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RESUM 

 La dictadura del general Francisco Franco (1939-1975) van ser quaranta anys 

de repressió, inferioritats i desigualtats cap a les dones. Aquest treball es basa en la 

recerca de quin era el paper que tenia la dona durant la dictadura franquista, 

concretament a Sant Pere de Torelló. Un dels objectius principals d’aquest treball és 

establir una comparació entre la situació del sexe masculí i el femení en diferents 

àmbits; a l’educació, al món laboral, el món domèstic i en els espais de socialització, 

per així arribar a saber i donar a conèixer com era ser dona sota el règim franquista, 

ja que una gran part es desconeix. Per complir els objectius proposats s’han realitzat 

tres entrevistes a dones santperenques que van viure durant el franquisme, per 

poder obtenir informació de memòria històrica. També s’ha fet un buidatge de fonts 

arxivístiques, bibliogràfiques i de llibres locals. Amb tota la informació extreta s’ha 

pogut arribar a la conclusió que a l’etapa franquista, el masclisme del règim, les 

desigualtats i la inferioritat de la dona estaven molt presents. 

Paraules clau: dona, franquisme, educació, món laboral, món domèstic, 

sociabilitat, inferioritat, masclisme, sexisme, desigualtats 

ABSTRACT 

The dictatorship of General Francisco Franco (1939-1975) was forty years of 

repression, inferiority, and inequality toward women. This Treball de recerca is based 

on the research of the role of the women during the Franco dictatorship, specifically 

in Sant Pere de Torelló. One of the main aims of this work is to establish a 

comparison between the situation of males and females in different areas; in 

education, in labour market, in domestic world and in socialization places, so get to 

know and make known what it was like to be a woman under the Franco regime, 

because a large part is unknown. To meet the proposed objectives, three interviews 

were conducted with women of Sant Pere, who lived during the Franco regime, to be 

able to obtain information from historical memory. Also has been done an emptying 

archival sources, bibliographies and local books. With all this information, the 

conclusion has been reached that, in the Franco stage, the male chauvinism of the 

regime, the inequality and the inferiority of women were very present. 

Key words: women, Franco regime, education, labour market, domestic 

world, sociability, inferiority, male chauvinism, sexism, inequality  
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INTRODUCCIÓ 

 

Fins fa molt poc la majoria dels historiadors no s’han començat a interessar 

per l’historia de les dones. Existeixen molt buits sobre quin paper ha tingut la dona al 

llarg de l’historia. Precisament, aquest treball intenta avançar cap a un major 

coneixement sobre les dones, en aquest cas, en un a etapa concreta i fosca per 

elles, el franquisme.   

El paper del sexe femení durant l’historia és necessari estudiar-lo per adonar-

se que al llarg dels segles les dones han patit moltes injustícies i desigualtats en tots 

els àmbits, només per ser dones. 

Aquest treball es basa en l’estudi del paper que tenien les dones durant la 

dictadura al poble osonenc de Sant Pere de Torelló. La impossibilitat d’analitzar la 

situació i condició de la dona en la seva totalitat fa necessari l’acotament de l’estudi 

en diferents àmbits de la vida de les dones santperenques. Així dons, s’analitza la 

realitat històrica de les dones en l’educació, en l’àmbit laboral, en l’àmbit domèstic i 

en els principals espais de socialització del poble durant la dictadura franquista.  

Per tal d’indagar en l’historia de les dones santperenques durant el 

franquisme, en aquest treball s’han establert els següents objectius: 

 Fer un exercici de microhistoria intentant identificar en constància si la 

informació de les dones santperenques coincideix amb allò que afirma la 

bibliografia general sobre les dones durant el franquisme. 

 Identificar quin paper tenien les dones en l’educació, el món laboral, l’àmbit 

domèstic i en els espais de socialització a Sant Pere de Torelló durant la 

dictadura franquista espanyola. 

 Establir una comparació entre la situació del sexe masculí i el femení durant 

la dictadura ens els àmbits esmentats anteriorment, per identificar les 

desigualtats. 

 Fer ús de les fonts bibliogràfiques, tant generals com locals. 

