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Agraïments.  

El tema del meu treball, és un tema que obliga a la relació amb les persones. És un 

tema que tracta de persones que aprenen de persones, de cooperació humana, de 

convivència, de projectes conjunts. És un treball sobre una tasca eminentment 

humana en el qual m’hi he hagut d’implicar d’aquesta mateixa manera. Per aquesta 

raó, és just i necessari fer un petit i humil agraïment, en aquest apartat, a aquelles 

persones que no només han fet possible que el treball agafés cos i forma i acabés 

arribant a bon port sinó que, a més, m’han fet aprendre i créixer com a persona en tots 

els camps en els que repercuteix aquest tipus de convivència intergeneracional. 

Primerament –i evidentment- he d’agrair a totes i cadascuna de les integrants del taller 

Dones amb Memòria la càlida acollida que em van donar quan vaig començar a 

participar-hi i l’interès que han mostrat a explicar-me i ensenyar-me coses. Els vull 

agrair la seva generositat a l’hora de brindar-me tanta informació com els era possible i 

l’afecte i la proximitat que m’han mostrat de seguida així com la seva preocupació pel 

bon desenvolupament d’aquest treball. També els he de regraciar, naturalment, que 

s’hagin prestat de bon grat a ser les clares protagonistes d’aquesta feina tant com la 

tasca que han fet durant aquests anys que ha estat cabdal a l’hora de completar el 

treball. 

També considero imprescindible agrair a les persones que ja duien anys participant en 

el taller fent que, any rere any, tirés endavant. Moltes gràcies a la Rosa Mansilla que 

em va ajudar facilitant-me tota la informació que em va ser necessària així com 

diversos documents gràfics de diferents moments de la història de les dones. També, 

és clar, cal agrair a la Judith Barbacil, la coordinadora del taller, que m’hagi donat 

l’oportunitat d’entrar a formar part de l’equip dels dimarts per així poder veure com 

funcionava tot des de dins i participant-hi activament ajudant amb l’extracció 

d’informació, l’enregistrament de les testimonis i confeccionant la pàgina de facebook i 

el blogspot oficial de les Dones amb Memòria. 

Finalment, cal agrair a la Judith Barbacil, una altra vegada, però ara per la seva tasca 

com a tutora. M’ha dirigit el treball de manera exemplar implicant-s’hi i oferint-me 

informació inèdita notablement útil per a elaborar un treball únic i molt ric en la 

informació que ofereix.  
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I també gràcies a totes aquelles persones que, en més o menys mesura han mostrat 

interès en el tema del treball, s’hi ha volgut implicar d’alguna manera o m’han donat 

coratge o bons consells quan no tenia clar per on havia de continuar. 

Moltes gràcies a tothom, gràcies perquè estic molt satisfeta amb els resultats i això, 

sense la vostra col·laboració, no hagués estat possible. 
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1. Presentació 

Quan comença el batxillerat una de les coses que més angoixa provoca a l’alumnat és 

el treball de recerca i fer una bona elecció del tema. Jo em trobava davant d’aquesta 

situació i vaig decidir fer un treball històric. Però és clar, de treballs així se’n poden fer 

de mil maneres i de temàtiques diferents. 

 

Un possible treball que se’m va ocórrer va ser: “La premsa local com a font històrica” 

però per alguna raó que desconec , la paraula “premsa” –tot i saber que és una font 

molt útil- em feia enrere. Suposo que em semblava un treball molt mecànic, no tan 

humà com trobava el fer una recerca per la memòria de les persones. El que va fer 

decantar la balança segurament van ser les diverses xerrades que les Dones amb 

Memòria del taller “La història a les nostres mans” van fer al llarg de tota la meva  

estada a l’institut i, sobretot, també van influir les activitats oferides pel PAE 

(Programa d’Activitats Escolars de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) que vaig poder 

portar a terme durant el tercer trimestre de primer de batxillerat, treball que he afegit 

a la part pràctica. A més, el fet d’implicar-me directament tant al DVD “La memòria del 

futur: un grapat de memòries”, com en la mateixa presentació d’aquest, prenent part 

també d’un programa de televisió anomenat “Menú del dia” que es va enregistrar 

extraordinàriament allà mateix amb la col·laboració de Canal Blau TV, van fer que no 

volgués deixar aquí la meva tasca sinó que la volgués continuar. 
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2. Plantejament i justificació. 

És cert que per a molts la història ha esdevingut una memorització avorrida d’una 

bateria de fets concrets i personatges, però la història que tractarem en aquest treball  

és una història amb uns altres plantejaments, amb un altre llenguatge i amb uns altres 

objectius perquè es tracta d’una història nostrada.  

Així doncs, un dia, pensant en la gran massa heterogènia de la humanitat, en tots els 

canvis que havia sofert i en totes les situacions diferents que havia viscut, pensant en 

com de diferents eren les coses no fa pas tant i com es passava per sobre de les 

persones als llibres en favor dels grans capatassos, les guerres, les matances, les 

conquestes i els avenços tecnològics, vaig sentir la necessitat imperiosa d’acostar-me a 

les persones que havien transformat, a poc a poc, les seves vides ,fent que aquesta, 

ara, gairebé no tingui res a veure amb la de principis del segle passat.  

Vaig reflexionar sobre com havia avançat l’existència dels petits a remolc dels grans 

canvis, com la gent s’havia anat acostumant a situacions millors i pitjors. De cop em va  

assaltar una conclusió precipitada, les grandeses estan formades de petites coses i, per 

tant, tots els grans afanys dels llibres, tenien darrere un munt de vides anònimes que 

havia cregut simplement arrossegades per les tendències de l’època.  

 

Vaig concloure, una mica més enllà, que tot allò que havia estat gran, ja sigui per bé o 

per mal, tots els fets, tots els esdeveniments, fins i tot, totes les persones poderoses, 

tenien darrere, suportant el pes del canvi, un regiment de personetes anònimes que, 

fins i tot elles, van viure creient-se insignificants i que no ho havien estat en absolut. 

Vaig entendre i entenc que era just escoltar la seva veu i trobar, realment, com és i 

com ha estat la vida i quins records queden impresos a la memòria d’aquells qui han 

estat a la base dels grans moviments. 

 

Així doncs, vaig veure clar tant el tema del treball com el seu objectiu; la finalitat és 

acostar-se als anònims i no només escoltar-los i anotar el que diguin sinó tractar 

d’entendre’ls, de posar-nos en les seves pells i comprendre el que els nostres 

avantpassats –que són, ni més ni menys, que les fonts orals que més a mà tenim- van 

haver de viure per deixar el món tal com el tenim avui dia nosaltres. Saber què van 
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suposar les dates que s’estudien al final del temari d’història del món contemporani 

per a les nostres famílies, saber què és per a una persona sobreviure a una guerra, 

perdre-hi éssers estimats, les penúries de la postguerra, el goig de veure que tot torna 

a ser al seu lloc després, viure l’escreix després de l’escassetat, etc. En definitiva, la 

hipòtesi del treball és esbrinar si realment les petites històries de la vida quotidiana 

són útils  per a la confecció de la gran història o de la història en general. L’objecte 

d’estudi del treball seran les fonts orals ja que, com alumna, he estat directament 

relacionada amb el programa local de recuperació de la història local, més 

concretament de la vida quotidiana des de la visió femenina, i que porta per nom la 

Història a les nostres mans, Dones amb Memòria. 

 

Per a fer-ho, miraré d’acostar-me a aquestes fonts per mitjà de diferents activitats que 

tinc previstes fer properament. Però el treball també constarà d´una part teòrica en la 

qual faré un petit estudi del que signifiquen les fonts per a la història i com han estat 

tractades pels historiadors. Aquest vessant més teòric ens ajudarà a situar-nos en la 

importància que poden tenir les fonts orals per a la construcció històrica i que és 

l’objecte d’estudi del treball.  

 

Pel que fa a la part pràctica , i després d´haver adquirit els coneixements teòrics de la 

temàtica, analitzaré i assistiré als tallers que tenen lloc cada dimarts a la UPC de 

Vilanova i la Geltrú “Dones amb memòria” per tal de veure quin n’és el funcionament i 

observar de primera mà com es tracten els testimonis orals com a fonts primàries i 

com aquests actuen quan se’ls pregunta pels seus records passats. Continuant amb 

aquesta part més pràctica, intentaré també fer entrevistes a les talleristes per dur tota 

aquesta teoria que tenim sobre les fonts orals a la pràctica en primera persona i no 

només veure-ho com una espectadora. A més, em serviré de la petita experiència que 

ja tinc en aquest sector: el DVD “La memòria del futur: un grapat de memòries” que 

tracta d’un recull dels llibres que aquestes dones han fet a Vilanova i la Geltrú 

mitjançant les fonts orals i que faré servir per tenir un primer contacte i, a més, per 

esperonar-me a endinsar-me en aquest tema amb la finalitat de poder conèixer més 

de prop i participar, d’una manera més activa, en la tasca de la construcció de la 

història petita. 
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A més, confeccionaré un blogspot i una pàgina de facebook per tal de col·laborar en la 

tasca de difusió de la memòria oral  que permetrà així apropar-la a aquells qui els hi 

interessi accedir-hi i presentar-la als que la desconeguin.  

També, per contrastar amb l’observació directa de l’extracció d’informació a partir de 

les fonts orals, entrevistaré alumnes que han tingut contacte amb el taller des de 

primer de l’ESO per conèixer quina n’és la seva percepció i, en general, la seva 

experiència. 

 

Després de dur a terme totes aquestes tasques, a partir de les experiències viscudes i 

de la informació recopilada redactaré un treball on s’hi vegi reflectit minuciosament el 

que representa l’extracció d’informació a partir de les fonts orals. 

Finalment, sabent ja una mica per on estava anant, vaig decidir el meu propi tema: “La 

història local mitjançant la memòria oral”.  

Així, emprant aquest treball, mirarem de descobrir si  és útil i per què ho  és  la història 

“petita” o  “de la vida quotidiana” i si ens serveix per entendre l’anomenada història 

dels grans esdeveniments. 
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3. Introducció 

 

http://bestofcalvinandhobbes.com/2012/05/history-is-a-fiction-to-persuade-ourselves/ 

 

Ja sabem que, quan parlem d’història, parlem d’una disciplina protagonitzada per 

nosaltres mateixos que, mitjançant l’estudi del passat, proporciona els elements 

necessaris per a poder entendre la realitat actual. Tanmateix, també prepara les 

persones en general i els joves en particular per al món en què viuen.  

 

 3.1 Què és la història? 

Aquesta ciència va néixer a la Grècia clàssica. Heròdot i Tucídides la veien com una 

forma de literatura que servia per a mantenir en la memòria els grans  esdeveniments. 

No va ser fins als inicis del segle XIX que la història es va afirmar com a ciència i així es 

van desenvolupar els mètodes d’investigació científica.  

 

Cal que pensem que la transmissió del passat és des de sempre un fet a totes les 

cultures. Els mites, les llegendes i la poesia han estat durant segles els vehicles emprats 

per a comprendre aquest passat. Gràcies a aquests s’ha transmès i ha perviscut una 

memòria col·lectiva, que són els records del passat que es mantenen presents en la 

consciència de les persones. Durant segles, la transmissió de la memòria oral ha 

configurat la memòria històrica, que forma part de la consciència col·lectiva d’una 

societat. 

També ha persistit una consciència històrica, que és quan hi ha una consciència col·lectiva 

dels fets, considerats com a històrics, experimentats per una societat en el mateix temps 

http://bestofcalvinandhobbes.com/2012/05/history-is-a-fiction-to-persuade-ourselves/
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present. Aquesta consciència històrica ha estat revisada i s’ha tornat a interpretar 

generació rere generació. 

La història no només té una funció pedagògica; no només serveix per a mantenir en la 

memòria els grans esdeveniments del passat. Requereix un aprenentatge actiu i crític 

ja que constitueix un exercici d’expressió i serveix per a adquirir hàbits i tècniques 

d’estudi i de treball.  

L’ensenyament de la història ha esdevingut una de les bases principals per a configurar 

la consciència ideològica i política d’una societat. 

A part d’aquesta, de l’estudi de la història en podem ressaltar altres funcions: 

 

 

- Serveix per a situar-se en el marc d’una consciència col·lectiva i per a 

comprendre-la. 

- Forma la capacitat de jutjar fent comparacions entre diferents èpoques i 

societats. 

- Desenvolupa competències per a l’anàlisi d’una situació històrica, amb la qual 

s’aprèn a compondre els elements d’aquesta situació i a determinar-ne les 

causes i les conseqüències. 

- Desenvolupa una consciència política i un esperit crític però obert, democràtic i 

tolerant. 

- Permet una aproximació de les diversitats culturals i afavoreix el respecte per a 

altres cultures i societats.  

 

La història, facilita la comprensió del present alhora que té valor respecte del futur, 

encara que amb prevenció. L’historiador/a pot elaborar previsions històriques, o com a 

mínim esdevenir, juntament amb altres intel·lectuals, la consciència de la societat, pel 

seu coneixement crític del present. L’historiador/a mostra les causes que han 

configurat el món real i l’analitza amb ulls crítics per a ajudar a transformar-lo. Així, per 

a alguns historiadors, la història ha d’ajudar a construir el futur i a transformar la 

societat per tal de millorar-la –tot i que no sempre es doni el cas-. 
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Al segle XX Marc Bloch1 va dir: 

 

<< El coneixement històric és l’únic mitjà per comprendre el present. >> 

 

I, tal com afirma Josep Fontana:2 

 

 

<< La història és una ciència que intenta abraçar el que és humà en el seu conjunt, i 

com a ciència social és la més propera a la vida quotidiana; per això pot explicar el 

funcionament de la societat. >> 

 

De la història s’ha dit que l’escriuen els vencedors o les classes dominants, que són les 

que ensenyen la història que més els convé, amb algun tipus d’interès. Aquí tenim l’ús 

i abús de la història. A priori, la història serveix per estudiar els fets protagonitzats pels 

éssers humans al llarg del temps i per no cometre els mateixos errors del passat però, 

si en comptes de respectar la història, la modifiquem, es pot arribar a un punt en què 

el fet esdevingut hagi canviat totalment, ja sigui per afavorir o per humiliar un sector. 

Per això, en moltes ocasions l’ensenyament de la història ha patit manipulacions i 

sovint obeeix a interessos socials i polítics concrets. Així, tant la història com 

l’educació es poden manipular des del poder. Això origina l’anomenat abús de la 

història. 

L’abús de la història acaba provocant la deformació de la realitat. Els abusos més clars 

han tingut, i tenen encara ara, finalitats polítiques. L’historiador/a mateix no és aliè a 

aquests abusos. Viu en un moment històric determinat, parteix d’uns valors ètics o 

morals, d’una ideologia i d’una posició social que poden condicionar la seva tasca de 

manera més o menys directa. Així doncs, la història pot ser manipulada o tornada a 

interpretar però també és un abús l’ocultació o la destrucció de les fonts, ja que 

aleshores no es podrà dur a terme una reconstrucció veritable de la realitat passada. 

 
                                                             
1 Marc Léopold Benjamin Bloch va ser un historiador francès, especialitzat en la França medieval i 

fundador, amb Lucien Febvre, de l'Escola dels Annales. 
2 Josep Fontana i Lázaro és un historiador català i actualment és professor emèrit de la Universitat 

Pompeu Fabra. Josep Fontana és membre del consell editorial de la revista política Sin Permiso. 
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 3.2 La importància i classificació de les fonts a la història 

La història es pot reconstruir gràcies als testimonis de les persones, els textos escrits i 

els objectes. L’historiador treballa amb les dades que li proporcionen les fonts i elabora 

una síntesi per reconstruir el passat. La primera classificació de les fonts té en compte 

quan i com van ser elaborades, poden ser: 

 

- Primàries o directes: són les que s’elaboren de manera paral·lela als 

esdeveniments. És a dir, són contemporànies als fets, testimonis originals no 

reelaborats.  Són, per exemple: 

 

I. La dona neix lliure i té els mateixos drets que l’home. Les distincions socials 

només poden estar fonamentades en la utilitat comuna. 

X.  Ningú no pot ser fustigat per les seves opinions encara que siguin 

fonamentals: si la dona té dret de pujar al cadafal, ha de tenir igualment el dret de 

pujar a la tribuna; sempre que les seves manifestacions no alterin l’ordre públic 

establert per la llei. 

De Gouges, O. Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana 

França, 1791. 

 

- Secundàries o indirectes: s’elaboren a partir de les fonts primàries. Són 

reelaboracions a partir d’altres fonts. Són, per exemple: 

 

Llibre d’història de l’editorial Vicens Vives. 
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A partir d’aquí, s’ha d’afrontar un dels problemes principals del treball històric: el de la 

validesa i la fiabilitat de les fonts, ja que poden ser subjectives i, fins i tot, falses. La 

seva fiabilitat està determinada per la finalitat amb què han estat creades.  

En línies generals totes les fonts han de ser identificades, classificades i localitzades en 

el temps i en l’espai; se n’ha de determinar l’autoria, la intenció o l’ús, el missatge que 

aporten i les dades que ofereixen; a més, es poden comparar amb altres fonts. Se n’ha 

de determinar la validesa o fiabilitat i s’han d’establir finalment les conclusions de la 

investigació. 

