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Igualtat de gènere
Pressupost de material de l’Escola diürna de Saderra
(Orís), 1 de novembre de 1913. Arxiu Municipal d'Orís.

El document que presentem és un pressupost de l’escola de Saderra, Orís, a la comarca d’Osona. Té la
peculiaritat que està signat per qui aleshores era la mestra, Natividad Yarza, defensora dels valors
republicans i feministes, i que anys més tard va acabar esdevenint la primera alcaldessa de Catalunya
escollida per sufragi universal.

Natividad Yarza va néixer a Valladolid l’any 1872, però el 1876 la família ja va traslladar-se a Barcelona
per la feina del pare. Entre el 1904 i 1905 va estudiar magisteri a l’Escuela Normal de Maestras d’Osca, i
va exercir de mestra a diverses localitats catalanes i aragoneses com Santa Margarida de Montbui,
Pontons, Vilada, Malla, Saderra (Orís), Vilanova del Camí, Igualada, Gandesa, Cabrera de Mataró i
Candasnos (Osca). El 1930 va ser nomenada mestra en propietat a l’escola de Bellprat (Anoia).

Durant la seva vida va compaginar l’ensenyament amb la política, on promovia el republicanisme. Es va
implicar activament a la vida política i va militar al Partit Republicà Radical Socialista. També va ser una de
les promotores de l’Asociación Femenina Republicana Victoria Kent que promovia el feminisme en
benefici de la República. A les eleccions municipals del 14 de gener de 1934 Natividad Yarza va
encapçalar la candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya i els electors de Bellprat van fer-li
confiança i va esdevenir la primera alcaldessa de Catalunya i de l’Estat espanyol.

La Guerra Civil va truncar la carrera de mestra i política de Natividad Yarza. Després d’haver passat pel
front d’Aragó i haver exercit de mestra durant la guerra, va exiliar-se a França on va viure de manera
precària i va morir en un hospital de Tolosa el 1960.
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