 Realitzar una recerca i anàlisi de fonts primàries, centrada en la memòria oral 

i en les font arxivístiques de Sant Pere. 

En aquest treball s’ha aplicat una metodologia que inclou la consulta de fonts 

escrites, orals i digitals. D’entrada, s’han consultat fonts primàries, tant generals com 



  

locals. En les generals s’ha fet una recerca bibliogràfica general dels diferents 

àmbits. Per altre banda, en les fonts locals, s’ha realitzat un buidatge d’un llibre local 

del poble, anomenat L’Essència de Sant Pere de Torelló, escrit per Agustí Dalmau. 

També s’han dut a terme entrevistes i recerca arxivística com a fonts secundàries.  

Una de les principals fonts secundàries ha sigut les fonts arxivístiques, on 

s’ha fet una recerca d’informació en un seguit d’arxius i en el padró del poble del 

1945. El padró s’hi va realitzar un buidatge on es va extreure informació molt útil 

pels apartats d’educació i del món laboral. També, apart de les fonts arxivístiques, 

s’han dut a terme tres entrevistes a dones, de diferents edats, que van viure durant 

la dictadura franquista. Inicialment es volia entrevistar més dones, però a causa de 

la COVID-19 van haver-hi dificultats. La informació que es va extreure de les 

persones entrevistades ha estat molt utilitzada durant el transcurs del treball per 

complementar la informació d’altres fonts i per adquirir informació específica que 

només es pot obtenir a través de la memòria històrica. 

El treball està estructurat en quatre grans blocs, diferenciats per l’àmbit; el 

paper de la dona en l’educació, el món laboral, el món domèstic i als espais de 

socialització. En l’àmbit educatiu s’han estudiat les escoles, les assignatures 

específiques per noies, els índexs d’analfabetisme i la importància de la religió en 

l’educació, tot això durant la dictadura feixista i enfocat a la vila. Seguidament, en 

l’àmbit laboral s’explica la dona a l’industria i al comerç i l’ideal de treball per la dona 

segons el franquisme. A l’àmbit del món domèstic s’ha tractat sobretot l’ideal de 

dona franquista. Finalment, a l’últim àmbit s’ha fet una recerca dels espais de 

socialització del poble i el paper que tenia la dona en aquests. S’ha estudiat la dona 

tant en els cinemes i teatres com a la ràdio, al futbol i a la Festa Major. 

     Per finalitzar, amb aquest treball es pretén donar a conèixer i fer visible 

quin va ser el paper de la dona durant el franquisme a Sant Pere de Torelló. 
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1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA DE SANT PERE DE 

TORELLÓ 

El municipi de Sant Pere de Torelló pertany a la subcomarca de la Plana de 

Vic la qual forma part de la comarca d’Osona, província de Barcelona. S’ubica a 

l’extrem septentrional de la plana de Vic i limita amb el Ripollès i la Garrotxa. 

Disposa d’una extensió de 57,47 km2 i es situa a 621 metres d’altitud.  

Sant Pere de Torelló també forma part de la Vall del Ges. La Vall del Ges és 

una vall situada al nord de la comarca d'Osona, dins la subcomarca de la Plana de 

Vic, i la tanca la Serralada de Bellmunt a Sant Pere de Torelló. Aquí s'hi troba el 

Santuari de la Mare de Déu de Bellmunt, situat a 1.246 metres d'altitud. Aquesta Vall 

està constituïda per tres municipis: Torelló, Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de 

Torelló.  

 

Actualment Sant Pere té 2402 habitants, aquests es distribueixen entre el 

nucli urbà i un gran nombre de masies repartides per tot el terreny, de les quals la 

gran majoria no estan habitades. Les masies es repartien entre Les Masies de Sant 

Il·lustració 1 Plànol del terme municipal de Sant Pere de Torelló. Autor: Ramon Vinyeta i Leyes. Font: Llibre 
L’essència de Sant Pere de Torelló 
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Pere de Torelló i Sant Andreu de la Vola, aquests terrenys formaven i formen part de 

Sant Pere de Torelló. 