Hi ha diverses tipus de fonts:  

- Fonts escrites o textuals:  

Són la font històrica més habitual. Les fonts escrites primàries són considerades 

la base de la investigació històrica. Documents jurídics i textos oficials, 

memòries, cròniques i biografies, censos i registres parroquials, cartes, diaris 

privats, premsa i assajos han estat fonts tradicionals, a les quals s’han afegit els 

textos literaris a causa del seu valor com a reflex de la mentalitat, la societat i la 

vida quotidiana de l’època en què estan ambientats.  

 

Font primària de tipus escrita. Es tracta de llibres d’escolaritat i carnets escolars de la dècada dels anys 

quaranta. 
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- Objectes com a restes materials o construccions:  

Proporcionen informació sobre diversos aspectes, com ara el poder, la riquesa, 

la societat, la vida quotidiana i els costums, els gustos i les modes. Poden ser 

tant el mobiliari com les construccions, la indumentària i tota mena d’objectes 

personals, eines, monedes, armes, objectes decoratius, i un llarg etc. 

 

Font primària de tipus material. Es tracta d’un davantal i d’una camisa de dormir del segle XIX. 

 

- Imatges:  

Fins a l’aparició de la fotografia, la pintura va ser la font d’informació de 

caràcter visual més important. També els gravats, les il·lustracions i els cartells 

són fonts importants. També poden ser fonts les caricatures i els còmics.  

Cartell propagandístic extret de la pàgina web: 

http://www.todocoleccion.net/reproduccion-cartel-guerra-civil-espanola-dones-trebelleu-psu-ugt-ed-

sapiens~x30601041 

http://www.todocoleccion.net/reproduccion-cartel-guerra-civil-espanola-dones-trebelleu-psu-ugt-ed-sapiens~x30601041
http://www.todocoleccion.net/reproduccion-cartel-guerra-civil-espanola-dones-trebelleu-psu-ugt-ed-sapiens~x30601041
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- Fonts audiovisuals: 

Són fonts d’informació cada cop més habituals. Pel·lícules, documentals, 

reportatges i anuncis ofereixen una imatge de la realitat per mitjà de, per 

exemple, el cinema, la televisió, el vídeo, el CD-ROM, etc. 

 

Font secundària de tipus televisiu (audiovisual). Representants de les dones al Canal Blau 2011. 

 

- Fonts gràfiques i estadístiques:  

Aquestes fonts ordenen, classifiquen i mostren informacions de caràcter 

econòmic, demogràfic, climàtic, etc. Es representen habitualment en forma de 

taules de dades o gràfics. Es poden definir dos tipus de gràfics: els cronològics i 

els estructurals. Els primers presenten l’evolució dels fets al llarg del temps. Els 

segons reflecteixen relacions entre diferents fenòmens. 

 

Gràfica que il·lustra la distribució en percentatges dels motius pels quals la dona no té feina. Extreta 

de la pàgina web:  

http://www.uacj.mx/planeacion/sedi/Paginas/Seguimiento2007-II.aspx 

http://www.uacj.mx/planeacion/sedi/Paginas/Seguimiento2007-II.aspx
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- Fonts cartogràfiques: 

Rarament són fonts primàries, però la informació cartogràfica facilita la 

comprensió dels fets històrics. Els mapes tenen un llenguatge específic que cal 

saber interpretar. 

 

Els mapes històrics són temàtics. En distingim dos tipus: 

 

Sincrònics: Són mapes estàtics que expliquen la situació en un moviment 

determinat. 

 

Font primària cartogràfica. Mapa sincrònic de Vilanova i la Geltrú l'any 1500.  

Extret de la pàgina web: 

http://nucliantic-vng.blogspot.com.es/2012/08/activitats-al-nucli-antic-del-24-al-26.html 

 

http://nucliantic-vng.blogspot.com.es/2012/08/activitats-al-nucli-antic-del-24-al-26.html
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Diacrònics: Expliquen l’evolució d’una situació històrica. Són mapes 

dinàmics. 

 

Font primària cartogràfica. Mapa diacrònic de les Guerres Balcàniques (1912-1913).  

Extret de la pàgina web: http://leonciogazulla2.blogspot.com.es/2010/09/les-fonts-historiques.html 

 

- Fonts orals:  

Són fonts vàlides per estudiar la història i poden ser testimoniatges directes o 

gravacions en diferents suports. L’entrevista és la font més habitual, però 

també s’inclouen els discursos, els programes de ràdio, les cançons i els contes. 

La seva anàlisi i interpretació segueix el model de les fonts escrites. 

 

 

Integrants del taller parlant sobre els refugis durant els bombardeigs, la Neus Figuerola i la Núria 

Artigas el dia 23 d’octubre del 2012 

http://leonciogazulla2.blogspot.com.es/2010/09/les-fonts-historiques.html
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3.3 Què fa l’historiador amb les fonts històriques 

Les fonts són com un mirall en el qual es reflecteix el passat, però traslladen una 

imatge poc nítida. Per això l’historiador ha d’analitzar i interpretar les fonts en el 

context d’una rigorosa investigació històrica, que haurà d’observar les següents 

etapes: 

 

1. Formular preguntes sobre fets del passat. Aquestes qüestions intentarà 

resoldre-les amb possibles respostes, que s’anomenen hipòtesis històriques. 

Haurà de comprovar les seves hipòtesis amb l’ajut de les fonts històriques. 

 

2. Buscar les fonts històriques. Haurà de rastrejar per arxius, biblioteques, 

hemeroteques, museus, jaciments. Si es tracta de la història més recent també 

pot crear fonts orals, entrevistant persones que van viure els fets estudiats. 

 

3. Estudiar les fonts. Primer haurà de contrastar unes fonts amb altres per 

determinar-ne la fiabilitat. Després haurà de relacionar-les amb l’objecte de la 

investigació, a fi de veure si es ratifiquen o no les hipòtesis inicials. 

 

4. Redactar les conclusions. Un cop comprovades les suposicions s’han d’elaborar 

i redactar les conclusions de la investigació per tal de ser publicades. 
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4. Què és la història oral? 

Una vegada exposades les bases per saber què significa la història i com es 

reconstrueix pararem atenció amb l’anomenada història oral, base d´aquest treball. 

La història oral, doncs, s’inicia al voltant d’un projecte de recuperació de l’experiència 

de les majories davant les elits polítiques i es pot considerar que els anys 80 van ser 

els de l’expansió i els del coneixement de la història oral.  

No podem dir que els contactes interdisciplinaris que, en altres països han estat 

fonamentals pel progrés de la història oral, hagin tingut el mateix ressò al nostre país. 

Les diferències entre ciències com, per exemple, l’antropologia i la història –bàsiques a 

l’hora de treballar amb la història oral- han tingut a veure tant amb l’oralitat i 

escriptura com amb les particularitats de la metodologia que a Espanya han adoptat 

aquestes dues disciplines.  

De tota manera, el fet que la història oral hagi trobat nous objectes d’estudi i s’hagi 

apropat a una perspectiva culturalista i simbòlica d’ambdues disciplines ha fet més 

fàcil l’intercanvi de punts de vista i de vinculacions disciplinàries.  

El panorama de la historiografia, en l’inici del desenvolupament de la història oral a 

Espanya, pren una gran distància amb el de la resta de països europeus a causa de tot 

en temps que ha estat sotmesa al franquisme. Aquesta historiografia no és renovada 

fins al començament dels anys 60 gràcies als estudis de Vicens Vives d’una història 

econòmica o l’inici d’una història del moviment obrer. Malgrat tot, la renovació de la 

historiografia i el desenvolupament de la història oral no es van succeir en paral·lel. 

Encara havia de desenvolupar-se la història social –eren pràcticament inexistents els 

estudis sobre la vida quotidiana, sobre les mentalitats, les cultures de classe o les 

identitats socials i, a més, els pocs que hi havia els havien dut a terme més aviat 

literats, psicòlegs o antropòlegs que no pas historiadors. 

De tot això n’extraiem la conclusió que el procés realitzat aquí ha estat l’invers al dels 

altres països i els estudis d’història oral han estat pioners en molts sentits en el recent 

moviment de renovació de la historiografia espanyola –tot i que aquest fet mai no hagi 

estat gaire reconegut-.  
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4.1 Què són les fonts orals? 

Però de què parlem exactament quan diem “fonts orals”? Les fonts orals són la  

recollida de testimonis personals i d’històries de vida a partir d’entrevistes gravades, 

transcrites  i interpretades en funció d’hipòtesis i d’objectius establerts, són -a més- 

una  nova forma d’estudiar la història basada en el diàleg i la comunicació amb 

familiars, veïns,  grans personatges, persones de diverses cultures, amb persones grans 

–i, per tant, amb una llarga experiència de vida-, amb professors, historiadors i 

alumnes,  amb les institucions, amb els mitjans de comunicació, etc. Suposen sortir de 

l’escola i millorar la socialització dels alumnes. Les fonts orals  donen protagonisme a 

la gent corrent i anònima, amb els que mai han comptat a l’hora d’escriure la història.  

El contingut de les publicacions d’història oral, més enllà del paper i de la tinta en què 

queden reflectides, és tot ell vida, experiència humana, sentiments, neguits i 

esperances, entre d’altres. Recullen la veu de la gent, els seus gestos, les seves 

expressions lingüístiques riques tant en contingut com en matisos. La majoria de les 

històries de vida de la gent entrevistada són realment impactants, tot i que també es 

poden parlar de temes com, per exemple, les joguines. 

Contenen experiències vitals inoblidables i reflecteixen una gran humanitat. D’elles en 

traiem nous coneixements, valorem de manera diferent les vides dels nostres 

avantpassats, veïns i veïnes, que creiem sense interès i, a base d’escoltar-los parlar 

dels seus records, despertem en ells sentiments d’agraïment, de comprensió i de 

confiança. Tanmateix, tot això es pot resumir per tal de clarificar el terme tot i que, 

malauradament, la definició rigorosa de “font oral” fretura del que l’embelleix, 

l’essència. Així doncs: 

 

Font oral: Proveïdors d'informació que no ha estat enregistrada enlloc. 

 

Si ens cenyim a aquesta definició tan austera ens adonarem de seguida que la font 

oral, com no ha estat enregistrada en cap mitjà, sense cap mena d’ànim de distorsió, 

de manipulació ni de res per l’estil, sovint pateix transformacions causades pel temps 

transcorregut entre el fet i el moment en què s’explica. Ja se sap que sovint la 

memòria té llacunes que s’omplen amb una mica de literatura, per això, freqüentment 



Teixir la historia amb els fils dels records. 

23 

 

cal buscar la mateixa informació diverses vegades, combinar tots els resultats i donar 

importància als punts de tangència que són els que ens indicaran quina part de la 

memòria és la que menys interferències temporals ha patit. Això ho podem explicar 

amb la subjectivitat, per exemple, els gust que tenien els aliments, i l’objectivitat, per 

exemple, la data d’un cop d’Estat. No és per aquest motiu una font menys fiable, és 

senzillament més personal. I cada persona és un món, té un parer i, per tant, un punt 

de vista i manera de viure i de percebre els fets diferents. 

 

4.2  Classificació de les fonts orals. 

Naturalment, no totes les fonts orals són del mateix tipus. N’hi ha de diverses classes i 

per això ha estat necessari establir-ne una classificació. Aquesta, és la següent:  

 Les fonts orals poden classificar-se en: 

- Testimonials, alhora dividits en: 

 Directa: un testimoni presencial explica les seves vivències dels fets. 

«Recordo quan van entrar els nacionals, pujaven pel carrer Unió. Nosaltres estàvem al 

refugi i deien: “Han entrat, han entrat els franquistes!” I vam sortir, teníem molta por, 

jo tenia tretze anys, hi havia molts “moros” i explicaven tot això que agafaven els 

nens... Quan passaven anaven dient: “A los catalanes les traemos pan y pavo, pan y 

pavo.” Amb la gana que teníem, que feia dies que no menjàvem! El pare va marxar a 

França dos o tres dies abans. Molts, molts homes de Vilanova van marxar. Home, 

també hi va haver qui es va amagar. El pare va tornar a Vilanova el dia de Sant Pere. No 

el van agafar al Recorrido, consideraven que no havia d’haver marxat, però no li van 

prendre els carnets de ferroviari i va poder fer l’estraperlo fins que el van agafar en 

una empresa petita, i amb el pas del temps el van tornar a admetre una altra vegada.» 

Abril del 2009. Col·lecció La Memòria del Futur. 8. Viatges de la memòria: entre fum i carbó. Vilanova i 

la Geltrú. Testimoniatge de l’Àngela Blanch, pàg. 33. 
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 Indirecta: algú explica el que una altre persona li ha dit. 

«El meu pare va venir de la província de Cuenca. Va fer la “mili” a Barcelona i cap a 

l’any 27 va venir a Vilanova a treballar al Recorrido, es va casar amb la meva mare, que 

estava vinculada a Casp, on vivien la seva germana i el seu pare. El meu avi, el pare de 

la mare, era “Jefe de Via y Obras” de Casp, era un manetes. Es va casar i va venir aquí i 

van llogar una casa. Després en van comprar una altra per 5.000 o 6.000 pessetes, uns 

baixos en un solar de 5 per 20 amb només 13 edificats a la rambla del Castell. 

Guanyava 5 pessetes diàries, un bon sou l’any 1927. Abans de la guerra treballaven 

matí i tarda.» 

Abril del 2009. Col·lecció La Memòria del Futur. 8. Viatges de la memòria: entre fum i carbó. Vilanova i la Geltrú. 

Testimoniatge d’en Julio Lara, pàg. 33. 

 Tradicions orals: en els que l'origen dels fets han sobreviscut passant de 

generació en generació. 

- Endevinalles: 

o Transparenta però es veu,  

amb les mans no la podràs agafar  

perquè tard o d'hora s'escolarà. 

 

o Sóc l'arbre en forma de cor, 

sóc el regne que no mor; 

car, vençut tot egoisme, 

em dedico ja al proïsme. 

 

 

Solució: l’aigua 

  Solució: l’amor 
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 Refranys:  

o Qui oli remena, les mans se n’unta.  

o No es pot dir mal, que no surti l’animal. 

o L’enamorat no vol ser aconsellat. 

o Amor de ventura, dona, dot i criatura. 

o No hi ha pitjor sord que el que no vol sentir. 

o De malagraïts l’Infern n’és ple. 

 Cançons :  

Cançó popular: 

o Sol, solet, 

vine’m a veure, 

vine’m a veure. 

Sol, solet, 

vine’m a veure 

que tinc fred. 

Quan el sol solet vindrà, 

la boireta, la boireta, 

quan el sol solet vindrà, 

la boireta marxarà. 

- Cançó educativa del mètodes Llongueres3 

Les petites formiguetes a l’estiu, 

quan el blat és ja segat, 

i lligat i apilotat, 

                                                             
3 Mètode Llongueres: aprenentatge musical per als infants, posada en pràctica a les escoles catalanes en 

temps de la Segona República. Relacionava aprenentatge musical amb expressió corporal i coneixement  

acadèmic.  
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surten arrengleradetes del seu niu, 

xiu, xiu, xiu (bis) 

i van ben endreçadetes. 

Cap aquí, cap allà, 

tot cercant les espiguetes, 

cap aquí, cap allà, 

que per tot arreu n’hi ha. 

Tot passant per les voretes del camí, 

amb l’amiga s’han trobat 

i a l’orella s’han parlat 

i s’han dit moltes cosetes. 

Fent així, 

Psi, psi, psi (bis) 

i donant-se abraçadetes. 

Cap aquí, cap allà, 

tot cercant les espiguetes, 

cap aquí, cap allà, 

han anat a treballar. 

(...) 

 Contes:  

- La bèstia del llac de 

Banyoles. 

- La rateta que escombrava 

l’escaleta. 

- El Jan i la mongetera. 

- La caputxeta vermella. 

- Els tres porquets. 

- La Ventafocs. 

- La Bella Dorment. 

Il·lustració de la bèstia del llac Banyoles 
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. Llegendes 

Conta la veu popular que la llegenda de Sant 

Jordi, el Drac i la Princesa a Catalunya 

s'esdevingué a la vila de Montblanc temps 

ha.  El Drac era el més poderós dels Dracs ja 

que podia moure's pel cel, per la terra i per 

l'aigua. I la Princesa era la més Princesa de 

totes car era la mateixa filla del Rei.  El terror 

que el Drac imposava era terrible. Cada dia 

devorava un parell de béns. Quan li donaren 

bous i cavalls tampoc en tingué prou. Fins 

que calgué sortejar persones per a la fam de 

la Bèstia.  I el Rei que era el més Rei, i català, 

i que vivia a la vila, va posar-hi la seva família en el sorteig, i de l'olla va sortir el nom de 

la princesa.  El Rei va acceptar el destí i no va voler cap canvi per cap altre Montblanquí 

dels qui s'oferien.  Vestida de blanc la Princesa va anar al sacrifici. I va sorgir un jove 

cavaller, armat de cap a peus, cavalcant un destrer blanc per tal de deslliurar-la. Era 

bell com el sol i era foraster i es deia Jordi. I envestí amb la fúria el Drac que venia per 

la Princesa que el va deixar estamordit, confós de tot i rebatut. Aleshores ell amb el 

cordó de la cintura d'ella lligà el Drac, tot amansit, que ja el seguia com una ovella. 

