 naixia en Ferran, que morí
el 1919 de meningitis.
Tal com requeria l’època, per
poder iniciar els estudis de llevadora necessitava del seu marit
una llicència marital i una prova
cal·ligràfica que sabia llegir i escriure. Aquesta llicència, atorgada per Joan Pujol, permetia a la
Palmira no només estudiar, sinó
que després pogués exercir la
professió. El juliol de 1920, la
Palmira va obtenir el títol i el 7
d’agost del mateix any ja apareixia, al setmanari La Veu de l’Empordà, un anunci de la llevadora
Palmira Salacruch de Pujol oferint els seus serveis.
A començament del segle XX
la taxa d’analfabetisme femení a
l’Estat espanyol era del 70% i,
com a molt, només un 20% de
dones treballaven fora de casa i la
meitat de les nenes no eren escolaritzades. “El marit de la Palmira li va donar suport en tot moment i en tots els èxits de la llevadora figuerenca hi va tenir un pa-
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Imatges d’una dona avançada al seu temps
1 Fotografia de la Palmira presa a França en un viatge a Banyuls per visitar l’avi Joan 2
El marit de la Palmira, Joan Pujol Cortada, va donar-li suport en la seva carrera. 3
Imatge familiar del dia del bateig de Jordi Pujol Salacruch, pare de l’Anna Pujol, a l’horta
de l’Hospital. 4 FOTOS ARXIU FAMILIAR PUJOL-SALACRUCH

Al llarg de la seva carrera, va
tenir doble clientela, per una
part famílies benestants i, per
l’altra, de la beneficència
per molt important i part de mèrit el meu avi”, recalca l’autora
d’aquest treball.
Un perfil molt singular
El fet que la Palmira Salacruch no
era de família burgesa, com altres
dones pioneres en els estudis universitaris a Catalunya, estava casada i era mare d’un nen, li atorgava un perfil molt singular, assenyala Pujol. Perquè era un cas poc
corrent el de Palmira Salacruch,
“crec que aquest homenatge li devia com a historiadora”.
Al llarg dels anys que va exercir com a llevadora a Figueres,

Palmira va tenir una doble clientela, per una part famílies benestants de la comarca, com ara els
Subies o els Fita, i, per l’altra, com
a llevadora municipal, tractava
amb la clientela de beneficència.
Per obtenir aquesta plaça, que va
guanyar el 1929, es va tenir en
compte que també havia estudiat
la carrera de practicant, relata la
seva néta. “Va estar exercint tota
la seva vida i en la família se la recorda com una dona molt entregada, amb molt d’amor i empatia
pels grups marginals com ara el
col·lectiu gitano”. El caràcter de
la Palmira i el tracte afable amb
els més desfavorits, el va heretar
el seu fill, el pare de l’Anna Pujol,
l’únic dels quatre fills que va tenir la Palmira que va arribar a l’edat adulta. En Jordi morí el 30
d’agost de 1966, a l’edat de 45
anys deixants dos fills. Va treba-

llar com a sanitari a la clínica Santa Creu tot i que el títol de practicant se’l va treure ja de casat. L’últim fill de la Palmira va néixer el
1925 i va morir amb només sis
mesos, “era una època en què la
mortaldat infantil feia estralls”.
La mort de tres dels seus fills va
portar el matrimoni Pujol Salacruch a fer-se càrrec de les dues
filles dels seus cunyats que van
morir en accident de cotxe.
Va ser quan va passar a formar
part del personal de l’Ajuntament
de Figueres, com a professora en
parts i destinada a l’Hospital per
a l’assistència de famílies pobres,
que la família abandona la que va
ser la seva residència al carrer
Castelló, allunyant-se de la poca
salubritat que representava viure prop de l’hospital, per passar a
viure en una casa amb jardí, a
l’actual carrer Sant Pau, cons-

truïda per l’arquitecte municipal
Ricard Giralt.
Èpoques de penúries
La vida de la Palmira passa per
moments de penúries durant la
guerra. El bombardeig de Figueres del 8 de juny de 1938 deixa
l’Hospital pràcticament destruït
i ella serà destinada a l’hospital de
guerra dels Fossos i militaritzada. El 1940 patirà la repressió
franquista, en part per la denúncia d’una dona que regentava un
cafè davant l’hospital i l’acusa de
fer propaganda d’esquerres i haver ocupat un càrrec de confiança a l’Hospital. El dia de Sant
Narcís, el 29 d’octubre de 1947, va
morir Palmira Salacruch, dos
mesos després d’haver ajudat a
néixer la seva néta, l’Anna Pujol,
que encara guarda la pena de no
haver-la arribat a conèixer.
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Anna Pujol i Puigvehí és historiadora i ha publicat anteriorment als Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos diferents estudis, però aquest és, sens dubte,
el més personal. Tot i que s’ha distanciat del sentimentalisme a fi
d’oferir un relat objectiu, els fets
pertanyen a la vida i a la carrera
professional de la seva àvia. L’estudi defuig anècdotes com ara el
primer part que va assistir com a
llevadora: “va ser a una gitana que

va tenir el fill sota un carro, al Garrigal, i l’endemà, quan la va anar
a visitar, ja estava rentant la roba
al safareig”, explica Pujol.
Aquest estudi que ha vist la
llum el 2011 parteix de la recerca
realitzada al Registre Civil de Figueres, a l’Arxiu Municipal, a l’Arxiu Comarcal, i, per descomptat,
a partir del fons familiar. L’autora acaba l’article agraint totes les
fonts que li han proporcionat material per tirar endavant aquest
treball i assenyala com la recerca

podria haver-se allargat, “ja que
hi ha dades que no s’han pogut
acabar de concretar”. Però la néta
de Palmira Salacruch es mostra
satisfeta perquè “finalment he publicat un reconeixement que ja tocava fer”, el d’una dona que encara molts figuerencs recorden per
haver-los portat al món. I per a la
resta de persones, explica, l’estudi revela la història d’una figuerenca “que va destacar per viure i
pensar d’una forma avançada al
seu temps”.