El municipi en qüestió limita amb Vidrà, per la cara nord; amb Joanetes i 

Santa Maria de Corcó, per l’est; amb Sant Vicenç de Torelló i Torelló pel sud, i a 

l’oest, amb Santa Maria de Besora, Sant Quirze de Besora i Orís. És un territori 

força accidentat, sobretot pel cantó nord, on topa amb els vessants de la serra de 

Bellmunt, la serra de Curull i amb la serra de Llanceres. La serra de Curull, és 

allargada i estreta, a causa de la seva estructura anticlinal. Té una extensió d’uns 

5km. i s’estén d’est a oest, des de la Collada de Sant Bartomeu, la qual l’altitud és 

de 1240m , fins al Castell de Curull, formant una sola nervadura, des d’on 

s’esbranca en dos carenes que moren al riu Ges al Forat Micó  i a Degollats, 

emmarcant la Vall de Salgueda. 

La serra de Llanceres s’estén des de la Collada de Barcons fins al Coll del 

Pedró, formant una successió de cims rocosos, tots ells superiors als 1250m. La 

seva part de tramuntana és encinglerada. Juntament amb el puig de Satoies a 

1244m i el puig de Creu de Rabadà a 1251m i també amb Cabrera, forma el marc 

de muntanyes que clouen el naixement del riu Fornés, constituint el territori més 

allunyat del terme.   
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2. ORIGENS DE SANT PERE DE TORELLÓ 
 

Entre l’any 1025 i l’any 1050 es data la primera notícia referent a l’església de 

Sant Pere a una llista de parròquies del bisbat de Vic. Aquesta notícia és la primera 

que data l’existència del poble. Sant Pere de Torelló va ser creat prenent per base 

l’antiga parròquia de Sant Pere, com he dit anteriorment, creada al s.XI segons 

diuen les fonts trobades. El desenvolupament urbà del poble començà al segle XVI i 

ha continuïtat sense interrupcions fins a la actualitat. Un moment decisiu d’aquest 

creixement es produí entre el segle XVII i XVIII segons els documents i també com 

ho demostren els edificis que sobreviuen al pas dels anys. 

L’any 1630 Sant Pere s’independitzà de la batllia única del castell de Torelló, 

radicada a la vila de Sant Feliu, per formar una batllia pròpia juntament amb Sant 

Vicenç, el poble actualment veí. El 8 d’agost del 1806 data per document escrit per 

Carles IV, que la parròquia de Sant Pere se separà de la de Sant Vicenç i es 

constituí en batllia independent. Va haver-hi la separació a causa de la distància 

entre sí, ja que per tenir la mateixa administració i jurisdicció era molt complicat. 

Des de llavors el habitants del municipi van viure les dinàmiques i els 

conflictes que van afectar a la majoria del país, les revoltes remences, la Revolta 

dels Segadors i el bandolerismes del segle XVII. A mitjans del segle XIX, amb 

l’establiment del liberalisme a Espanya i sota el regnat d’Isabel II Sant Pere va 

veure’s afectat per les tres guerres carlines sorgides arran de les tensions entre 

liberals i carlistes. Les tres guerres carlines del segle XIX varen deixar una forta 

petjada a la vila. Es va dividir entre els partidaris i detractors de l’absolutisme i del 

liberalisme. 

Al 1931 va ser elegida de forma pacífica i democràtica la Segona República. 

Es va proclamar el 14 d'abril de 1931, substituint a la monarquia d'Alfons XIII, i va 

finalitzar l'any 1936. Durant la República van haver-hi un seguit de reformes, tant 

religioses, militars, comercials i estatals. La República va finalitzar a causa de 

l’assassinat, el 14 de juliol, del líder de dretes José Calvo Sotelo per un grup 

d’esquerres. Tot això va acabar desencadenant l'esclat de la Guerra Civil el dia 17 

de Juliol de 1936. 

Al segle XX, la Guerra Civil va marcar doblement la població. La insurrecció 

militar colpista pretenia posar fi a la Segona República i establir un règim totalitari. El 
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fracàs de la insurgència a Catalunya obrí les portes a un procés revolucionari, en 

certa manera incontrolat, que encapçalaren les ideologies llibertàries i marxistes.  