Després amb un cop de llança rematà el Drac, al morir, es fa fonedís a terra i on el Drac 

s'ha fos neix un roser de roses rojes com la sang. Sant Jordi en cull la més formosa i 

l'ofereix a la Princesa, munta a cavall i entre crits de joia travessa la muralla per la 

porta que en record d'aquesta gesta, encara avui és coneguda pel nom de Portal de 

Sant Jordi. I tot això va passar davant els ulls del Rei i els montblanquins que 

contemplaven aterrits el combat. I per això, triaren Sant Jordi com a patró de la Vila 

anys i panys, fins que, temps a venir, se n'oblidaren. 

 

 

Representació de Sant Jordi matant el drac 
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· Mites: 

Orfeu i Eurídice eren dos enamorats. Un dia en la boda d’Eurídice l'intentaren raptar i 

s'escapà corrent. En la persecució, Eurídice trepitja una serp la qual la mossega i li 

provoca una ferida mortal. Orfeu, fill d'Apol·lo, 

que tocava la lira que li va regalar aquest, va 

decidir anar a buscar la seva amada a l’Hades. 

Primer tocant la lira i convencent a Creont 

perquè el portés a l'altra banda de la Llacuna 

Estígia. El barquer embadalit per la música hi va 

accedir. Després va dormir a Cèrber, també amb 

el so de la lira. Finalment es va presentar davant 

del déu Hades i va suplicar-li que li tornés la seva 

estimada. Hades, embadalit també per la música 

d'Orfeu va accedir però amb una condició; Orfeu 

hauria de portar de retorn a Eurídice però fins 

que no estigués fora de l'Inframón no podia 

mirar-la. Orfeu va accedir, però quan estava a 

punt de travessar l'última porta de l'infern no es va poder resistir i la mirà. Eurídice 

se’n va anar per sempre. 

· Històries familiars.  

El joc és molt important per a la formació dels 

infants. Aprens a perdre, a compartir, a no ser el 

primer sempre, a ser un ésser sociable... El fet de 

jugar és molt positiu i, sobretot, si es té algú amb 

qui jugar. 

(...) 

Jo vaig tenir el privilegi de viure de petita a la platja 

de Vilanova, al trajo de Llevant, concretament al número 75, en un edifici amb quatre 

habitatges on vivíem cinc nenes i tres nens. Tots baixàvem a jugar davant de casa, al 

carrer i a la sorra, junt amb d’altres veïns i veïnes. Aleshores, es podia jugar al carrer 

Quadre renaixentista d’Orfeu i Eurídice 
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perquè Vilanova tenia molts menys habitants que ara i, sobretot, pocs cotxes. Era com 

si tinguéssim un gran jardí vora del mar on podíem jugar lliures com ocellets... però 

,alhora, sempre havíem d’estar atents a pujar a casa quan les nostres mares ens 

cridaven des del balcó. 

Jugàvem a saltar a corda, a cuit i amagar, a pilota, a palet, a boles o als quatre cantons 

a sota del terrat típic que encara hi ha a la platja que, a més, ens protegia de la calor. 

A la sorra, fèiem les cases i recollíem petxines, les quals després eren la nostra vaixella. 

Les algues seques les utilitzàvem per jugar i també collíem altres herbes per fer 

verdures que, barrejades amb la sorra, podien convertir-se tant en arròs, com en sopa o 

en sèmola. La sorra la modelàvem com si fos la nostra plastilina! 

També aprofitàvem alguna eixida o terrat per guarnir-los, per fer-ne el que nosaltres 

dèiem lluminàries i trigàvem més a preparar-ho tot que no pas a jugar. 

Un altre joc que fèiem a la platja era el d’aprofitar un tros de rajola de forma triangular 

i polida pel ròssec del mar. Per a nosaltres, era un revòlver per jugar a policies i lladres 

o a bons i dolents. En dèiem jugar “a manos” (“a manos arriba”, en castellà, és clar, en 

lloc de mans enlaire). 

També recordo que al començament de l’estiu, quan arribaven les vacances de l’escola, 

teníem molt de temps per jugar al carrer. Així doncs, després de sopar ens trobàvem 

per explicar-nos aventures imaginades, i era molt divertit! Les històries podien ser 

d’intriga, de fantasmes... 

(...) 

A l’hivern, si feia mal temps, ens reuníem a les cases i jugàvem amb les nines o amb les 

nines de retallar. La meva mare ens va ensenyar a fer taules, cadires i llits amb caixes 

de sabates buides. En aquella època, poder tenir capses de cartró no era tan fàcil com 

ara, que estem en l’època del regal ben embolicat: capsa, paper, llaç... i tot per anar a 

parar als contenidors. Això em fa pensar que hauríem de ser més austers tots plegats. 

Actualment, és tan diferent! El paper i el cartró ja no es valoren gaire com a materials 

per poder jugar i durant les festes de Nadal i de Reis podem veure els contenidors plens 

dels embolcalls dels regals .Seguint amb el tema dels jocs, alguna partida de parxís i del 

joc de l’oca també n’havíem fet, però poques vegades, perquè de jocs de taula no n’hi 

havia tants o no els coneixíem. A part, teníem la sort de no estar enganxats a 

l’ordinador com ara, o a la televisió que, a vegades, fa que els nens i les nenes no es 
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relacionin normalment. És clar que, aleshores, tampoc no n’hi havia ni dels uns ni de les 

altres. 

De joguines, en teníem alguna, com ara: l’escombreta, alguna fireta i alguna nina no 

gaire cara. No n’hi havia gaires, de diners, per a joguines; feien falta altres coses més 

necessàries. El que sí que teníem era molta imaginació i no ens avorríem mai. 

Així, doncs, ens confeccionàvem les balances per jugar a vendre. Amb una capsa buida 

de betum, hi lligàvem un cordill i en fèiem un telèfon. A vegades, vora mar i després 

d’un temporal, hi trobàvem el que en dèiem tresors, que eren trossos petits de vidres de 

colors molt polits, podien ser de color verd i tenien diferents formes... entre d’altres 

coses que no trobàvem normalment. 

Un altre joc era agafar un pinyol d’albercoc i durant molta estona el fregàvem a la 

vorera, que era de pedra viva, fins arribar a foradar-lo. 

I vet aquí els meus records... Tot i això, crec que el més important era compartir els 

jocs. Ara s’ha perdut el carrer com a espai per jugar i també com a espai de tertúlies de 

veïnat... Vilanova se’ns ha fet tan gran! 

Març del 2006. Col·lecció La Memòria del Futur. 5. D’Abans i d’Ara: Jocs, joguines i cançons. Vilanova i la Geltrú. 

Testimoniatge de la Camèlia Ferrer i Garriga, pàg. 59. 

 

 En aquest treball estudiarem les fonts orals –que, a més, sovint n’inclouen de les 

altres. Res no és blanc o negre, hi ha diversos tons de gris -.  

 

4.3 Per què les fonts orals? 

 

Prèviament, hem comentat diverses fonts de les quals en podem extreure dades útils 

que ens permeten lligar caps i fer-nos una idea més o menys precisa del que va tenir 

lloc. Com més caps tenim per lligar i més fiables són aquests, més encertada és la idea 

concreta que en traiem. Tanmateix, per molt oficials que siguin els documents que 

s’analitzin, en més o menys mesura tots resulten tendenciosos atès que tots han estat 

elaborats per l’ésser humà i aquest difícilment té la capacitat de ser absolutament 

imparcial –per les causes que hem citat anteriorment-. 
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Tant és així, que ens fixarem en les fonts orals 

que, a més de ser enormement riques ja que 

pràcticament no tenen límits, tenyeixen la 

història dels llibres d’una emotivitat –ja sigui 

inclinada a l’eufòria o al dramatisme- que fan 

que ens susciti un interès humà que no ens 

susciten les dates buides d’emocions. És 

aquesta, la història que ens commou i ens fa 

entendre com de significatiu va ser cada 

moment, cada pas, cada canvi. És la història que 

ens fa preocupar-nos pel que va passar una mica 

més enllà d’una pregunta d’examen. És la 

història que ens ensenya què representa per a 

les persones formar-ne part i la que ens 

demostra que tots i cadascun de nosaltres hi té a veure amb un mateix grau 

d’importància. I, per si això fos poc, la història petita, la que ens transmeten les fonts 

orals, és la que forja la gran història, la que des de sota produeix els grans canvis i la 

que és la base que sustenta la gran història de la humanitat. 

Aprendrem, a partir de la proximitat que prendrem amb els 

testimonis, a veure la vida d’una altra manera, a apreciar-la 

d’una manera diferent i a enfrontar el que aquesta ens porti 

amb una perspectiva diferent. Perquè no cal dir que el que fa 

les fonts orals encisadores és que no només ens ajuden a 

determinar fets de la història i a omplir petits forats que els 

llibres no cobreixen, sinó que tenen un efecte devastador i 

inevitable sobre tot aquell qui hi està en contacte, té un 

poder de commoció que no deixa ningú -qui tingui sang a les 

venes- indiferent. 

 

 

 

 

LLibre Diari d’Anna Frank 

Llibre “Si això és un home” 

de Primo Levi 
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4.4 La família i la història oral 

La família és el primer entorn en què es desenvolupa la nostra vida, i és en aquest nucli 

fonamental on comencem a descobrir qui som. La nostra història més propera és la 

història familiar. 

Preguntant als nostres familiars, àvies i avis, mare i pare, oncles, germans o cosins, 

anirem recollint dades sobre els orígens de la família, sobre les branques 

genealògiques, sobre les trajectòries vitals dels nostres parents i sobre les relacions 

entre ells. A través de la història oral convertirem en part de la història els nostres 

avantpassats i a nosaltres mateixos. 

No fa gaire temps, gran part de la història oral familiar la transmetien els més vells als 

més joves espontàniament, asseguts a la vora de la llar de foc o al portal de casa. Avui 

dia les famílies estan més disperses que abans, la separació entre les generacions és 

més gran i hi ha menys oportunitats per transmetre les tradicions familiars. 
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5. On podem trobar els arxius històrics? 

En general les fonts orals acostumen a dipositar-se en els arxius històrics 

convencionals. En la terminologia del món de l’arxivística, una col·lecció de fonts orals 

és un llegat. Cada vegada és més freqüent que els arxius històrics disposin d’una secció 

de fonts orals. Els llegats de fonts orals dels arxius solen tenir dos orígens:  

 

- D’una banda, són donacions fetes pels historiadors que les han creades per 

avaluar les seves investigacions. Un cop acabat el seu estudi fan entrega 

d’aquest material a un arxiu. 

 

- D’altra banda, les col·leccions són encàrrecs que l’arxiu fa, no pas per 

fonamentar una investigació determinada, sinó per crear informació sobre 

temes que en els seus fons estan poc documentats. Aquests encàrrecs es fan 

pensant no tant en els investigadors d’ara com en els possibles usuaris de 

l’arxiu en un futur. 

Quan un historiador es decideix a cercar fonts orals, utilitza el mètode de la història 

oral. Aquest mètode és l’element més innovador en l’estudi de les societats 

contemporànies, ja que recull la vivència personal dels protagonistes dels fets. 

Entenem per història oral el coneixement d’uns fets històrics assolits a través de les 

fonts orals, és a dir, de la memòria dels protagonistes dels fets. 
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6. Font oral, història oral i història local. 

 

A mitjans dels anys 60 el 

concepte que s’utilitzarà a la 

historiografia, a la sociologia 

i a la història serà el 

d’història oral, ja que la tasca 

que portarà a terme no es 

considerarà una simple 

recol·lecció de fonts, sinó un 

fet metodològic. La font oral 

remet al fet que els 

historiadors, els sociòlegs o altres professionals volen fer un anàlisi social a partir de les 

experiències viscudes i han de crear la font, la qual s’utilitzarà quan s’ha de crear 

material per a la seva investigació. Aquesta tasca l’ha anat adoptant i recopilant 

l’arxiver. Per tant, la principal característica de la història oral és que podrà produir un 

altre tipus d’història i no només crearà fonts que poden ajudar a altres fonts (exemple: 

escrites). La història local, al llarg del temps ha ajudat a configurar la història general i 

nacional. Aquesta història ha obert noves vies i ha originat una nova forma de gestar-

la: els tallers d’història. Aquests, fets a imatge i semblança dels workshops anglesos, 

s’han configurat com a alternatives per a fer que la història local arribi a sectors que 

han generat història però que sovint no s’han consumit. Aquesta realitat ha comportat 

que la història local hagi obert les portes a la població i ha ampliat més el ventall del 

que oferia la història general, i no té cabuda el que fa i pensa la gent. (...)  

 

Permetrà, doncs, accedir a subjectes històrics que normalment no haurien deixat 

testimoni escrit. Al produir-se aquest canvi, es qüestionen els paradigmes tradicionals 

historiogràfics, ja que s’amplia el subjecte d’estudi –de l’elit a la memòria popular i 

d’allò perdut (per estar desordenat) a allò recuperable (per estar organitzat)-.  

Aquesta utilització ha jugat un paper important en el moment de la renovació del 

discurs historiogràfic, ja que serà el moment del ‘obertura a altres subjectes d’escassa 

Imatge de la Plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú 



Teixir la historia amb els fils dels records. 

35 

 

documentació fins aleshores, com ara la història de la resistència, del genocidi jueu, del 

de les Brigades Roges o la de les dones. 

 

Barbacil Judith i Català Rosa, treball inèdit “A tantes històries, tantes preguntes”, 2002. 
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7. El paper de la dona a la història  

 

 

http://elventano.blogspot.com.es/2010_08_01_archive.html 

 

Com ja he assenyalat al començament del treball em voldria centrar en l’estudi del 

grup “Dones amb memòria”. Aquest és un grup de dones que van viure grans 

moments de la història més o menys a partir de la Segona República i que, donant els 

seus testimonis, explicant les seves vivències quotidianes ajuden a recuperar la història 

local des del punt de vista femení. 

 

Les integrants del taller “Dones amb Memòria” són un grup de dones  que cada 

dimarts es reuneixen per tractar de recuperar la història quotidiana a través de les 

seves experiències. 

Amb el suport de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Diputació de Barcelona, han 

editat un total de deu llibres sobre diversos temes que han viscut. 

Els llibres de la col·lecció La memòria del futur són: 

 

1. Família i guerra. 

2. L'esport, història i records. 

3. Sobreviure. 

http://elventano.blogspot.com.es/2010_08_01_archive.html
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4. El pa de cada dia. 

5. D'abans i d'ara: jocs, joguines i cançons. 

6. Fes-me'n cinc cèntims. 

7. Els nostres records d' escola. 

8. Viatges de la memòria: entre fum i carbó. 

9. Vols ballar? 

10. Tardes de cinema. 

 

Per aquesta raó, i abans de centrar-nos en l’anàlisi del taller, en aquest apartat crec 

que és necessària una aproximació a les  dones com a subjectes de la història, perquè 

moltes vegades se n´han obviat les seves presències ja que han estat sotmeses als 

homes i se n’ha creat una imatge d’inferioritat –molt llunyana a la seva naturalesa- que 

les ha tancat a les seves cases i les ha amagat als ulls de la gran història dels llibres.  

 

Per tant, el taller ha constituït un apropament a una realitat coneguda, d’antimites, a 

dones de carn i ossos i que pot aportar a la història de Catalunya gent de la vila. 

Proposem doncs, en el nostre taller directrius que serveixin per fer la història de la dona 

a través del temps. S’han de revisar de nou els períodes des d’altres prismes i amb 

altres prioritats. Fer com monografies de diversos aspectes, insistint a destacar en 

quins fets pot contrastar-se la incidència femenina. 

De documentació de testimonis n’hi ha suficient, el problema ha estat que no ha 

interessat mirar des d’aquest angle. Cal analitzar les fonts amb un nou criteri i 

preocupar-se solament de valorar la incidència femenina en les diferents societats i 

períodes històrics, evidenciar el seu paper en cada context. 

 

Barbacil Judith i Català Rosa, treball inèdit “A tantes històries, tantes preguntes”, 2002. 

 

No podem oblidar que... 

<< Al llarg de la història, sempre han existit dones que han intentat construir espais 

propis i lliures. Fins ara teníem una genealogia ideològica que justificava el nostre 
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compromís amb el territori, però ara podem disposar d’una genealogia de gènere. Una 

genealogia femenina positiva. Ens podrem reconèixer en la Teresa, la Margarida o la 

Pepa, coneixent la tasca que van fer, hi podem dialogar, les podem comprendre, les 

podem fins i tot qüestionar i, definitivament, les haurem segrestat de l’oblit, de la 

invisibilitat a la qual tantes i tantes dones han estat i són encara sotmeses. 

