
Presentació
Des del moment en què se’ns va plantejar el treball de recerca vaig tenir clar que el 
meu estaria orientat cap a la història, una matèria que sempre he trobat interessant 
i sobre la qual m’agradaria saber-ne més. Com que encara no havia estudiat mai cap 
aspecte relacionat amb la Guerra Civil Espanyola ni amb l’època de postguerra que 
la va seguir, vaig decidir que el meu treball estaria orientat cap a aquesta època, i, 
finalment, em vaig decantar pel període de la postguerra. Fer recerca sobre el perí-
ode històric en qüestió em va permetre adonar-me de l’important paper que havien 
tingut les dones durant la postguerra, i és per això que vaig trobar molt interessant 
enfocar el meu treball cap a la dona de la postguerra. La història sempre ha estat 
explicada des d’un punt de vista masculí, així que poder treballar esdeveniments 
històrics des de l’efecte que van tenir en les dones em permetria descobrir moltes 
més coses i oferir un nou punt de vista de la història.
Com es pot apreciar durant tot el desenvolupament del treball, la dona va tenir un 
paper molt important durant la postguerra, encara que la historiografia clàssica ha 
exposat que ho feia en un segon pla. He volgut fer recerca sobre molts aspectes de 
la dona que la van caracteritzar durant l’època en qüestió; des d’aspectes socials 
fins a aspectes jurídics passant per temes de la vida privada i també polítics.
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Des de l’inici em vaig plantejar diverses hipòtesis, com per exemple:
—Es va deixar la dona en segon pla durant el franquisme, eliminant la major part 
dels seus drets.
—Tot allò aconseguit durant la República i que beneficiava la dona es va erradicar.
—Aquesta etapa es va viure de manera diferent a la ciutat i al camp: el paper de la 
dona era diferent en aquests dos àmbits.
—La petjada del franquisme encara es manté visible.
El meu estudi està complementat per una part destinada a una descripció, compa-
ració de cartells i propaganda que eren presents durant la postguerra i feien refe-
rència a la dona. I una altra part que consta d’entrevistes a diverses dones que van 
viure la postguerra des de diferents punts d’Espanya.

Metodologia
En el cas de la part teòrica, gran part de la recerca la vaig fer en biblioteques, 
i és per això que la majoria de la teoria està redactada a partir de diversos lli-
bres. El lloc en el qual vaig poder trobar els llibres més útils van ser l’Institut 
Català de la Dona i el Museu d’Història de Catalunya. 
Internet també m’ha sigut de gran ajuda durant el treball pel que fa a la part 
del context històric. He fet cerques de la informació que necessitava i per com-
parar-la amb la de diverses webs i llibres. 
Pel que fa als cartells, els vaig escollir al mateix Institut Català de la Dona, ja que en 
tenien alguns d’originals exposats i em van permetre observar-los i fer-ne fotos. 
Per a les entrevistes, primer vaig haver de fer part del treball per poder conèixer 
el període en el qual em basava i les circumstàncies en què les dones es troba-
ven. A partir d’aquí, jo mateixa vaig estructurar-les en diverses parts d’acord 
amb els diferents aspectes que envoltaven la vida de la dona i amb els objectius 
que m’havia marcat al principi del treball. Amb aquesta base vaig anar escrivint 
les preguntes, que més tard i durant l’entrevista podrien anar variant o augmen-
tant. Arran dels temes plantejats, les persones entrevistades van desenvolupar 
altres temes que van marcar les seves vides com la República i la Guerra. Vaig 
fer les entrevistes a cinc dones diferents procurant que fossin de diversos terri-
toris del país: dues de Galícia, una d’Astúries i dues de Catalunya. 
També m’ha sigut molt útil l’exposició «Les veus de les dones: guerra civil, 
franquisme i transició», a la qual vaig assistir a l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona. Durant aquesta exposició i visita guiada vaig anotar diverses cites 
dels testimonis de la guerra i la postguerra i també vaig veure llibres, revistes, 
cartilles de racionament i altres materials de l’època als quals vaig poder fer 
fotos per al treball. 