 

2.1. Sant Pere de Torelló durant la Guerra Civil 

La Guerra civil espanyola va començar l’any 1936 i va acabar l’any 1939. 

Començà a causa de l’aixecament feixista contra la Segona República espanyola 

amb l’objectiu d’enderrocar aquell sistema i establir un sistema dictatorial d’ideologia 

feixista i d’extrema dreta. 

     La Segona República espanyola s’havia establert el 14 d’abril de 1931 

gràcies a la victòria dels partits republicans a la majoria de les capitals provincials 

d’Espanya en les eleccions municipals celebrades el 12 d’abril de 1931. Aquests 

resultats van portar al nomenament de Niceto Alcalà Zamora com a president de la 

nova república i a l’establiment d’un govern republicà i d’esquerres liderat per 

Manuel Azaña. Alhora va implicar la redacció de la Constitució de 1931 que portava 

implícita valors republicans i progressistes. 

Durant els anys que va durar la Segona República van començar a aparèixer 

nous partits i organitzacions, que aspiraven a una renovació nacional i que tenien 

una clara connexió amb la ideologia feixista. El 1931 alguns joves estudiants i ex-

alumnes d’altes classes socials de Madrid i Valladolid van fundar la JONS (Junta de 

Ofensiva Nacional Sindicalista), una agrupació paramilitar que tenia una orientació 

feixista. Aquests anaven en contra el de govern republicà i pretenia recuperar el que 

consideraven “l’Espanya de l’antiga glòria”, és a dir l’Espanya de l’època dels Reis 

Catòlics, als segles XV i XVI. 

El 1933, a l’any següent de la presa de poder per Hitler a Alemanya, José 

Antonio Primer de Rivera fill del dictador Miguel Primo de Rivera Orbaneja, va 

fundar un partit anomenat la Falange Espanyola, formada per l’alta burgesia i 

l’aristocràcia madrilenya i andalusa. Aquest partit simpatitzava amb els principis 

feixistes de Hitler a Alemanya i de Mussolini a Itàlia. 

L’aparició d’aquests sectors feixistes i d’extrema dreta juntament amb altres 

factors van ser les causes de l’inici de la Guerra Civil. Aquestes causes tenien 

origen en aspectes socials, econòmics i polítics de l’Espanya del moment. Les 

causes socials, econòmiques i polítiques principals eren les següents. 
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Espanya era un país profundament endarrerit, amb poques indústries, una 

pagesia molt pobra i amb problemes agraris. Gran part de les terres pertanyia a 

l’Església i a la noblesa, que no volien cedir part de les seves propietats als més 

necessitats. Aquestes injustícies van crear diferències i conflictes, els quals van 

provocar un problema econòmic. 

En l’àmbit polític i social, a la península existia un fort moviment obrer el qual 

estava agitat per nombrosos i violents conflictes entre l’esquerra i la dreta, entre 

republicans i partidaris de l’esquerra. Les esquerres (socialistes, anarquistes, 

sindicalistes i comunistes) apareixien unides formant un bloc, el Front Popular, 

oposat a les classes dirigents, a l’Església i els seus privilegis. Per altra banda, la 

dreta estava conformada bàsicament per la JONS, que atacava la decadència 

d’Espanya i desitjava recuperar les antigues glòries de l’època dels Reis Catòlics, i 

també per la Falange Española, que aspirava a distribuir els seus fruits 

equitativament a grans i petits. L’amenaça de violència de l’esquerra contra la dreta i 

a l’inrevés, era contínua. 

No només van haver-hi aquests conflictes socials i polítics durant aquests 

anys. Algunes regions com Catalunya i el País Basc volien ser autonomistes. 

Aquestes regions reclamaven el reconeixement de la identitat nacional dins l’Estat 

espanyol i assolir unes lleis, una organització, un idioma i una cultura propis. Això es 

va produir a causa de la falta d’aptitud dels governs per buscar nous mercats a la 

indústria catalana, en els primers anys del segle vint. 