La societat patriarcal tradicional atorgava com a valors positius a la dona el fet de ser 

dòcil i obedient a l’autoritat masculina, primer el pare o els germans, i finalment al 

marit. Aquesta submissió es traduïa en silenci, i així la dona es convertia en una mena 

d’ésser invisible en l’escena pública, que no tenia dret a prendre la paraula. Dins aquest 

context tradicional la dona reduïa la seva presència als escenaris domèstics, fent treball 

no reconegut socialment, i quan sortia per treballar a jornal, a la fàbrica o al camp, el 

reconeixement que rebia era molt inferior al masculí. Però els nous pensaments i les 

noves formes de vida associativa des de les idees republicanes d’esquerres fins al 

catalanisme polític més dretà, estimulares noves formes de participació en la vida 

col·lectiva. I en les escletxes del masclisme dominant deixava obertes en aquesta nova 

vida quotidiana, comencen a sortir imperceptiblement pensaments autònoms i 

d’emancipació. Les dones volen existir com a subjectes històrics i neixen tímides 

presències públiques. Per desconstruir un concepte com “dona” des del punt de vista 

històrico-cultural, res millor que explicar una vida, una història, mostrar les vicissituds 

dels sentiments, els propòsits...No es tracta de dones santificades només pel fet de ser-

ho, es tracta d’obrir el ventall del que és de debò universal: la suma d’allò masculí i 

femení en la tasca de civilització. >> 

 

Barbacil Judith i Català Rosa, treball inèdit “A tantes històries, tantes preguntes”, 2002. 

 

Cal dir, però, que... 

En aquest apartat no es pretén d’explicar la història de les dones des del seu inici, ni 

molt menys. Ens situarem al segle XX, més concretament a la segona república, que és 

quan apareixen les talleristes més antigues, perquè és el moment històric més llunyà 

del qual encara existeix el privilegi de tenir-ne testimonis orals.  
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8. Les dones a la història de Catalunya  

 

8.1 Política  

L’any 1931, la proclamació de la Segona República, amb l’assentament d’un règim 

polític democràtic va representar un canvi significatiu en la trajectòria política del país. 

Aleshores, el nou règim va iniciar un seguit de reformes encaminades a adequar les 

estructures polítiques i socials al nou sistema polític. 

 La democratització de la societat va comportar modificacions substancials a la situació 

social de la dona ja que les reformes empreses van contemplar canvis legislatius que 

van derogar, en gran part, la legislació discriminatòria vigent.  

Tanmateix, van ser poques les dones que es van incorporar al món polític. Aquesta 

diferència de gènere respecte a la pràctica política va dificultar la integració femenina.  

 

8.2 El vot i els drets polítics de la dona 

 

A diferència d’altres països la concessió del 

sufragi femení a Espanya no es deu a la pressió 

social d’un moviment sufragista, més que el 

moviment feminista espanyol va constituir una 

minoria molt reduïda de dones amb poca 

capacitat de convocatòria. La concessió del vot el 

1931 va obeir més aviat a la necessitat d’una 

política coherent amb els pressupòsits 

democràtics d’igualtat de drets del Govern de 

coalició de republicans i socialistes. 

Les dones diputades es van enfrontar també entorn de la immediata concessió del 

sufragi. I va estar en contra la socialista Margarita Nelken4, i la radical socialista, 

                                                             
4 Margarita Nelken Mansberger va ser una escriptora i política espanyola, una de les representants de 

l'incipient moviment feminista a Espanya durant la dècada de 1930. 

 Fotografia d’homes votant 
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Victoria Kent5, enfront de la màxima defensora del vot femení en el debat 

parlamentari, Clara Campoamor6, del Partit Radical. 

A Catalunya el tema de la intervenció política de les dones va despertar poc interès. El 

moviment català de promoure la dona no havia centrat la seva atenció en la demanda 

dels drets polítics. El caràcter reivindicatiu de l’associacionisme femení anterior va ser 

l’accés a l’educació i a la cultura. La projecció per part de les catalanes s’havia limitat a 

l’àmbit familiar. L’únic camp d’activitat femenina fora de la llar admès socialment va 

ser l’acció social i cultural, dins les coordenades del reformisme catòlic català.  

Les diferents tendències de l’espectre polític català van procedir, més aviat, a un intent 

d’instrumentalització política del vot femení. 

El partit hegemònic a Catalunya a partir de les eleccions de 1931, l’Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC), va demostrar també un cert gran d’interès per la 

dona. Després de la concessió del vot, es va incrementar l’interès dels republicans 

catalans a impulsar un cert grau de mobilització de les dones i es van crear seccions 

femenines que canalitzaven activitats adreçades a la dona.  

Josep M. Tallada en l’article << L’activitat política de la dona moderna >> publicat a La 

Veu de Catalunya, en desembre de 1932, va insistir en el manteniment de la 

tradicional identitat cultural femenina:  

 

 << Passada l’època de jugar a congressos, passats els temps de la masculinització en 

l’actuar i fins i tot en el vestir. No per ésser una dona deixa de ser un individu de la 

societat. L’intervencionisme de la dona és actuar normal. Ni és imitació ni és oposició a 

l’altre sexe. És ocupar com a propi un lloc que per llarg temps havia estat vacant. I és 

ocupar-se de no perdre ni disfressar cap de les característiques del sexe femení ni fingir 

cap de les seves pròpies funcions. >>   

 

Nash Mary, Més enllà del silenci: Les dones a la història de Catalunya. Generalitat de Catalunya, 1988 

 

                                                             
5 Victoria Kent Siano va ser la primera advocada que va exercir a Espanya, i la primera dona al món que 

va intervenir davant d'un Tribunal Suprem de Guerra i Marina. 
6 Clara Campoamor Rodríguez va ser una advocada, escriptora i política activa durant el període de 

la Segona República Espanyola i defensora dels drets de la dona. 
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Així, les dones no havien de pretendre imitar els homes ni desplaçar-los sinó mantenir 

les qualitats pròpies de dona i, des d’aquestes posicions, influir en la política. 

 

8.3 La condició social de la dona 

 

En aquest període es van introduir 

canvis substancials en la legislació 

espanyola per a eliminar les clàusules 

discriminatòries de la dona. Així, es 

modifica la legislació en torn de la 

família i del matrimoni, però 

únicament a Catalunya es va establir el 

principi d’igualtat de la dona casada en 

el matrimoni. Efectivament, a 

diferència de la resta de l’Estat 

espanyol, on el Codi Civil encara es 

regia pel principi de la submissió de la 

dona casada al marit. La Llei catalana 

sobre la Capacitat Jurídica de la Dona i 

dels Cònjuges, de 19 de juny de 1934 

va establir la igualtat entre els cònjuges i l’eliminació del principi d’autoritat marital: << 

La dona té la mateixa capacitat civil que l’home >> (art.1); << El matrimoni no és causa 

modificativa de la capacitat d’obra de la dona >> (art.2). 

Dins la dinàmica de modernització i de construcció d’una nova societat catalana, 

l’interès per la dona en aquests anys es va manifestar en el camp de l’assistència 

social. En aquest marc, la preocupació per la dona va tenir un doble eix: la protecció de 

la maternitat i la regulació de la prostitució. 

Una altra iniciativa molt significativa de la política sanitària de la generalitat respecte a 

la dona va ser la legalització de l’avortament, el qual autoritza la interrupció artificial 

de l’embaràs realitzada en hospitals i clíniques dependents del servei sanitari de la 

generalitat.  

Cartell propagandístic 
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La nova legislació va respondre a un seguit d’objectius concrets que es van centrar en 

la desaparició de l’avortament clandestí i de l’infanticidi, la reducció de la mortalitat i 

de les malalties provocades per les pràctiques abortives i la disminució global de les 

xifres d’avortament a Catalunya, gràcies a l’establiment d’un servei paral·lel de 

planificació familiar. La normativa va ser molt avançada i va admetre l’avortament sota 

quatre conceptes: 

 

- La causa terapèutica –malaltia física o mental de la mare que podria 

contraindicar l’embaràs-. 

-  El motiu eugènic –incest paternal o deformitats que poguessin repercutir en el 

desenvolupament del fetus-. 

- El factor neomaltusià –el desig conscient de limitació voluntària de la natalitat. 

- El raonament sentimental o ètic –la maternitat no desitjada per motius d’ordre 

emotiu o amorós -.  

 

La decisió d’avortament era d’incumbència exclusiva de la dona, tothom regulava un 

seguit de limitacions específiques del servei i tothom va estipular que una dona no 

podia ser atesa per aquest servei més d’un cop l’any (excepció feta de l’existència 

d’una causa terapèutica que ho exigís). 

A causa de la desaparició de la documentació de la Conselleria de Sanitat i Assistència 

Social, només tothom pot conèixer l’aplicació del Decret a partir o la documentació 

dels hospitals. El seu estudi demostra el fracàs de la iniciativa ja que, malgrat la 

contínua existència d’avortaments practicats en els serveix d’aquests hospitals, van ser 

molt pocs els practicats de manera oberta sota les condicions establertes pel decret.  

 

Per exemple, en el taller esmentat a l’apartat “Plantejament i justificació” i que més 

endavant serà presentat, té penjats a Internet diferents treballs que ha anat duent a 

terme. El link escrit a continuació és el vídeo de presentació del primer volum publicat 

el 2003 de la col·lecció la Memòria del Futur on parlen de la maternitat i del 

tractament de l’avortament després de la Guerra Civil a Vilanova. 

http://www.youtube.com/watch?v=GaTvBcPA2k4 

http://www.youtube.com/watch?v=GaTvBcPA2k4
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L’explicació d’aquest fracàs i de la pràctica contínua d’avortaments clandestins per 

part de les dones constitueix un fenomen complex.  

 

En conseqüència, continuava com a opció preferent l’avortament clandestí. 

 

 8.4 El protagonisme femení en la Guerra Civil 

A Catalunya, la guerra va actuar com a catalitzador de la mobilització femenina i va 

desencadenar un reajustament del seu paper social, encara que el caràcter del seu 

protagonisme va restar marcat pels condicionants històrics anteriors. Des del primer 

moment, moltes dones catalanes es van mobilitzar tot trencant amb el seu tradicional 

aïllament de la dinàmica política i es van comprometre en múltiples activitats 

antifeixistes. 

Va ser un moment de 

despertar de les 

espectatives femenines i 

d’una potencial ampliació 

dels seus horitzons socials. 

Les dues organitzacions 

femenines de més 

envergadura a Catalunya 

van ser: 

 

 

 

- Mujeres Libres  Va ser l’organització llibertària. 

- Unió de Dones de Catalunya (UDC)  Va ser el nucli de dominis antifeixistes. 

- L’Aliança de Dones Joves  Organització juvenil.  

- La Unió  Organització catalana integrada per l’Agrupación de Mujeres 

Antifascistas (AMA).  

 

Fotografia de dones militar de la Guerra Civil 
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El Partit Comunista d’Espanya dominava l’organització antifeixista oficial, de caràcter 

unitari, amb una àmplia representació política. 

Els objectius i les activitats de la Unió eren anàlegs als de l’organització nacional AMA 

(Agrupación de Mujeres Antifascistas), amb la diferència  del declarat nacionalisme 

català i d’un to de més radicalitat en el tractament del treball extradomèstic femení. 

Segons la presidenta, Maria Dolors Bargalló (ERC), les finalitats de la UDC (Unió de 

Dones de Catalunya) eren tres: 

 

- Aconseguir que la dona contribueixi a guanyar la guerra. 

- Contribuir al triomf antifeixista. 

- Assolir la reivindicació social i política de la dona. 

Tanmateix, pel que fa a les aspiracions republicanes, els resultats de la Guerra Civil van 

ser molt negatius. També per a la condició social de la dona que va haver de veure el 

seu propi retrocés en algunes de les fites que s’havien abastat. Gran part d’aquestes 

dones, ja a la Guerra Civil van haver de viure situacions complicades com es mostra, 

per exemple, en el llibre Família i Guerra de la col·lecció de llibres de la Memòria del 

Futur. Aquestes situacions es van allargar amb l’exili d’algunes com es mostra, per 

exemple, en el llibre Sobreviure de la col·lecció de llibres de la Memòria del Futur o al 

recull històric La Maternitat d’Elna d’Assumpta Montellà. Però per si això no fos prou, 

encara els quedava per passar la Dictadura...  

 

El link escrit a continuació és el vídeo de presentació del tercer volum publicat el 2004 

de la col·lecció la Memòria del Futur on parlen de les conseqüències després de la 

Guerra Civil a Vilanova. 

http://www.youtube.com/watch?v=K47CFpKv_0c&playnext=1&list=PL34EB934ADEE4

BFC0&feature=results_video 

 

8.5 La dona durant el franquisme  

Un cop guanyada la guerra, el règim franquista va començar a moure els fils per tal de 

construir una nova societat utòpica per a la Falange: manipulable, dòcil i obedient. 

http://www.youtube.com/watch?v=K47CFpKv_0c&playnext=1&list=PL34EB934ADEE4BFC0&feature=results_video
http://www.youtube.com/watch?v=K47CFpKv_0c&playnext=1&list=PL34EB934ADEE4BFC0&feature=results_video
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Aquest nou ordre tenia com a base la família que havia de ser el que sostingués la 

societat per tal que l’estructura d’aquesta fos “racional”, fos la tradicional. 

D’aquesta manera les dones, considerades fràgils psíquicament i físicament, 

subordinades als homes i sense la possibilitat de valdre’s per elles mateixes fora de 

casa, es van veure obligades a abandonar els seus llocs de treball per tornar de nou al 

lloc que els pertocava segons aquestes directrius i, així, aconseguir que aquestes noves 

estructures familiars es mantinguessin cohesionades i nasqués així la nova societat que 

el règim desitjava. 

“ La nueva concepción moral i social de la mujer significa, ante todo, una restitución a 

su puesto familiar y un reconocimiento de justicia de su trascendental misión 

económico social… La mano de hierro del capitalismo industrialista arrebató la rueca 

de las manos de la dulce Margarita… Pues el retorno a ese hogar, como madre y señora 

ama, entre patriarcal e idílico… eso significa la restitución de la mujer a su puesto 

familiar.” 

Vicente Gay a El Español, març de 1943, a Carmen Martín Gaite,, e Usos amorosos de la posguerra, en España, 

Barcelona, Anagrama, 1994, pàgina 52. Extret de Coser y Cantar. 
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Otero, Luis. La sección femenina. Editorial EDAF. S.A., 1999. ISBN: 84-414-0647-2, pàg. 35. 
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Enmig d’aquesta imatge podem veure el text: 

“RECIENTEMENTE se ha inaugurado la Escuela Nacional de Jerarquías, instalada 

provisionalmente en la Ciudad Lineal, hasta que esté acondicionado el Castillo de la 

Mota, donde quedarà definitivamente radicada. 

Veintiocho alumnas hacen en la nueva residencia vida de internado y siguen el curso 

de tres meses, en el que se dan clases de Gimnasia, Puericultura, Cultura general, 

Economía doméstica, Corte i Confección , Religión y Moral, Nacionalsindicalismo, 

Organización, etc.” 

L’ensenyament per a les dones era molt diferent que per als homes. És més, estava 

destinat única i exclusivament a fer-les perfectament competents en la “tasca de 

dones” a la qual haurien de limitar les seves vides. Així doncs, en comptes d’aprendre, 

per exemple, matemàtiques, llengües, ciències naturals o història, feien assignatures 

que els serien útils per a la llar com, per exemple, economia domèstica o tall i 

confecció.  

Vilanova no en va quedar al marge, l’anomenat Servicio Social es feia en l’edifici actual 

de la Policia Nacional de la Plaça dels cotxes. Però les dones del taller ens expliquen 

com treballaven a la indústria tèxtil i com algunes d’elles van haver de deixar la feina 

quan es van casar perquè així ho marcaven les lleis del moment. 

El link escrit a continuació és el vídeo de presentació del quart volum publicat el 2005 

de la col·lecció la Memòria del Futur on parlen de l’estructura del treball en aquell 

moment. 

http://www.youtube.com/watch?v=v7Rjpj_EBUo&playnext=1&list=PL34EB934ADEE4B

FC0&feature=results_video 

 

8.6 La dona durant la Transició 

El final de la Dictadura i el conseqüent retorn al sistema democràtic van provocar 

l’aparició del moviment feminista i la ràpida consecució de progressos legals que van 

http://www.youtube.com/watch?v=v7Rjpj_EBUo&playnext=1&list=PL34EB934ADEE4BFC0&feature=results_video
http://www.youtube.com/watch?v=v7Rjpj_EBUo&playnext=1&list=PL34EB934ADEE4BFC0&feature=results_video
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posicionar la dona espanyola aproximadament al mateix nivell a la de la resta del món 

occidental.  

Aprofitant la celebració de l’Any Internacional de la Dona, convocat per l’ONU, poc 

mesos després  de la mort del dictador, el moviment feminista va sortir a la llum 

pública. El desembre de 1975 es va celebrar a Madrid les Primeras Jornadas por la 

Liberación de la Mujer, a les que seguiran el 1976 les Primeres Jornades catalanes de 

la Dona. 

Aviat es va veure que aquest feminisme que naixia després del silenci de la Dictadura 

tenia bàsicament dos tipus d’associacions: seccions femenines dels partits d’esquerra i 

grups autònoms feministes entre els que destacava el Colectivo Feminista de 

l’escriptora i advocada Lidia Falcón. 