Cos del treball
L’1 d’abril de 1939 suposa l’inici de quaranta anys de la dictadura del general Fran-
cisco Franco. La Segona República Espanyola queda totalment eliminada: Espanya 
perd la democràcia, la llibertat constitucional i els drets polítics. El fet que guanyes-
sin els nacionals va provocar una marxa enrere pel que fa a molts avenços socials 
assolits durant la República i temps anteriors. Això va comportar que tot el que les 
dones havien aconseguit, com ara el sufragi femení, nous drets i diverses lleis que 
predicaven la igualtat, s’eliminessin, deixant la dona en una situació d’inferioritat i 
totalment dependent de la figura masculina, ja fossin el pare o el marit. La dictadu-
ra franquista torna a assignar les funcions de cuidar la família i portar la casa a la 
dona, seguint les idees falangistes i inculcant una doctrina cristiana als fills. 
La imatge de la dona adoptarà una visió dualista: hi havia el model de la mare de 
família promogut per la Sección Femenina, i hi havia la dona vençuda, sobre la 
qual va caure una brutal repressió. La dona va perdre drets polítics i civils i va ser 
sotmesa a un estricte control moral. No obstant això, també hi va haver part de la 
població femenina que es va sentir identificada amb aquests nous valors imposats 
pel nou Estat. La Sección Femenina va ser fundada l’any 1934 per Pilar Primo de 
Rivera, germana de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española. 
Aquesta organització va ser un òrgan adoctrinador sota les ordres del franquisme 
que donava suport als nacionals i que tenia com a objectiu principal educar les do-
nes segons els ideals falangistes. 
L’Estat franquista va difondre un discurs de diferència sexual que formava part del 
control social que exercia, emmarcant la dona en un àmbit inferior al de l’home. Les 
espanyoles van ser sotmeses a una estricta vigilància moral que en moltes ocasions 
es convertia en càstig a la transgressió. Pel que fa a les vençudes, eren vistes com 
a enemigues, i van convertir-se en l’objectiu fonamental de la tasca de regeneració 
moral i social de l’Estat franquista. La repressió contra aquestes dones era resultat 
de la seva funció tant en la Segona República com en la Guerra Civil, que va trencar 
les tradicions i va atorgar a la dona republicana la imatge de desviada sexual, de la 
degeneració, la transgressió dels rols sexuals, la revolució i la violència. La repressió 
cap a aquestes dones considerades com a vençudes també havia de servir d’exem-
ple per a les dones del bàndol nacional.
Aquesta repressió va ser exercida per diverses institucions de l’Estat franquista, 
concretament l’exèrcit, les forces de l’ordre públic, les autoritats locals, la jurisdic-
ció, la FET i les JONS i fins i tot l’Església. Però la repressió no només es va basar a 
maltractar i matar moltes dones, sinó també a tancar-les a les seves cases perquè 
només es dediquessin a tasques considerades femenines; era habitual que a les 
dones republicanes se les veiés escombrar els carrers del poble o fregar el terra de 
l’Església per així ser vistes com a símbol de derrota i vergonya pública.



Dins la societat, la llibertat no existia per a la dona. Com que havia rebut una escas-
sa educació no estava formada i encara que ho estigués no se li permetria treballar 
en pràcticament cap ofici, d’aquesta manera la seva llibertat depenia del grau de 
dependència econòmica del marit, que acostumava a ser molt alt.

Conclusions
Gràcies a aquest treball, he pogut aprofundir sobre un tema que sempre havia tro-
bat interessant però sobre el qual no havia fet recerca. M’ha brindat l’oportunitat de 
poder parlar amb dones que han viscut moltes experiències. 
El treball en conjunt m’ha portat a la conclusió que la dona quedava totalment 
controlada i dominada per la ideologia imposada per l’Estat en l’àmbit públic però 
també en el privat. Se li va treure tota l’autonomia que tenia, i va esdevenir com un 
accessori de l’home: servia per tenir fills i cuidar la casa.
En relació amb la primera hipòtesi plantejada: «es va deixar la dona en segon pla durant 
la postguerra, perdent gran part dels seus drets», s’ha pogut objectivar que és certa. A 
mida que es desenvolupa el treball es pot veure com la dona va haver de renunciar a la 
feina, quedar-se a casa... i moltes lleis van afavorir aquest aïllament a l’àmbit de la família. 



Arran de la hipòtesi que «tot allò aconseguit amb la II República i que beneficiava la 
dona es va eliminar», també queda confirmada, sobretot a través dels cartells, que 
són una bona font que ens ho indica ja que ens mostren la diferència del que s’espe-
ra de la dona segons l’època en què es viu. Treballar el context històric m’ha permès 
veure com va ser de diferent la situació de la dona durant la República i s’han pogut 
valorar els canvis que van afectar les dones.
Sobre la hipòtesi que la postguerra es va viure diferent segons si la dona vivia al 
camp o a la ciutat s’ha pogut veure que és certa. Tot i que hi havia similituds, com 
les tasques de la llar, en gran part eren vides molt diferents, sobretot perquè la dona 
del camp no va deixar de treballar la terra. 
I, per acabar, i fent referència a la hipòtesi que el franquisme i el seu rastre encara 
es manté en l’actualitat, he pogut veure no només amb els meus propis ulls, sinó 
també des dels d’algunes de les entrevistades, que és una hipòtesi totalment certa. 
Algunes de les dones entrevistades encara defensen l’ideal de la dona franquista, i d’altres 
expressen la opinió que tot i que hi ha molta més igualtat, aquesta encara no és total. 
De cara al futur, encara hem de lluitar per acabar d’eliminar tot aquest menyspreu 
que es va adreçar cap a la dona i que es manté en l’actualitat, no només al nostre 
país, sinó també arreu del món.
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