A les eleccions republicanes de 1936, l’esquerra va obtenir el poder i Manuel 

Azaña Díaz va ser escollit president, reemplaçant a Nieto Alcalá Zamora. Però els 

enfrontaments entre esquerra i dreta seguien en peu i van ocasionar l’afusellament 

d’un tinent de l’esquerra, anomenat tinent Jose Julio. Com a resposta, els de 

l’esquerra van assassinar el líder de l’oposició dreta, Jose Calvo Sotelo. Aquests 

fets van ser la guspira que va encendre la Guerra Civil. 

També, el 17 de juliol de 1936, quatre dies després de l’assassinat de Calvo 

Sotelo, el General Francisco Franco, va protagonitzar un aixecament general a les 

Illes Canàries, per després passar al Marroc espanyol. L’aixecament militar va ser 

considerat pels seus protagonistes com un pronunciament de l’exèrcit per restablir 

l’ordre públic, el principi d’autoritat i per defensar la unitat d’Espanya.      
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Així es va iniciar la Guerra Civil entre els dos fronts. D’una banda, la 

República, recolzada per Rússia, França i Anglaterra i, per l’altra banda, el feixisme, 

amb el suport de la Itàlia de Mussolini i l’Alemanya de Hitler.  

La guerra va durar tres anys, fins al 1939. Al llarg del conflicte, el bàndol 

feixista va assolir la majoria de victòries de guerra. D’aquesta manera, mica en mica, 

l’exèrcit de Franco va aconseguir anar ocupant tot els territori espanyols aplicant 

repressió arreu on arribaven. L’1 d’abril de 1939, el General Francisco Franco va 

anunciar oficialment la fi de la guerra, després d’haver estat nomenat Cap de l’Estat 

espanyol i Generalísimo de las Fuerzas de Tierra, Mar i Aire. Així s’inicià la 

dictadura franquista a Espanya, que va durar fins al 1975 i que va portar decadència 

al país, tant políticament, com socialment, com econòmicament. 

Les conseqüències principals van ser que Francisco Franco es va convertir 

en dictador, suprimint moltes llibertats, marginant polítics i intel·lectuals de l’oposició, 

i més tard, declarant-se contrari als països socialistes. També, el nou règim va 

empresonar a 200.000 espanyols opositors, va expatriar a molts patriotes i va 

condemnar a mort a 10.000 homes, i només a Madrid les execucions arribaven a 

200 per dia. A més a més, la Guerra Civil va repercutir en tot el món, mobilitzant 

brigades de voluntaris disposats a combatre.       

 Per la part socioeconòmica, la Guerra Civil va arruïnar l’economia del país 

fent importants sumes de diners amb l’adquisició d’aliments i a més a més es van 

destruir molts pobles. Per altre banda, l’aïllament internacional va impedir la ràpida 

reconstrucció de l’economia nacional. Això va provocar una gran crisi. 

2.1.1. L’afectació de la Guerra Civil al poble  

 

L’any 1937 a conseqüència de la Guerra Civil (1936-1939) el municipi de Sant 

Pere va haver de canviar de nom i passà a anomenar-se Bellserrat, ja que els 

pobles que duien el mot sant o santa, van haver d’abandonar tot indici de contingut 

religiós i optaren per canviar el nom.  

Durant aquesta etapa l’altar situat a l’església del poble, fou destruït i cremat, 

però l’escultura de Sant Pere no, va ser salvada. No només es va destruir l’altar de 

l’església del poble, sinó que també es va destruir l’altar de la parròquia de Sant 

Andreu de la Vola i del Santuari de Bellmunt; com tantes esglésies i santuaris més.  
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A més a més, durant aquesta etapa al balneari de la Font Santa hi estaven 

allotjats unes dotzenes de famílies evacuades de les zones del nord de la 

Península. La majoria eren dones i criatures menors d’edat i un petit nombre de 

persones grans. Moltes d’aquestes persones rebien pensions de guerra o jubilacions 

de l’Estat o de banca. Aquestes famílies portaren els seus fills al col·legi de Sant 

Pere. Entre aquestes famílies s’hi trobava alguna professora. 