Pocs mesos abans de la mort del dictador s’havia produït un canvi jurídic important, 

l’abolició del Codi Civil dels articles que consagraven el paper de l’home com a cap de 

família i que impedien a la dona casada disposar lliurement dels seus béns anteriors al 

matrimoni, acceptar herències, firmar contractes o participar en un judici. 

Els avenços en el terreny dels drets de la dona van ser ràpids i es van desenvolupar 

paral·lelament als avenços del procés democràtic de la transició. 

El maig de 1978 l’adulteri i l’amistançament deixaven de ser delicte i l’octubre del 

mateix any es despenalitzava l’expedició d’anticonceptius. 

El procés de canvi es consagrava amb l’aprovació de la Constitució el desembre del 

mateix. L’article 14 de la Carta Magna: 

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 

por razon de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social” 
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8.7 La dona a l’actualitat 

Els drets humans es van configurant al mateix temps que van sorgint noves 

reivindicacions. Aquestes, es recullen en noves declaracions de drets. Així, s’han anat 

proclamant els diversos drets com el del consumidor, el dret a la protecció de les 

minories ètniques, etc.  

Els drets de la dona 

Segons la Declaració, es garanteix la igualtat entre l’home i la dona pel que fa al gaudi 

de tots els drets econòmics, polítics, socials, civils i culturals. La discriminació contra la 

dona és una violació dels principis de la igualtat de drets així com del respecte a la 

dignitat humana. 

Per al desenvolupament del país, el benestar del món i la causa de la pau és necessari 

que hi hagi la major participació femenina possible. Els passos que cal seguir per 

eradicar tots els tipus de discriminació femenina són, entre d’altres: 

- Condemnar la discriminació de tot tipus contra les dones i establir la protecció 

jurídics dels seus drets. 

- Establir una política que tingui per objectiu suprimir la discriminació contra la 

dona i adoptar mesures, amb les sancions corresponents, amb la finalitat de 

garantir la igualtat de drets amb l’home.  
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9. Part pràctica del treball 
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9.1 Per què una part pràctica? 

 

En la part pràctica d’un treball normalment s’hi exposen els mètodes a través dels 

quals s’ha extret la informació de la part teòrica o es demostra el desenvolupament 

dels procediments que aquesta explica (depèn del treball). Si el treball parla, per 

exemple, de la construcció d’un robot de cuina, a la part pràctica es mostra la 

construcció d’un, exemplificant, d’aquesta manera, la part teòrica. Si en canvi és un 

treball, per exemple, històric, la part pràctica seran els procediments que s’han seguit 

per arribar a la informació que s’exposa en el cos teòric d’aquest.  

En el cas del meu treball, la part pràctica mostra el contacte que he tingut jo amb les 

fonts orals i com hi he cooperat per tal de comprovar en primera persona la seva 

importància dins la gran història. 

 

La primera pràctica duta a terme ha estat el DVD “Un grapat de memòries”. Aquest 

DVD és un recull de tots els llibres que ha estat fent el taller Dones amb Memòria al 

llarg del que havia estat  la seva trajectòria fins el 2012 –va començar l’any 1998-. En 

aquests llibres, disponibles a la Xarxa Municipal de Biblioteques de Vilanova i la Geltrú i 

que es van repartir de manera gratuïta a les seves respectives presentacions, hi apareix 

la informació que al llarg de cada any s’ha anat extraient en les trobades que es feien 

els dimarts a la UPC. En el DVD es tractava una mica cadascun d’aquests exemplars i es 

contrastava el parer de les protagonistes dels llibres –les anomenades anteriorment 

Dones amb Memòria- amb els i les alumnes de l’INS F. X. Lluch i Rafecas. 

 

A part d’això, també he establert una comparació entre la teoria per poder fer un taller 

d’història oral. La part teòrica, per exemple, demanava una viabilitat, una zona 

geogràfica, especificació del gènere, etc. Això s’ha comparat amb les característiques 

que presenta el taller Dones amb Memòria que, per exemple, pel que fa a la viabilitat, 

compta amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i en un principi de la 

Diputació de Barcelona. 

 

Una altra pràctica ha estat la participació com a col·labora en el taller dels dimarts. 

Aquesta pràctica, naturalment, m’ha servit per veure de primera mà com es duen a 
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terme els procediments d’extracció d’informació a partir de les fonts orals. Però no 

només ha estat això; també m’ha servit per sensibilitzar-me amb les persones que 

havien forjat la petita història, aquesta que sovint s’oblida i que sosté, en gran part, la 

gran història. He après a posar-me a les que havien estat les seves pells i a entendre la 

història, mitjançant aquesta mena de vincle afectiu, d’una altra manera.  

Per demostrar aquesta part pràctica més endavant es veurà presentat un blogspot i un 

facebook, en aquest últim veurem vídeos que han estat enregistrat per mi mateixa o, 

que mentre s’estaven gravant, jo estava teclejant el seu testimoniatge. 

 

També, amb l’excusa de ser un regal de Nadal, -com s’ha esmentat anteriorment-  he 

creat per a les Dones amb Memòria un blogspot i una pàgina de facebook. La finalitat 

d’aquesta acció és cap altra que fer accessibles tant les dones com el programa que se 

segueix al taller a tot aquell qui estigui interessat en el tema de la història oral. A 

través de la xarxa es fa molt més àgil el contacte entre interessants i interessats en una 

matèria que juga molt en funció del temps. Així, també, a part de donar un punt 

d’accés i informació als qui ho vulguin, també fa la important tasca de difusió 

necessària perquè més i més persones coneguin aquesta relativament nova manera de 

construir la història.  

 

Per últim, he fet entrevistes i enquestes a algunes de les dones del taller la Memòria 

del Futur i també a alguns alumnes que van tenir contacte amb el taller des de primer 

d’ESO així com a persones implicades en el taller. L’objectiu de les entrevistes ha estat, 

en el cas de les dones, conèixer què havia representat per a elles poder parlar de les 

seves experiències i, a més, ser escoltades amb tanta atenció i interès i, fins i tot, tenir 

un lloc on intercanviar opinions i vivències amb altres dones que van viure situacions 

similars. En el cas dels alumnes, l’objectiu ha estat veure una mica com es prenien les 

noves generacions l’apropament a la memòria oral; què en pensaven, què els 

provocava, si els interessava o els era indiferent... En definitiva, la seva opinió sobre el 

tema i els valors que els transmeten o no.  
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10. La història oral i les dones 

Aquesta part pràctica analitzarà el grup de Dones amb memòria. 

Hem analitzat breument el paper de la dona en la nostra història més recent, però és 

ara quan ens sorgeixen les següents preguntes:  

Dones...subjectes de la història? Com les podem fer parlar? 

 

Han estat els estudis sobre les dones els que més s’han acostat a una història de les 

majories. Els estudis sobre les dones han deixat en segon terme les seves estructures 

organitzatives i les seves figures més destacades per apropar-se a diferents col·lectius 

de dones en empreses, barris, localitats orals, grups d’ofici o professionals... 

La història oral ha realitzat una contribució important a la historiografia 

contemporània de les dones del nostre país. 

 

10.1 Vehicles per a la recuperació de la memòria històrica 

femenina. 

En el llenguatge oral la comunicació per la paraula comú és accessible a la majoria, que 

pot modificar-la i ajustar-la a les seves vivències. Els sons s’allarguen o disminueixen, 

puja o baixa el to, la paraula es suggereix o s’escup, es fa forta o se suavitza amb la 

mirada i el gest. S’atura o continua amb pauses plenes de sentit. El llenguatge oral 

evoluciona tan ràpidament com els hàbits socials als que serveix i l’estructura dels 

grups en els que es practica. Amb el llenguatge escrit, en canvi es retenen els 

conceptes i es tornen rígids i s’extreuen del seu context del seu context experiencial.  

Cada llenguatge és compatible amb una determinada forma de veure el món i és el 

resultat d’uns història social. En la nostra cultura occidental la petjada de la de cada 

llenguatge és compatible amb una determinada forma de veure el món i és el resultat 

d’una història social. En la nostra cultura occidental la petjada de la subordinació de 

les dones es pot seguir en tres ordres: els conceptes (construïts en gran part des 

d’experiències que no són les seves) en l’estructura (les regles referents a les relacions) 

i l’ús (paraules específiques de cada sexe i connotacions valoratives de menyspreu en 

les associades a les dones). 
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Per exemple els plurals masculins que generalitzen a tots els titulars d’acció i 

predomini, és una simbologia permanent i la negació d’un “jo” femení coma titular del 

raonament impersonalitzat. En canvi, el llenguatge de la mare amb el nadó, amb els 

malalts, amb els altres familiars, amb el cercle de la llar, es converteix en “el 

llenguatge” de les dones, enfosquint les altres facetes. Per això la dona que salta al 

llenguatge impersonal canvia de codi i se sent estranya. 

Per tant, és la transmissió oral la que hem utilitzat per a recuperar el testimoniatge 

femení. Aquesta es caracteritza per voler transmetre un saber estructurat que tindria 

per objectiu garantir l’ordre social a través de la transmissió de les tradicions o del 

folklore. Tanmateix, es recrea més la tradició oral en societats mancades d’escriptura, 

encara que la trobem present a partir de moltes vies, que es convertiran en vehicles de 

comunicació: poesia, llegendes, cançons... 

Les col·leccions d’etnologia i/o antropologia es basen molt en la tradició oral, però 

també poden incloure relats d’oficis, traspàs de determinades cultures del treball, 

transmissió d’oficis artesanals... 
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11. Justificació del projecte: “La historia a les nostres 

mans” 
 

 

Taller de les Dones a l’Institut Manuel de Cabanyes l’any 2004 

 

En aquest taller ha guiat la intenció de recuperar figures femenines a través del seu 

pensament i de la seva veu directa. Les seves paraules permeten recuperar-les en la 

seva singularitat, alhora que situar-les en una posició potencialment dialògica, és a dir, 

en forma de diàleg. 

Se’ls pot preguntar i se’ls ha d’escoltar, deixant-les parlar podran dir qui eren i qui són. 

 

Una individualització , però, que no significa mantenir-les en l’aïllament, ni situar-les en 

un context atemporal. No es tracta d’extreure-les de les seves coordenades espaials, 

temporals i racionals, sinó d’inserir-les-hi, fent-les esdevenir també significatives. 

 

Barbacil Judith i Català Rosa, treball inèdit “A tantes històries, tantes preguntes”, 2002. 
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Es tracta, en definitiva, que les veus de les dones parlin d’elles mateixes, parlin d’altres 

i parlin de l’època en què van viure. 

 

 

Objectius del taller: 

- Recuperar fonts directes per a l’estudi de la història de les dones de Vilanova i 

la Geltrú. 

- Fer emergir la presència de les dones en la vida local en un període de gran 

efervescència ideològica. 

- Delimitar els diversos àmbits temàtics de que les dones es van ocupar. 

- Recuperar figures individuals representatives per a la globalitat. 

- Establir línies d’intervenció didàctica que permetin integrar les fonts 

seleccionades. 

 

 

La base d’aquest treball la conforma el convenciment que malgrat les traves, en totes 

les èpoques i manifestacions trobem dones, tant individual com col·lectivament, amb 

veu i gest propi que emergeixen de la trama obscurantista i del buit cultural. És, 

senzillament, un acte de justícia cap a tantes dones lluitadores en silenci, en tots els 

àmbits, que continuen en l’anonimat i que varen ser grans i imprescindibles còmplices 

del progrés. 

 

Barbacil Judith i Català Rosa, treball inèdit “A tantes històries, tantes preguntes”, 2002. 
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12. 1a Acció pràctica: DVD: “La Memòria del futur: un 

grapat de memòries”.  

 

Presentant el DVD “La memòria del futur: un grapat de memòries”. 

 

“La Memòria del Futur: un grapat de memòries” és el títol que se li va donar al 

documental que recull el treball dut a terme durant el curs 2011-2012 pel Grup de 

Dones amb Memòria del taller 'La història a les nostres mans' i que es va presentar a la 

Sala d'Actes de l'EPSEVG.  

A diferència d'altres edicions, l’any passat es va treballar en col·laboració amb Canal 

Blau TV de manera que cada mes representants del Grup de Dones amb Memòria van 

participar en el programa 'Menú del Dia' per explicar, transmetre i reflexionar els 

valors i costums del passat.  

Per acabar el curs passat, a la Sala d'Actes de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria 

de VNG es va presentar aquest documental. En aquest acte, hi van participar 

l'alcaldessa de VNG; Neus Lloveras, la primera tinent d'alcaldia i regidora del Pla de 

Gent Gran, Ariadna Llorens i els alumnes de l’INS F. X. Lluch i Rafecas. La conducció de 
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l'acte va ser a càrrec de la periodista Montserrat Parrilla, que també va ser la persona 

que durant el curs s'ha encarregat de presentar i dirigir el 'Menú del Dia' a Canal Blau.  

Durant l’acte es va efectuar un visionat del DVD i, posteriorment, van intervenir tant 

les persones que han fet possible tant l’elaboració d’aquest com la direcció del taller 

com les protagonistes del taller que van contrastar alguna de les seves experiències 

amb les dels alumnes de l’INS F. X. Lluch i Rafecas per mostrar algunes de les 

diferències que s’han produït en els costums i valors actuals respecte als passats i 

simbolitzar, d’aquesta manera, el gran canvi que ha sofert la societat.  

En aquest taller, hi he participat com a alumna de l’INS F.X. Lluch i Rafecas. Vaig ser 

una de les alumnes que parlen en el DVD comentant la tasca general del taller de les 

Dones amb Memòria i una mica el meu punt de vista pel que fa a la feina que s’està 

duent a terme i sobre la història oral. També, en l’acte, vaig explicar una de les meves 

experiències quotidianes per tal de contrastar-la amb la que anteriorment havia 

explicat una de les dones. Tot això, és clar, a part del seguiment de com es duia a 

terme la producció d’aquest DVD –enregistraments a altres companys, etc-.  
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13. Què és un projecte d’història oral? 

Un projecte d’història oral és el procés de creació d’un conjunt de fonts 

historiogràfiques orals. Abasta des de l’elecció d’un tema sobre el qual es vol obtenir 

informació, fins al tractament de les entrevistes fetes, perquè puguin ser utilitzades 

correctament com a fonts històriques per a l’estudi del passat. 

 

13.1  Com preparar un projecte 

 

1. Entrar en contacte amb el tema seleccionat. 

Quan es decideix fer un projecte sobre un tema determinat, es parteix d’una idea 

general que interessa als seus autors, però no es té prou clar quina informació 

concreta es vol obtenir amb les entrevistes que es faran. Per enfocar millor la idea 

inicial s’haurà de fer una primera aproximació a l’objecte de la investigació delimitant 

el marc històric general en què se situa el tema elegit. Es començarà per buscar 

informació i examinar-la. 

 

- El material que tenim més a l’abast són llibres de text d’història contemporània 

universal, d’Espanya i de Catalunya, que seran necessitats per situar el context 

històric general. 

- Després s’haurà de buscar i consultar bibliografia especialitzada sobre el tema. 

- Sempre que sigui possible s’ha de buscar informació acudint directament a les 

fonts escrites o audiovisuals, que hi ha en els arxius públics o en la 

documentació privada que guarden les famílies. Seran útils diaris, revistes, 

fulletons, documents administratius oficials, documents privats, fotografies, 

diaris personals, pel·lícules, cançoners, etc. 

- Finalment, es comentarà el projecte de manera informada amb algunes 

persones grans que faran suggeriments interessants sobre aspectes a tractar i 

sobre les persones que poden fornir la informació que es busca. 
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2. Buscar els informants. 

Gràcies a l’aproximació que hem fet al tema tenim algunes pistes sobre els tipus de 

persones que ens en podrien donar informació. És el moment de localitzar-les, de 

contactar amb elles i de seleccionar aquelles que creiem que ens poden ser més útils 

per al projecte.  

Per localitzar els testimonis hem de seguir el mètode del detectiu és a dir, partir de la 

base que una pista ens en dóna una altra. Les primeres persones amb qui parlem ens 

portaran a unes altres i així successivament.  

 

3. Conèixer els informants. 

Ja tenim localitzats els testimonis. Ara cal que recollim les seves principals dades 

biogràfiques per tenir els coneixements mínims necessaris per preparar una entrevista 

personalitzada. 

La fitxa biogràfica és un document que conté les principals dades biogràfiques de la 

persona que serà entrevistada.  
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14. 2a Acció pràctica: Anàlisi i desenvolupament 

del taller. 

Aquest és un exercici pràctic que consisteix a agafar la teoria del que es defineix com a 

projecte d’història oral i comparar-la amb les característiques del taller de La història a 

les nostres mans. 

 

1. Disseny del projecte: 

Quan s’inicia un treball d’investigació de ciències socials, la persona o les persones que volen 

portar-lo a terme es capbussen en un procés tant estimulant com complex. La investigació no 

és un procés lineal en el que cada pas que es dóna fa avançar, sinó que moltes vegades per a 

poder continuar endavant s’ha de tornar endarrere. Per això és possible que al llarg del procés 

apareguin inseguretats i dubtes que no han de desanimar el propòsit sinó que s’han de 

prendre com a una part intrínseca de la investigació. 