Un cop acabada la Guerra Civil, el poble va passar a anomenar-se San Pedro 

de Torelló, a causa de la victòria del govern feixista de Francisco Franco. Aquest 

nom perdurà fins la fi de la dictadura franquista, l’any 1975. Però durant la dictadura 

el poble no només va canviar de nom, sinó que tot el sistema va canviar.   
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3. EL PAPER DE LA DONA DURANT EL FRANQUISME A  

SANT PERE DE TORELLÓ 
 

Després de la victòria militar de la dreta a la Guerra Civil l’1 d’abril del 1939, 

es va establir un règim polític i dictatorial anomenat franquisme. Aquest va ser 

liderat pel general Francisco Franco Bahomonde(1892-1975) i la dictadura va ser 

vigent a Espanya de l’any 1939 al 1975. Va finalitzar al 20 de novembre del 1975 a 

causa de la mort del dictador. 

 

Il·lustració 2 Foto del General Franco. Font: https://elcorreoweb.es/opinion/columnas/el-que-es-franquista-HX6321999  

 

Il·lustració 3 Foto de l'esquela del General Franco al 1975. Font: Arxiu Municipal de Sant Pere de Torelló 

L'ideòleg del feixisme espanyol va ser José Antonio Primo de Rivera de 

Falange, partit que va suposar un intent d'imitació al feixisme italià. Franco, un cop 

mort Primo de Rivera durant la Guerra Civil espanyola, va treure l'amenaça que 

aquest moviment podria suposar per al seu lideratge, primer obligant la Falange a 

fondre's amb el carlisme dins un partit únic, la Falange Española Tradicionalista y de 

las JONS. 

https://elcorreoweb.es/opinion/columnas/el-que-es-franquista-HX6321999
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El poder del franquisme es va fonamentar en el control de tots els ressorts de 

l'Estat: cap d'estat, de govern, del partit únic, el Movimiento Nacional, i de l'exèrcit, 

així com una col·laboració estreta amb l'església Catòlica. Les corts franquistes no 

van tenir iniciativa legislativa, perquè Franco concentrava el poder executiu i el 

legislatiu en un govern altament centralitzat. Es trencava així el principi de separació 

de poders propi d'un règim democràtic. Dos característiques més que caracteritzen 

el franquisme, és que va ser un potent aparell policíac que perseguia els membres 

dels partits i dels sindicats clandestins i que tenia un fort aparell propagandístic. 

Una de les característiques que tenen molta importància, però que no se li 

dona, és el paper que tenia la dona durant la dictadura franquista. El Franquisme 

percebia a la dona com un ser inferior a l'home, tant espiritual com intel·lectualment. 

Amb aquest pretext relegaven a la dona a les tasques de la llar. D'aquí, l'exalçament 

de la figura de la dona com a mare i esposa. La nova política de gènere implantada 

es va caracteritzar per un fort intervencionisme estatal dins de la vida privada. Per 

això tant l'Estat, com la Falange i l'Església, es van adjuntar el dret a controlar tant 

en l’àmbit públic com en el privat, la forma ideal d’home i de dona que van suposar 

la radicalització del model domèstic a seguir. A més a més, les dones tenien moltes 

diferències amb el sexe masculí tant en l’àmbit educatiu, laboral, social i domèstic. 

 

3.1. La dona a l’educació durant el franquisme a Sant Pere de 

Torelló 

L'educació durant el franquisme tenia un model educatiu que pretenia la 

formació pels futurs ciutadans, a través de la transmissió de valors propis de 

sistema polític. El règim franquista va eliminar l'obra educativa de la Segona 

República Espanyola, va difondre a les escoles els principis ideològics franquistes, 

va establir un ideari pedagògic basat en el nacionalcatolicisme i va eliminar del 

magisteri el professorat no afí al règim. 

Una branca del règim que es dedicava en l’àmbit de l’educació era la Sección 

Femenina, la qual va ser creada el 1934. Estava formada per dones pertanyents a la 

Falange Espanyola (partit de la dreta radical, ultraconservador i d’ideologia feixista) 

amb els mateixos pensaments d’aquesta. Per tant, tenien la visió falangista de la 

dona més tradicional. És a dir, la dona havia d’estar supeditada a l'home i en l’àmbit 

domèstic en les seves funcions de mare i esposa. Així, l'ideal de dona falangista era 



Treball de Recerca Ser dona sota el franquisme a Sant Pere de Torelló 

16 
2n Batxillerat  Curs 2020-2021 

una dona femenina, caritativa, lliurada a les tasques pròpies del seu sexe, submisa, 

austera, bolcada en els altres, invisible, subordinada i complementària a l'home. La 

Secció Femenina era dirigida, des de la seva constitució, per Pilar Primo de Rivera, 

germana del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.  