Per enfrontar-se de forma satisfactòria a aquest repte cal traduir la idea inicial en un projecte 

coherent, viable i pautat. D’aquesta manera no s’evitaran els moments d’incertesa, però sí 

que, en la mesura que hi hagi la capacitat de dissenyar i planificar el projecte, no serà difícil 

enfrontar-s’hi.  

 

La viabilitat de dur a terme el taller es veu en el suport tant de la Diputació de Barcelona per 

dur-lo a terme com de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i en la gran dedicació que, veient 

els resultats que es van construint, s’aprecien del grup que durant anys l’ha estat fent i el 

segueix fent actualment.  

 

L’objectiu d’aquesta fase és descriure els elements que formen part del disseny del projecte: 

l’elecció de l’àmbit de treball, la recerca prèvia, la hipòtesi, els recursos humans i econòmics, i 

el pla de treball. Tots aquests elements són comuns al disseny de qualsevol tipus de projecte 

d’investigació, però en els que utilitzem la memòria oral hi ha elements específics com la 

selecció del tipus d’entrevista o la selecció dels informants que també hem de tenir en compte 

en el disseny del projecte. 

 

L’elecció del taller ha estat visualitzar la història des d’un punt de vista femení, on ja hi ha 

hagut la recerca prèvia de les dones. Els recursos humans i econòmics han estat, d’humans: les 
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dones i les persones que han fet possible la realització del taller, D’econòmics: com s’ha 

esmentat anteriorment, el suport de la Diputació de Barcelona i, sobretot, el de l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú. 

 

2. Treballar el projecte: 

Els aspectes sobre els que hem de treballar i reflexionar són diversos. Cal que treballem sobre 

el context del nostre objecte d’investigació i sobre les hipòtesis de treball establertes, però 

també hem de concretar l’estudi dels aspectes específics que haurem de determinar en base el 

nostre àmbit de treball (característiques de la zona geogràfica, del grup social, aspectes 

lingüístics, esdeveniments importants... o sigui, tots aquells aspectes concrets que siguin 

determinants pel nostre tema). I encara hem d’anar un pas més enllà per estudiar la situació 

dels informants tant a nivell personal (domicili, lloc i data de naixement, entorn familiar, etc.) 

com professional (ofici, lloc de treball, situació laboral, etc.) i a més hem d’intentar esbrinar la 

seva actitud enfront les qüestions que li plantejarem (reafirmació, frustració, etc.). 

 

El taller també té certes característiques; la zona geogràfica, que és Vilanova i la Geltrú, el fet 

que sigui un grup íntegrament femení de parla catalana i que van viure a la postguerra. 

L’entorn familiar d’aquestes dones, és a dir, les ideologies dels seus parents també eren més o 

menys anàlogues.  

 

D’aquesta manera obtenim els recursos necessaris per portar a terme l’entrevista tenint molt 

clar quin és el nostre objectiu, diferenciant la informació essencial de l’accessòria i adquirint la 

capacitat de conduir i reconduir, si es dóna el cas, l’informant. De fet, gran part de l’èxit o del 

fracàs de l’entrevista i del resultat final de la investigació recau en aquesta tasca de preparació 

prèvia. 

 

L’objectiu del taller és explicar els grans esdeveniments històrics però des d’un punt de vista 

més personal, més quotidià. El taller està organitzat per una coordinadora que té la capacitat 

de conduir i reconduir les dones. 

 

3. Treballar les fonts elaborades: 

Repetim una vegada més que per a les ciències socials l’enregistrament de les entrevistes no 

és la fi del procés, sinó que és un punt i seguit cap a treballar la font d’informació elaborada. 
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El procés d’enregistrament de les entrevistes crea tot un seguit de documents sonors o 

audiovisuals que configuren una font d’informació per als investigadors. Aquesta font 

d’informació en un primer moment estarà a disposició de les persones que han realitzat el 

projecte, però també cal preveure la possibilitat que hi accedeixin altres usuaris (investigadors, 

estudiants, professors, etc.). 

 

Durant anys el taller ha estat enregistrant vídeos per cadascun dels llibres que ha anat 

publicant, que ara estan penjats a la xarxa per tal de possibilitar la seva accessibilitat a aquell 

qui hi pugui estar interessat.  També va publicar un DVD parlant de tots els llibres que el taller 

ha anat elaborant. 

 

Se’ns planteja, per tant, tot un seguit de qüestions en referència a la forma de treballar les 

fonts elaborades pel que fa la transcripció i el nostre propi treball com a investigadors. 

En la transcripció ens hem de plantejar qüestions com qui l’ha de fer i com s’ha de  fer. 

L’orientació de la nostra recerca marca les nostres necessitats en el tipus de transcripció 

(literal o fidel), la forma que pren (total, cites textuals, fragments, resum...) i els seus 

responsables (entrevistador, transcriptor o arxiver). 

 

El taller ha comptat amb l’ajuda de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que ha contractat 

professionals per a portar a termes aquestes tasques. 

 

Hi ha dos elements fonamentals en el treball de l’investigador en projectes en els que s’utilitzi 

la memòria oral que hem de comentar: la qüestió sobre la subjectivitat de les fonts orals i el 

treball d’anàlisi qualitatiu de la informació. 

Després és l’investigador, durant el seu treball d’anàlisi, el que ha de fer front la suposada 

manca de fiabilitat de les fonts orals. Aquesta és una de les principals crítiques que ha rebut la 

memòria oral com a font d’informació, però és una afirmació que podem qüestionar amb el 

nostre treball com a investigadors.  

En definitiva el que cal és contrastar i interpretar totes les fonts d’informació consultades i 

comparar les dades obtingudes amb la hipòtesi de treball. 

 

És evident que, les dones del taller, al explicar les seves vivències ho han d’explicar d’una 

manera subjectiva però això no vol dir que sigui de menys qualitat o que tingui menys 

fiabilitat. Totes les experiències que expliquen tenen a veure amb un tema decidit prèviament, 

així la informació pot ser comparada amb les dades obtingudes. 
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4. Finalitzar el treball: 

Els documents produïts en el marc d’un projecte d’investigació, tant textuals com sonors o 

audiovisuals, són documents d’arxiu. 

Per això és important que una vegada l’investigador o l’equip ha publicat el resultat de la seva 

investigació, tant els documents textuals (memòria del projecte, transcripcions de les 

entrevistes, resultat de la investigació, etc.) com els enregistraments sonors o audiovisuals de 

les entrevistes realitzades ingressin en un arxiu o, en el cas que no sigui possible, en altres 

equipaments patrimonials, perquè puguin ser tractats de forma adequada i quedin a disposició 

d’altres investigadors. Aquesta és una condició que cada vegada es contempla més en les 

bases de les subvencions. 

 

Els llibres realitzats per les dones al llarg dels anys de taller es troben disponibles també a la 

xarxa de biblioteques de Vilanova i la Geltrú. 

 

En el disseny del projecte també ens hem de plantejar aquest aspecte ja que hi ha tot un seguit 

de condicions tècniques (documentació de context del projecte, identificació de les fonts...), 

jurídiques (propietat intel·lectual, dret a la pròpia imatge, accés) i tecnològiques (qualitat de 

l’enregistrament i dels suports...) que hem de tenir en compte i que condicionen el seu 

tractament arxivístic. 

 

Com s’ha esmentat anteriorment, tant els llibres com els vídeos que els acompanyen estan 

penjants a Internet i, a més , els llibres els podem trobar a les biblioteques. 

 

5. Difusió del treball: 

Un cop hem realitzat el treball d’investigació, el següent pas és la seva difusió i explotació per a 

donar a conèixer al públic els nostres resultats i explicar el seu procés d’elaboració. Les formes 

en què ho podem fer són ben diverses, segons quins siguin els nostre objectius, però aquestes 

són més complementàries que no pas excloents. La base de qualsevol tipus d’activitat de 

difusió és disposar d’uns bons testimonis i d’unes bones gravacions, a partir d’aquí ens podem 

plantejar qualsevol forma de difusió. 

Tot l’interès en ingressar en un arxiu la documentació derivada dels projectes de recerca i 

especialment els enregistraments de les entrevistes, és perquè aquests quedin a disposició 
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d’altres investigadors. L’objectiu és permetre la consulta pública d’aquestes fonts 

d’informació, atendre les sol·licituds de reproducció i autoritzar-ne les formes de difusió. 

 

El taller, cada cop que ha finalitzat un treball, ha fet la presentació d’aquest, on hi ha podia 

anar tothom. A la presentació  hi havia dones amb bons testimonis que apareixien al mateix 

treball. En cas dels llibres, quan assisties a la presentació te’n portaves un de franc o també el 

podies anar a buscar a l’Ajuntament.  

 

14.1  Mètode d’extracció d’informació i elaboració de 

conclusions a partir de les fonts orals.  

Hi ha diverses maneres de tractar la informació, a continuació tenim una proposta 

metodològica per construir fonts orals de qualitat en el context d’un projecte de 

recerca. En aquest apartat s’aprofundeix en el concepte de font oral i, sobretot, en la 

tècnica i  metodologia de l’entrevista.  

 

El taller fa servir el grup de discussió: 

També anomenats grups focalitzats, se’ls considera una tècnica dins de la categoria de 

les entrevistes de grup orientades a l'obtenció d'informació qualitativa (Morgan, 1988). 

Els grups de discussió són útils per a l'obtenció d'informació sobre les “percepcions, 

motivacions, opinions i actituds dels participants” (Tójar, 2006, p. 265), i també 

permeten captar les representacions ideològiques, els valors, les formacions 

imaginàries o afectives que predominen en un determinat grup o comunitat (Ortí, 

1989, p. 198). 

 

Com a forma d'investigació qualitativa, els grups focalitzats són bàsicament entrevistes 

de grup, encara que no en el sentit d'una alternança entre les preguntes de 

l'investigador i les respostes dels participants de la investigació. En comptes d'això, hi 

ha una dependència de la interacció dins del grup, basada en els temes que 

proporciona l'investigador, qui típicament adopta el paper de moderador. Les dades 

fonamentals que produeixen els grups focalitzats són transcripcions de discussions de 

grup (Morgan, 1988, pàg. 9-10). 
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Al taller l’investigador formula una pregunta i una tallerista comença a donar la seva 

explicació, llavors, una altra dona, al sentir el seu testimoniatge, se’n recorda d’alguna 

altra història que ha viscut i també la comparteix amb les altres. Quan aquesta acaba, 

de seguida comença una altra a explicar les seves experiències i, així, successivament.  

 

El paper que adopta l'investigador en un grup de discussió és bàsicament el de 

moderador, llançant les preguntes adequades als participants, amb l'objectiu d'obtenir 

unes dades rellevants per a la seva investigació. És important aconseguir un clima de 

naturalitat en el qual els participants se sentin còmodes i puguin ser influïts i alhora 

influir la resta de participants, “igual que succeeix a la vida real” (Krueger, 1991, p. 35).  

 

Al taller se sol començar amb una pregunta, si el tema descarrila, l’investigador 

recondueix el tema. Quan la dona en qüestió acaba amb la seva resposta, una altra 

dóna la seva com contestant l’altra dona. 

 

L'investigador, una vegada analitzat el discurs, es troba amb una massa important de 

dades que haurà de reduir a unitats, mitjançant una interpretació que ha de poder ser 

validada posteriorment (Ibáñez, 1979). 

 

Els discursos de les dones solen gravar-se per poder-los analitzar correctament 

després, no cometre cap error i, a més, tenir aquella base del contingut guardada. 

 

Segons Krueger (1998), el nombre d'integrants que es recomana que participin en un 

grup de discussió és d’ entre set i deu persones, encara que sol treballar-se amb grups 

d'entre quatre i sis a causa de la comoditat en la selecció i a una major velocitat en 

l'obtenció dels resultats. 

 

Normalment la pregunta es fa a dues o tres dones que estan assegudes a la tarima 

perquè totes les altres les puguin veure i sentir bé. Malgrat això, no van fent cap 

conversa sinó que cadascuna dóna la seva resposta per separat. 
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15. 3a Acció pràctica: Per què anar cada dimarts al 

taller?  

El taller de les Dones amb Memòria es va iniciar l’any 1998 amb el propòsit de conèixer 

la història del període des de, aproximadament, la Segona República des del punt de 

vista de les dones de la zona geogràfica de Vilanova i la Geltrú. El taller consistiria a, 

mitjançant el diàleg, extreure el seu testimoni pel que fa a diversos aspectes d’aquest 

període –centrant-se cada any en un tema concret- per tal d’elaborar documents 

històrics que farien una mica més completa la història dels llibres. Aquests testimonis 

serien útils per una banda per tal de conèixer el que era la vida quotidiana d’una 

persona  vivint des de la seva individualitat els grans daltabaixos de la història.  

Precisament, el taller confirma la part teòrica del meu treball. Ratifica la importància 

dels testimonis individuals per tal d’entendre bé el que suposa viure el que apareix als 

llibres d’història com un dia a dia, des de sota, viure-hi i conviure-hi.  

Amb la meva col·laboració al taller, m’ha estat possible contrastar els coneixements 

que havia adquirit durant la recerca d’informació teòrica del treball de recerca i els del 

temari de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat. El fet de veure reflectit en aquelles persones el 

que havia après com si fos simple matèria d’examen m’ha fet apreciar-ho molt més 

real, més proper i, d’aquesta manera, ho ha desmarcat i ho ha convertit en una qüestió 

molt més humana i intensa que una pregunta que val un punt i mig en un trimestral. El 

fet de veure les testimonis expressant-se i deixant, en alguns casos, aflorar les seves 

sensibilitats al explicar fets que, fins ara, havia vist com dates a memoritzar, m’ha fet 

valorar la importància d’aquestes xifres però, encara molt més, veure que el més 

portent d’elles eren les causes i les conseqüències: el que havien fet les persones per 

arribar-hi, o el que havien sofert a causa d’aquests canvis.  

Participar al taller m’ha servit per veure com és el funcionament d’aquesta extracció 

de dades històriques noves, per saber com es fa perquè els testimonis orals expliquin 

sense embuts allò que van viure i per aprendre a gestionar la informació donada entre 

altres coses. Però no només ha estat això: a més, he après amb el taller a escoltar i a 

comprendre, a ficar-me en la pell d’altres persones i a entendre què van haver de viure 

els nostres avantpassats per deixar-nos el món tal com ens el vam trobar.  
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També he pogut comprovar que el treball amb les fonts orals és una feina recíproca 

perquè tant aquell qui vol la informació com qui la hi facilita hi guanyen. Per a un 

historiador és molt útil i enriquidor conèixer diferents versions de la història i diferents 

parers i perspectives, és clar, però, a més, per a una persona que, com és la majoria 

dels casos, ha viscut mantenint el seu passat, a causa de la repressió, en silenci, és un 

gran regal trobar algú no només disposat a escoltar-lo sinó, a més, frisant per saber 

tant com sigui possible del que ha estat la seva vida i predisposat a treure tant suc com 

sigui possible a les seves paraules. I és evident, que per algú que no ha estat escoltat o, 

encara pitjor, ha estat reprimit, aquest interès ha de ser immensament gratificant. 

En definitiva, el taller ha donat realitat i humanitat als fets històrics pel que feia a la 

meva concepció d’aquests i ha estat l’eina a comparar amb la part teòrica per donar 

fiabilitat al treball. 

 

Com a demostració de l’estada allà els dimarts ve el següent apartat. 
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16. 4a Acció pràctica: Creació d’un blogspot i d’una 

pàgina del facebook. 

 
Dia del brindis de Nadal al taller Dones amb Memòria el 18 de desembre del 2012. Concretament se’ls estava 

presentant el blogspot. 

16.1  Presentació 

Una de les tasques que he realitzat com a pràctica del meu treball de recerca ha estat 

la creació del blogspot i la pàgina del facebook del taller de les Dones amb Memòria. La 

seva finalitat és ,primordialment, fer tant el taller com la informació bàsica sobre 

aquest accessible a través de la xarxa, és la difusió del treball històric que s’està duent 

a terme. La Xarxa és provablement el mitjà més ràpid quan es tracta de transmetre 

informació i la informació sobre les fonts orals ja se sap que ha de ser el més àgil 

possible perquè juga contra el temps. Els testimonis que van viure esdeveniments 

històrics com la Segona República, la Guerra Civil o la Dictadura de Primo de Rivera o 

Francisco Franco s’estan fent grans i és important que els historiadors o els afeccionats  

facin, abans no sigui massa tard, la seva tasca d’extracció d’informació de les fonts 

orals a les quals els sigui possible accedir.  
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16.2 El Blogspot: http://donesambmemoria.blogspot.com.es/ 

He escollit el Blogspot perquè és una manera pràctica i senzilla de fer un blog i que 

quedarà a punt perquè, després de finalitzar el meu treball amb elles, el puguin 

continuar. En el blogspot de les Dones amb Memòria hi apareix la informació bàsica 

com, per exemple, el que és el taller, què és la història oral, per què és de dones i per 

què és local... Més endavant, aquest blog, té intenció de ser una mena de diari o 

agenda que inclogui els esdeveniments importants, els actes del taller, presentacions 

de treballs, etc. 