L’acció de la dona en l'àmbit de la Falange es va iniciar amb la creació del 

SEU (Sindicat Espanyol Universitari) al 1933, el qual agrupava els estudiants 

falangistes i de les JONS(Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista) contraris a la 

República, per tal de fer front a la FUE (Federación Universitaria Escolar) la qual 

estava formada per estudiants socialistes, liberals i progressistes i partidaris de la 

República. Amb aquesta creació s’excloïen les dones, ja que el SEU tenia entre les 

seves actuacions principals la violència, els actes terroristes i consideraven a la 

dona feble i no preparada per als actes revolucionaris. No obstant això, hi havia la 

necessitat d’introduir a les dones a la causa falangista i així es va crear la Secció 

Femenina per integrar les dones dins el moviment del SEU amb funcions socials en 

el seu inici, més tard van centrar la seva tasca en l’educació de les dones.  

 

Il·lustració 4 Escut/segell de la Falange a Sant Pere de Torelló. Font: Llibre L'essència de Sant Pere de Torelló 

La Sección Femenina tenia molta relació amb el catolicisme i era l’assignada 

a l'educació dels joves, no només dels afiliats, sinó intencionalment de tots els 

espanyols. Aquesta s'encarregava de la elaboració dels llibres de text per els 

alumnes i donava molta importància a la cultura femenina. Els continguts havien de 

ser diferents als dels homes. Mentre era convenient que el nen aprengués, la 

prioritat de la dona era tenir els coneixements adequats per gestionar una llar. 

Seguidament ja podia formar-se en altres qüestions, però sempre amb l’objectiu 

d’arribar a ser una dona de la llar. 

Al 1969, al programa de festa major, es trobava un fragment el qual nombra 

l’arribada d’una Càtedra de la Sección Femenina al poble. Aquest fragment 
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s’anomena La Catedra permanente de la Sección Femenina del movimiento para las 

mujeres de San Pedro de Torelló, el qual explica la funció de la Càtedra i de la 

Secció Femenina i a més a més es nombra un curs de la Càtedra per les dones. 

“El Caudillo de España por Derecho del año 1937, 

encomendó a la Sección Femenina del Movimiento, la tarea de 

lograr esta formación para la mujer espanyola, desde entonces 

la Sección Femenina no ha descansado ni un momento, ni ha 

reparado en sacrificios para ir cumpliendo tan hermosa tarea.” 

(1969) 

En aquest fragment del text es tracta l’objectiu de la Secció Femenina, el qual 

era formar a la dona en àmbits domèstics i socials per transformar-la amb la dona 

ideal franquista, com s’ha dit anteriorment. 

     “El próximo Octubre darà comienzo un Curso de Cátedra en San 

Pedro, [...] todas las edades son buenas para aprender algo.” (1969) 

 

3.1.1. Els centres educatius 
 

Al nucli urbà de Sant Pere de Torelló durant la dictadura hi havia dues 

escoles, una privada i una pública ja que el model d’escola franquista tenia dos tipus 

de sistemes, el sistema d’escola pública i el sistema d’escola privada, aquestes es 

diferenciaven sobretot per la classe social de l’alumnat, entre d’altres. 

L’escola privada del municipi s’anomenava Col·legi dels Sagrats Cors, aquest 

es va fundar l’any 1849 i estava situada davant l’escola pública. El col·legi, com un 

petit nombre d’escoles privades de l’època, era de nens i nenes. La majoria 

d’alumnes eren de classe social burgesa, ja que Franco obligava a tots aquests 

col·legis a tenir un 10% d’alumnat gratuït, per tant de classe obrera. Aquest alumnat, 

depenen dels col·legis, era situat o bé en les últimes files o bé en edificis diferents, 

en el cas del Col·legi dels Sagrats Cors no hi ha constància de que fos en un edifici 

diferent.  