 

 

 

Quan entrem al blog trobem un requadre a la dreta, a 

dalt de tot hi ha el perfil amb una foto i a sota el link 

del facebook. A baix del tot apareixen unes pestanyes 

amb totes les entrades que s’hi ha fet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://donesambmemoria.blogspot.com.es/
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Com a primera entrada trobem la presentació del taller on hi ha una descripció de qui 

són, què fan i els treballs que han dut a terme. 
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En la segona entrada hi podem trobar tres apartats; el primer “Per què un taller de 

dones?”, el segon “ Quina n’és la importància?” i el tercer “Eina de transmissió de la 

memòria”.  
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La tercera entrada convida els interessats en el blog a entrar en la pàgina del facebook 

perquè, a més de saber tota la informació, la puguin il·lustrar. 

 

 

 

La quarta entrada relaciona la importància de la història amb la història local. 
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La cinquena entrada fa una explicació que respon a la pregunta “què és la història 

oral?” 
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La sisena entrada descriu  amb més detall què són les fonts orals i la importància que 

tenen. 

 

 

 

16.2.1 Presentació oficial del blog: 

http://www.vilanova.cat/jsp/noticies/detall.jsp?id=14916328 

Durant l’última sessió de quedada de l’any de les Dones es va presentar el blog  amb la 

presència de l'alcaldessa de VNG, Neus Lloveras i la regidora de Serveis Socials, Medi 

Ambient i Esports, Blanca Albà. 

“Durant la trobada d'ahir dimarts es va presentar el blog de les dones amb memòria. 

Neus Lloveras va cloure aquesta trobada desitjant al Grup de Dones amb Memòria que 

l'any vinent continuïn la seva tasca de recuperació de la memòria històrica local amb la 

mateixa dedicació i il·lusió amb què ho han fet fins ara.” 

http://www.vilanova.cat/jsp/noticies/detall.jsp?id=14916328
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16.3 El facebook: http://www.facebook.com/DonesAmbMemoria 

A la pàgina facebook de les Dones amb Memòria el que hi trobem són tot un seguit 

d’àlbums de fotos del taller que es poden seguir i comentar.  

 

Portada de la pàgina del facebook de les Dones amb Memòria 

http://www.facebook.com/DonesAmbMemoria
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Hi ha sis àlbums: “Petits records” aquest és un àlbum de fotos de material 

complementari d’escola, “Xerrades als instituts” fotos de les diferents xerrades que 

les dones han fet en centres educatius, “Preparació de l'exposició "passat de 

moda" material del segle XX.”, “Primer any del taller (1998)” fotos fetes durant el 

primer any del taller a la biblioteca Joan Oliva, “Art dones (2005)” aquest va ser un 

taller que van fer de manualitats i “Gravacions” són les fotos de les diferents 

ocasions en què les dones s’han enregistrat donant el seu testimoni.  

 

A la mateixa pàgina de facebook podem trobar vídeos enregistrats els dimarts al taller 

per mi mateixa o sent teclejats per mi:  

http://www.facebook.com/photo.php?v=480119692044983&set=vb.45434827128879

2&type=2&theater  

 

http://www.facebook.com/photo.php?v=480119692044983&set=vb.454348271288792&type=2&theater
http://www.facebook.com/photo.php?v=480119692044983&set=vb.454348271288792&type=2&theater
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17. Importància del taller. 

 

 

Taller de Dones amb Memòria al Marquès de Castrofuerte el 2007 a Vilanova i la Geltrú 

 

La transmissió oral ha estat des de sempre la manera més tradicional de conservar la 

memòria col·lectiva d’un poble. La col·lecció La Memòria del Futur es fonamenta en les 

fonts de la tradició oral i, per tant, esdevé una tasca de recuperació dels testimonis 

personals que van viure una època i que, d’altra forma, ja s’haurien perdut. La 

utilització d’aquests testimonis directes és una forma de conservar la memòria 

col·lectiva.  

Dit això, si bé és cert que per a realitzar un treball del caire d’aquest m’hagués estat 

útil acostar-me a qualsevol lloc on es treballés la història d’aquesta manera; a partir de 

la memòria oral, també ho és que hagués estat arriscat i poc intel·ligent voler anar a la 

recerca d’altres tenint-ne un tan a prop i tan disponible com aquest. El contacte que he 

tingut amb el taller de les Dones amb Memòria, a més, és el que m’ha fet interessar-

me per la memòria oral i, com si això fos poc, les integrants d’aquest grup m’han fet 

veure amb les experiències històriques que hem compartit i, en general, amb la feina 
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seva que he vist, la feina de la que m’han parlat i la feina que hem fet plegades que 

seria una experiència realment prometedora participar en la seva magnífica tasca amb 

més profunditat, deteniment i dedicació –utilitzant l’excusa del Treball de Recerca- . 
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18. 5a Acció pràctica: entrevistes i enquestes.  

Per tal de fer una valoració del taller i la tasca que s’hi realitza he cregut necessari 

realitzar enquestes i entrevistes. He fet cinc entrevistes a les dones del taller per tal de 

conèixer quina és la seva experiència i què ens en poden dir del taller les peces clau 

d’aquest trencaclosques que volem reconstruir. N’he fet tres a persones implicades en 

el taller perquè ens expliquin què representa el fet d’implicar-se en un projecte 

d’aquestes característiques i quina n’és la seva valoració. També he fet cinquanta 

enquestes a alumnes que han estat rebent el taller des de primer de l’ESO per veure 

com ha influït en ells el taller pel que fa a la seva percepció de la història i com entenen 

un projecte d’aquestes característiques.  

 

18.1 Què és una enquesta? 

Segons l’Enciclopèdia Catalana (http://www.enciclopedia.cat/ )una enquesta és: 

 

“[sociol] Conjunt d'operacions encaminades a recollir informació sobre un fenomen o 

un aspecte social determinats. 

 

Constitueix un mètode d'investigació, que hom efectua a través de diferents 

instruments, el més comú dels quals és l'interrogatori de l'univers o d'una mostra 

estadísticament representativa que interessa d'investigar mitjançant un qüestionari. 

L'enquesta ha adquirit un gran desenvolupament gràcies a la sociologia, bé que també 

és utilitzada com a element auxiliar en altres disciplines o com a mitjà usat per 

l'autoritat judicial per a aclarir els elements i les circumstàncies d'un fet punible.” 

 

18.2  Enquestes als alumnes. 

Una de les majors utilitats de la història és que les generacions següents n’aprenguin –tot i que 

no sempre sigui així-. Així doncs, és important saber què ens en diuen les noves generacions 

que han tingut la sort o, fins i tot el privilegi, que se’ls hagi brindat l’oportunitat de participar-

hi ja sigui com a mers espectadors o intercanviant parers i vivències amb les mateixes dones. 

http://www.enciclopedia.cat/
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Veurem amb aquesta enquesta què ha representat per a ells com a alumnes que estudien 

històries i com a persones amb uns passats i uns antecedents. 

 He dividit els alumnes enquestats en quatre grups diferenciats per edats i sexe per així 

poder establir una comparativa amb les respostes obtingudes de cada grup.  

 

18.2.1 Enquesta model alumnes.  

Aquesta enquesta servirà per veure com ha canviat, en aquells qui han rebut el taller, 

la seva percepció de la història i quina creuen que és la importància de la història oral. 

Sexe: 

Edat: 

· Penses que la història oral és important per a la confecció de la història? 

          Sí      No                                Potser   

· Abans de conèixer el taller tenies idea del terme “història oral”? 

 

          Sí        No  · 

· T’és més fàcil aprendre contingut històric si te l’expliquen en primera persona 

que llegint del llibre? 

          Sí      No                                Potser             

· T’agradaria formar part d’un projecte així quan siguis gran? 

          Sí      No                                Potser   

· El taller ha fet augmentar l’interès cap als teus avis o familiars de saber les 

seves experiències? 

          Sí      No                                Potser  

· Voldries que els teus avis compartissin així les seves històries? 

 

          Sí      No                                Potser   

· T’ha agradat haver tingut contacte amb el taller? 

 

         Sí      No                                Potser   
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18.3  Resultats de les enquestes als alumnes 

 

18.3.1  Resultat de les alumnes de 13, 14 i 5 anys. 

· Penses que la història oral és important per a la confecció de la història? 

 

De les 12 noies enquestades, 11 (91,6%) han contestat que sí i una (8,4%) ha dit que 

potser.  

 

· Abans de conèixer el taller tenies idea del terme “història oral”? 

 

De les 12 noies enquestades, 7 (58,3%) han contestat que sí mentre 5 (41,7%) han 

contestat que no.  

 

· T’és més fàcil aprendre contingut històric si te l’expliquen en primera persona 

que llegint del llibre? 
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Resposta:

Sí

No

Potser

 

De les 12 noies enquestades, 9 (75%) han contestat que sí i 3 (25%) han contestat que 

no. 

 

· T’agradaria formar part d’un projecte així quan siguis gran? 

 

De les 12 noies enquestades, 6 (50%) han contestat que sí mentre 6 (50%) han 

contestat que no. 

 

· El taller ha fet augmentar l’interès cap als teus avis o familiars de saber les 

seves experiències? 

 

De les 12 noies enquestades, 7 (58,3%) han contestat que sí, una (8,3%) ha contestat 

que no i 4 (33,3%) que potser. 
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· Voldries que els teus avis compartissin així les seves històries? 

 

De les 12 noies enquestades, 10 (83,3%) han contestat que sí mentre 2 (16,6% han 

contestat que no. 

 

· T’ha agradat haver tingut contacte amb el taller? 

 

De les 12 noies enquestades, 11 (91,7%) han dit que sí mentre una (8,3%) ha dit que 

potser. 

 

 En general, les noies d’aquesta franja d’edat es mostren entusiastes tant amb el 

tema del taller com de la dona oral. La majoria coincideixen que és important, que els 

facilita la comprensió de la història, els agrada haver-hi tingut contacte i que els seus 

familiars hi participessin. En el que hi ha més varietat d’opinions és en si ho voldrien 

fer de grans; que la meitat diu que sí i la meitat no ho tenen clar i en l’interès cap als 

seus avantpassats que, tot i que en la majoria ha crescut, hi ha qui no ho té clar i qui 

diu que no.  
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18.3.2 Resultat de les alumnes de 17, 18 i 19 anys. 

 

· Penses que la història oral és important per a la confecció de la història? 

 

De les 24 noies enquestades, 23 (95,8%) han dit que sí mentre una ha dit que potser 

(4,2%). 

 

· Abans de conèixer el taller tenies idea del terme “història oral”? 

 

De les 24 noies enquestades, 18 (75%) han dit que sí mentre 6 (25%) han dit que no.  

 

· T’és més fàcil aprendre contingut històric si te l’expliquen en primera persona 

que llegint del llibre? 
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De les 24 noies enquestades, 23 (95,8%) han dit que sí mentre una (4,2%) ha dit que 

no. 

 

· T’agradaria formar part d’un projecte així quan siguis gran? 

 

De les 24 noies enquestades, 11 (45,8%) han dit que si, 5 (20,8) han dit que no i 8 

(33,4%) han dit que potser.  

 

· El taller ha fet augmentar l’interès cap als teus avis o familiars de saber les 

seves experiències? 

 

De les 24 noies enquestades, 16 (66,7%) han contestat que sí mentre 4 (16,7%) han dit 

que no i 4 (16,7%) que potser. 

 

· Voldries que els teus avis compartissin així les seves històries? 
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De les 14 noies enquestades, (79,2%) han dit que sí, una (4,2%) ha dit que no i 4 

(16,7%) que potser.   

 

· T’ha agradat haver tingut contacte amb el taller? 

 

De les 24 noies enquestades, 21 (87,5%) han contestat que sí mentre 3 (12,5%) han 

contestat que no.  

 

Les opinions de les noies d’aquesta franja d’edat són més variades que a l’anterior. 

Són marcadament majoritàries les respostes afirmatives a si creuen que la història oral 

és important per a la confecció de la història i que a partir de les fonts orals els és més 

fàcil aprendre contingut històric. També que els ha agradat tenir contacte amb el 

taller. A la resta, les respostes estan més repartides però són majoritàries les idees que 

els agradaria participar-hi en un futur i que els agradaria que familiars seus s’hi 

impliquessin –potser pel que diuen els resultats que el seu interès en les seves 

històries ha crescut. 

 

18.3.3 Resultats enquestes nois de 13, 14 i 15 anys. 

· Penses que la història oral és important per a la confecció de la història? 

 

Dels 8 nois enquestats, 7 (87,5%) han dit que si mentre un (12,5%) ha dit que potser.  
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· Abans de conèixer el taller tenies idea del terme “història oral”? 

 

Dels 8 nois enquestats, 5 (62,5%) han dit que sí mentre 3 (37,5%) han dit que no. 

 

· T’és més fàcil aprendre contingut històric si te l’expliquen en primera persona 

que llegint del llibre? 

 

Dels 8 nois enquestats, 4 (50%) han dit que sí, un (12,5%) ha dit que no i 3 (37,5%) han 

dit que potser.  

 

· T’agradaria formar part d’un projecte així quan siguis gran? 

 

Dels 8 nois enquestats, 3 (37,5%) han dit que sí, 2 (25%) han dit que no i 3 (37,5%) han 

dit que potser.  
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· El taller ha fet augmentar l’interès cap als teus avis o familiars de saber les 

seves experiències? 

 

Dels 8 nois enquestats, 3 (37,5%) han dit que sí, 2 (25%) han dit que no i 3 (37,5%) han 

dit que potser.  

 

· Voldries que els teus avis compartissin així les seves històries? 

 

Dels 8 nois enquestats, 3 (37,5%) han dit que sí, 2 (25%) han dit que no i 3 (37,5%) han 

dit que potser. 

 

 

· T’ha agradat haver tingut contacte amb el taller? 

 

Dels 8 nois enquestats, 7 (87,5%)  han dit que sí mentre un (12,5%) ha dit que potser.  
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Les respostes d’aquest grup han estat especialment equilibrades. Només s’observa 

una tendència clara al positivisme pel que fa a la importància del taller per a la història 

i al fet que els ha agradat participar-hi.  

 

18.3.4  Resultats enquesta als nois de 17 i 18 anys. 

· Penses que la història oral és important per a la confecció de la història? 

 

Dels 6 nois enquestats, tots (100%) han contestat que sí.  

 

· Abans de conèixer el taller tenies idea del terme “història oral”? 

 

Dels 3 nois enquestats, 3 (50%) han contestat que sí i 3 (50%) han contestat que sí. 

 

· T’és més fàcil aprendre contingut històric si te l’expliquen en primera persona 

que llegint del llibre? 
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Dels 6 nois enquestats, tots (100%) han contestat que sí. 

 

· T’agradaria formar part d’un projecte així quan siguis gran? 

 

Dels 6 nois enquestats, 2 (33,3%) han dit que sí i 4 (66,7%) han dit que potser.  

 

· El taller ha fet augmentar l’interès cap als teus avis o familiars de saber les 

seves experiències? 

 

Dels 6 nois enquestats, 4 (66,7%) han dit que sí mentre 2 (33,3%) han dit que potser. 

 

· Voldries que els teus avis compartissin així les seves històries? 
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Dels 6 nois enquestats, 5  (83,3%) han dit que sí mentre un (16,7%) ha dit que potser. 

 

· T’ha agradat haver tingut contacte amb el taller? 

Resposta:

Sí

No

Potser

 

Dels 6 nois enquestats, tots (100%) han dit que sí. 

 

En aquest grup la majoria de les preguntes han estat respostes amb unanimitat –o 

gairebé-. Les úniques que han presentat divergències fan referència a si tenien 

coneixement del terme història oral abans de conèixer el taller (només la meitat en 

tenien), al desig de participar en un projecte així més endavant (la majoria es mostren 

dubtosos) i pel que fa a l’interès als seus familiars (la resposta és majoritàriament 

afirmativa).  

18.4 Comparativa entre els quatre grups enquestats 

Les noies més joves valoraven el taller més positivament que les noies de 17, 18 i 19 

anys que es mostraven una mica més reticents –tot i que la valoració general acabava 

sent positiva-. Els nois més joves tenien unes opinions molt diverses i equilibrades i els 

nois més grans estaven força en la línia de les noies de 13, 14 i 15 o, fins i tot , més 

positius –hi havia afirmacions unànimes en més d’una pregunta-. 
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18.5  Entrevistes a les dones del taller 

S’hagués trobat a faltar, si en un treball d’aquestes característiques no hi hagués hagut 

intervenció directa de les dones en cap moment. Qui millor que elles per fer la 

valoració de la importància de la extracció d’informació a partir de les fonts orals que 

elles, les mateixes fonts? Per això és necessari entrevistar-les i deixar que ens expliquin 

quina n’és la seva experiència, què ha suposat en elles participar-hi, què n’han après. 

En definitiva, què ens n’han o què ens en volen dir. 

18.6 Què és una entrevista? 

Segons l’Enciclopèdia Catalana (http://www.enciclopedia.cat/ )una entrevista és: 

 

“Reunió concertada entre persones que han de parlar d'alguna cosa.” 

També hi trobem la descripció: 

 

“[period i sociol] Interrogatori a què un periodista o enquestador sotmet una persona 

per tal de saber les seves opinions, idees, propòsits, etc, prendre'n nota i després 

publicar-los. 

És un mètode per a aconseguir informació necessari per a certs estudis sociològics. En 

l'àmbit del periodisme, és considerada un gènere, que té conspicus conreadors; en el 

periodisme català hi excel·leixen Montserrat Roig i Baltasar Porcel.” 

 

18.6.1 Entrevista model dones  

 

Entrevista a dones del taller Dones amb Memòria 

Aquesta entrevista té com a objectiu captar quina és l’experiència en primera persona 

de participar en un projecte d’història oral sent-ne una de les fonts. També servirà per 

saber quina és la seva percepció del taller i com valoren la tasca que fan. 

Nom: 

Sexe: 

Edat: 

Foto: 

http://www.enciclopedia.cat/
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· Com et vas assabentar del taller Dones amb memòria? 

 

 

 

 

 

· Per què et vas unir al taller? Quants anys fas que hi assisteixes? 

 

 

 

 

· Què penses del fet que sigui un grup femení? 

 

 

 

 

 

· T’ha aportat alguna cosa anar-hi cada dimarts? 

 

 

 

 

 

 

· Ha canviat alguna cosa de tu formar part del taller? 
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· Què diries a aquelles persones que encara no han trencat el silenci? 

 

 

 

 

 

· Quina importància té per a tu la història oral? 

 

 

 

 

· Què creus que representen els teus testimoniatges per a la història? 

 

 

 

 

 

· Trobes que el grup ha evolucionat durant tots aquests anys? 

 

 

 

 

 

 

 

· Participes dels tallers que es fan a les escoles? Què en penses? Com els valores? 

Com creus que els valoren els alumnes? 
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· Hi ha alguna cosa que vulguis afegir? 

 

18.6.2  Crònica de les dones 

Per fer aquesta entrevista, he hagut d’escriure jo les respostes de les dones 

sintetitzades perquè elles a causa de la vista o el seu ensenyament en castellà o la falta 

de pràctica tenien dificultats per escriure amb agilitat. Així doncs, no és textual, he 

captat les idees generals i les frases més representatives que ha dit cadascuna. 

Tant la Rosa, com la Camèlia i la Pilar van saber de l’existència del taller per un amic o 

familiar llunyà. La Manoli formava part d’una associació de dones a l’Ajuntament i va  

ajudar a iniciar el projecte. La Neus es va assabentar del taller gràcies a la Rosa 

Mansilla. 

Totes van començar els primers anys menys la Pilar, que va començar fa tres. La 

Manoli diu que sempre ha estat involucrada en coses de Vilanova i de cultura, la 

Camèlia i la Neus troben interessant parlar dels seus records de joventut i d’infantesa. 

La Pilar diu que sempre ha estat interessada en la història de Vilanova i en els temes de 

la guerra ja que la seva mare hi va tenir molt a veure. A més, també, li van semblar 

interessants els llibres que havien fet. 

Totes troben que la història oral és molt important ja que és una història més propera, 

més seva. Diuen que la memòria dels testimonis és una cosa fràgil i molt valuosa que 

cal enregistrar per tal de poder-s’hi aferrar. La Neus diu “Jo prefereixo la història oral 

perquè és la història que jo visc”.  

Coincideixen que el seu testimoniatge –general, del grup, diuen amb modèstia- pot 

ajudar les noves generacions a comprendre què han hagut de viure les generacions 

anteriors i, així, a apreciar el que tenen ara. La Manoli comenta que per a ella ha estat 

important perquè l’ha enriquida com a persona.  

Diuen totes cinc que el taller ha canviat, que han evolucionat. No són les mateixes les 

qui hi van (hi ha hagut baixes i altes), els temes sovint es repeteixen però sempre 

surten coses noves a explicar. 

Aquestes dones, participen als tallers que es fan als instituts i en fan totes elles una 

valoració positiva tant pels alumnes com per a elles, diuen que és molt interessant i 

enriquidor fer-ho.  
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Estan d’acord en la importància que el grup sigui femení, diuen que la seva ha estat 

una veu silenciada i que és necessari que s’agafi una òptica femenina de la història ja 

que mai abans s’ha escoltat les seves veus. La Manoli puntualitza que al principi el 

taller estava obert als homes però que van anar marxant, potser perquè ells ja havien 

estat protagonistes de la història. 

Totes diuen que els ha aportat molt el taller, han après molt de les seves companyes i a 

més, han fet amistats i gaudeixen d’escoltar-se les unes a les altres. Diu també, la 

Camèlia, que li agrada molt  la comunicació amb gent d’altres generacions.  

En general diuen que el taller no els ha canviat personalment però que és una 

experiència molt positiva i que les motiva. La Neus diu que sí, que ella ara s’expressa 

més i millor.  

Totes cinc encoratgen aquells qui encara no han trencat el silenci a, de mica en mica, 

fer-ho. Diuen que és molt opulent a nivell personal i que acaba sent una experiència 

molt bonica que t’aporta coneixements i també és una estona de gaudi per les 

amistats que es fan allà i les experiències que es comparteixen. 

La Camèlia i la Pilar acaben lloant la tasca de la Judith i dient que és ella la veritable 

ànima del taller ja que és qui el condueix des dels seus inicis. La Neus desitja poder 

seguir anant-hi molts anys. 

 

 

18.7  Entrevistes a les persones implicades en el taller 

Naturalment, per molt que hi hagi fonts i ganes o predisposició d’aprendre això no pot 

funcionar sol, hi ha d’haver un equip de persones encarregades de tirar el projecte 

endavant, de fer funcionar el taller any rere any. I què motiva una persona a voler 

embarcar-se en una tasca d’aquest tipus? Què és el que passa un cop hi ets a bord? 

Parlant amb les persones implicades en el taller veurem què ha suposat per a ells i les 

seves vides el fet de participar de manera activa al taller duent-lo endavant amb l’èxit 

que ho ha fet i aconseguint no només que es mantingui i no defalleixi sinó, a més, 

aconseguint que fonts històriques, historiadors i estudiants d’història es retroalimentin 

i facin créixer els marges del que la història abastava a una velocitat que mai no 

s’hagués pogut imaginar anys enrere. 
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18.7.1  Entrevista model persones implicades en el 

taller 

 

Entrevista a persones implicades en el taller 

Aquesta entrevista té com a objectiu captar quina és l’experiència en segona persona 

de participar en un projecte d’història oral. Tractarà de captar d’on surt la motivació 

per emprendre una tasca d’aquestes característiques i els fruits no només històrics, 

sinó també personals, que se n’obtenen. 

Nom: 

Sexe: 

Edat: 

Foto: 

 

· Quines van ser les motivacions per implicar-te en un projecte d’extracció 

d’informació a partir de les fonts orals? 

 

 

 

 

· Creus que és important el fet que sigui un grup femení? 

 

 

 

 

· Pel que fa al vessant humà, què n’has après del taller? 
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· Quina creus que és la importància de la història oral de cara a les noves 

generacions? 

 

 

 

 

· Creus que la història que es va construint a partir de tallers com aquest acabarà 

tenint l’esment que es mereix als llibres? 

 

 

 

 

· Podries fer una valoració sobre quina ha estat l’evolució del taller al llarg 

d’aquests anys? 

 

 

 

 

· Et tornaries a involucrar en un projecte com aquest? 

 

 

 

 

· Hi ha alguna cosa que vulguis afegir? 

 

18.7.2  Crònica entrevista persones implicades.  

Quan se’ls ha preguntat per les motivacions, tant la Judith com el Xavi han confessat 

un interès acadèmic en la història mentre que la Rosa ens diu que a ella li ho van fer 

fer, que no ho va triar. Diu que, tot i així, ha fet la feina molt motivada –tant ella com la 
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seva cap, la Montse Amorós- perquè es tracta d’un tema de dones i de Vilanova i la 

Geltrú. 

Pel que fa a la importància del fet que el grup sigui femení, tots tres han dit que sí que 

ho és, justificant que és un grup que ha estat silenciat i deixat de banda al llarg de la 

història. La Rosa ha afegit, a més, que gràcies al taller aquestes dones han guanyat 

autoestima i s’han fet poderoses i ara són dones capaces de parlar en públic sabent 

que allò que diuen és important –cosa que abans no havien valorat-. 

La Rosa i la Judith coincideixen que les dones del taller són un model a seguir. La Rosa 

diu que mostren que sempre es pot tirar endavant i sobreviure a tot ja que han passat 

situacions molt difícils –com la guerra o la postguerra-. La Judith, en canvi, valora molt 

el fet que s’hagin adaptat als grans canvis del segle XX. El Xavi, d’altra banda, diu que 

gràcies a les dones pot apreciar les diferències entre el món d’ara i el d’abans i a 

comprendre quin ha estat el món femení al llarg de la història. 

La Rosa diu que la clau del projecte és que el cercle es tanqui quan es transmet tota 

aquesta informació a les noves generacions –comenta també la tasca als instituts-. La 

Judith considera que més endavant les fonts orals formaran part de les eines i 

metodologies per ensenyar història i que això pot esperonar els alumnes a parlar amb 

els seus avis. El Xavi ho veu com una manera d’apropar la història al jovent i fer-los 

entendre que “no tot és tan fàcil”. 

Tots tres desitgen i esperen força segurs que així serà, que el taller tingui l’esment que 

es mereix als llibres. La Judith, de fet, diu que només és qüestió de temps. I, també, 

tots tres repetirien la seva experiència amb el taller sense que fos necessari preguntar-

los-ho dues vegades. 

Per acabar, la Rosa diu que ha estat un plaer treballar-hi i que les trobarà a faltar tant a 

elles com a la Judith. La Judith acaba amb un gran epifonema “Sense aquest taller la 

meva formació seria incompleta”.  
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19.  Conclusions 
Quan vaig decidir erigir el meu treball, ho vaig fer amb la idea de respondre una 

pregunta molt complexa i que es pot respondre de moltes maneres diferents: són 

realment útils les petites històries de la vida quotidiana per a la confecció de la gran 

història o de la història en general? 

 Està clar que la resposta a aquesta pregunta no és una resposta científica (és una 

resposta que s’obté mitjançant el mètode històric que consta fonamentalment de tres 

passos: heurística o recerca de les fonts, crítica –on s’avalua la validesa de les fonts- i 

síntesi –on es connecten les dades obtingudes amb les causes i conseqüències 

d’aquestes-) i, per tant, no és una resposta unànime ni simplificable. És una pregunta 

que fa referència a les persones i que només es pot respondre amb un criteri personal 

i, ja se sap, que aquest és molt difícil de fer objectiu. Per tant, com a resposta a la 

hipòtesi inicial només puc tractar de contrastar totes les respostes i justificacions que, 

al llarg del treball, he anat rebent i percebent per tal de donar el que vindria a ser una 

solució general i contrastada a la qüestió que m’ha ocupat tot aquest any.  

Esperava que se’m corroborés la hipòtesi que la història oral és molt important i s’ha 

de fer palesa als llibres a causa d’aquesta importància, però el que no sabia és que és 

molt més que un conjunt de testimonis que ofereixen dades importants sinó que hi ha 

una gran tasca humana al darrere i que tot això hi implica moltes més emocions del 

que m’esperava. També ho he percebut més com una lluita feminista del que creia 

inicialment. 

La importància de la història oral, segons les respostes a les enquestes realitzades a la 

part pràctica del treball, segons el criteri de la gent jove, és evident –i segons tot el 

meu treball (part teòrica i part pràctica) ho ratifica-. Però, si tant evident és la seva 

importància, per què no consta als llibres la major part de la informació que les fonts 

orals ens ofereixen? Per què si es fa esment de les persones que han estat a la base de 

la història es fa en plural i de la seva quotidianitat pràcticament no se’n sent a parlar? 

La quotidianitat dels nostres avantpassats ha fet que la nostra ara sigui com és, és 

necessari parlar-ne sobretot perquè la majoria de nosaltres no vivim entre signatures 

de pactes, declaracions de guerra i grans conquestes sinó que la majoria de nosaltres 

vivim un dia a dia que per als llibres, si no fem res per canviar-ho, serà tan poc valorat 
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com el seu. Tot i això, la història dels grans esdeveniments no s’ha de menysprear ni de 

substituir per la història oral ja que és necessària per a comprendre-la. Cal que les dues 

es complementin i que se’n parli sense que una eclipsi injustament l’altra. 

El DVD en el que havia participat prèviament ja era una demostració d’això i de la 

importància del que ens deia la Rosa Mansilla de “tancar el cercle”. La gran participació 

de l’alumnat i l’entusiasme que hi mostraven no era més que una altra mostra que la 

joventut està disposada i, encara més, desitjosa de rebre amb els braços oberts els 

testimonis i que estan sensibilitzats per posar-se a la seva pell i, així, en comptes 

d’estudiar la història, comprendre-la.  

Anant cada dimarts al taller he pogut comprovar aquesta importància ja que la 

informació que donaven les testimonis quan parlaven de les seves joventuts i 

infanteses es corresponia als llibres però exposant l’altra cara de la moneda. La cara 

que als llibres no apareix i que resulta molt més enriquidora a nivell personal ja que, 

veient que una persona com ho podries ser tu situada anys ha, ara ha resolt una vida 

complicadíssima, no només t’impacta sinó que et fa reflexionar molt sobre la vida que 

t’ha tocat viure. 

Una tasca que ha estat molt satisfactòria ha estat l’elaboració del blogspot i de la 

pàgina de facebook de les Dones amb Memòria. Al llarg del treball he après que la 

tasca divulgativa és de vital importància ja que com aquesta història no apareix als 

llibres ni a les enciclopèdies la seva expansió pot quedar eclipsada per la “Gran 

Història”. Així doncs, si es vol trobar la informació dels testimonis cal buscar una mica 

més i trobo que, obrint-los una finestra a Internet, aporto el meu gra de sorra a 

aquesta tasca d’expansió que farà que, tard o d’hora, les memòries dels testimonis 

orals tinguin als llibres la representació justa. Amb aquestes dues eines de la xarxa, les 

persones interessades podran fàcilment accedir a, en el cas del blogspot, informació 

sobre el taller, què s’hi fa, el seu calendari, etc. I, en el cas de la pàgina de facebook, 

podran veure les fotos que els permetran conèixer una mica més en grup en les 

diferents activitats que han anat realitzant al llarg d’aquests anys. També es poden 

seguir ambdues pàgines cosa que demostrarà que hi ha gent que dóna suport a aquest 

tipus de grups i que ho anirà transmetent a través de la xarxa creant així nous 

interessats en el tema. 
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En les enquestes que he realitzat als alumnes que han rebut el taller es pot veure que 

la seva és una posició majoritàriament positiva. Valoren molt la tasca que es fa i s’ha 

estat fent i, fins i tot, voldrien ells tenir l’oportunitat de fer quan siguin grans el mateix 

que les dones al taller. Diuen molts que els ha ajudat a entendre la història i que, 

efectivament, troben la història oral molt important per a la gran història –aquí es veu 

un altre cop ratificada la meva hipòtesi inicial-. Coincideixen la majoria que ha estat un 

plaer poder acollir les dones del taller a les escoles, que ha estat una experiència molt 

enriquidora i interessant. 

En les entrevistes fetes tant a les dones com a les persones que s’han implicat en el 

taller, també és corrobora la meva hipòtesi. Tots parlen d’aprenentatge mutu, de 

creixement personal. Tots afirmen i reafirmen que la història oral i, en especial, la de 

les dones, té una necessitat enorme de fer-se conèixer perquè ha estat molt de temps 

silenciada. 

Les dones estan molt contentes de poder-hi participar, se senten millors amb elles 

mateixes i han guanyat autoestima tot fent una tasca d’incalculable valor històric. A 

més, estan agraïdes a aquells qui duen endavant el taller i comenten que amb el taller 

no només han fet noves amistats amb qui comparteixen experiències i records –ja que 

van viure mateixes èpoques- sinó que han retrobat amistats de la infància.  

Les persones que han estat involucrades en el taller, estan molt satisfets amb la tasca 

realitzada i li veuen una projecció de futur infinita. Tenen ganes d’expandir la memòria 

oral, de fer-la arribar a tothom, d’acollir tothom qui vulgui donar el seu testimoni. Es 

volen fer grans per, així, fer gran la història i, a més, fer justícia. Tots n’han après, 

gairebé més d’humanitat que d’història i afirmen que això s’ha de fer arribar a tothom.  
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21.  Annex 

En aquest annex adjunto al treball les entrevistes realitzades per a qui estigui 

interessat a llegir les respostes textuals i íntegres de cadascun dels entrevistats. Primer 

hi trobareu les entrevistes a les persones implicades; la Rosa Mansilla i Navarro, la 

Judith Barbacil i Mestres i el Xavier López i Soler. En segon lloc, les de les dones: Pilar 

Cedó i Solé, Camèlia Ferrer i Garriga, Manoli Àlvarez i Gonzàlez, Rosa Vidal i Figueres i 

Neus Figuerola i Lleó.  
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