L’escola era d’un orde religiosa com la majoria d’escoles privades. L’ordre era 

anomenada Religioses missioneres del S.S.Cors, aquest ordre continuà l’obre de les 

Carmelites de la Caritat ja que aquestes amb l’esclat de la Guerra Civil varen fugir.  
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Il·lustració 5 Segell de la comunitat religiosa del Col·legi Sagrats Cors. Font: Llibre L'essència de Sant Pere de Torelló 

Les alumnes de l’escola havien de portar uniformes o pitets, si pertanyien al 

10% d’alumnes de classe obrera l’uniforme era diferent. L’uniforme representava un 

estatus social, la demostració de riquesa, de pa blanc, d’arròs i sucre. També 

representava una educació estricta, severa i disciplinada. 

Els i les alumnes eren educades per monges, per tant les monges feien la 

funció de mestra.  

 

Il·lustració 6 Foto d'escolars del Col·legi Sagrats Cors (1942-1944). Font: Llibre Sant Pere de Torelló abans-d'ahir 

 Segons s’observa a la fotografia només la meitat dels alumnes porten 

uniforme, aquestes són totes noies. Per tant s’intueix que d’alumnes de classe social 

burgesa només s’acceptaven noies a l’escola, i del 10% de classes inferiors 

s’acceptaven alumnes dels dos sexes. També s’observa al fons la bandera 

d’Espanya com a símbol feixista en aquells moments. 

 Per altre banda, al municipi hi havia una escola pública, com s’ha dit 

anteriorment. L’escola s’anomena Josep Maria Xandri, es va construir entre el 1933 i 

1934, actualment encara segueix en ús. Com que era una escola pública hi anaven 

nens i nenes de classe social obrera.  
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Il·lustració 7 Segell de l'Escuela Ncional de Niños de Sant Pere. Font: Llibre L'essència de Sant Pere de Torelló 

L’escola estava dividida en dos, una part era pels nens i l’altre part per les 

nenes, ja que es va implantar la Ley del 20 de septiembre del 1938 on es va 

consolidar el model conservador, establint la separació de nens i nenes a les 

escoles, tot el contrari del sistema d’educatiu durant la Segona República ja que 

durant la República els dos sexes eren educats juntament.  

Posteriorment, es va implantar la Ley de Educación Primária del 17 de julio 

del 1945 amb aquest llei es va consolidar de forma definitiva la separació de nens i 

nenes a les escoles. Aquest decisió es justificava assenyalant: «Por razones de 

índole moral y de eficacia pedagógica, la Ley consagra el principio cristiano de la 

separación de sexos en la enseñanza». Aquest sistema de separació per sexes 

també es va donar a terme al Col·legi Sagrats Cors. 

A l’Escola Xandri la separació de sexes es feia a través de dos portes, una 

era per els nens i l’altre per les nenes, cada porta portava a una part diferent de 

l’escola. A la porta esquerra hi havia escrit Escola de Nois i a la porta dreta Escola 

de Noies. Com totes les escoles durant la dictadura, cada grup entrava per una 

porta diferent. El mateix passava a l’hora del descans o hora del pati, primer sortia 

un grup i seguidament l’altre. L’objectiu era que els dos grups no es trobessin. 
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Il·lustració 8 Porta de l'Escola de Noies de l'Escola Josep Maria Xandri. Font: https://www.guimera.info/wordpress/tribuna/in-

memorian-del-josep-maria-xandri-pich-mestre-heroic-assassinat-per-les-bombes-feixistes-a-barcelona/  

L’escola pública, al contrari que la privada, les persones que ensenyaven 

eren mestres i no monges. Els nens tenien un mestre i les nenes sempre una 

mestra, per tant els alumnes en l’àmbit de l’educació només es relacionaven amb 

persones del seu mateix sexe. Quan un mestre entrava a l’aula tots els alumnes de 

l’aula s’havien d’aixecar.          

 Un fet que va suposar una pèrdua molt gran de professorat va ser la victòria 

franquista. Va haver-hi una repressió molt gran del professorat, es revisava i 

s'autoritzava la seva continuïtat en el camp o la seva sanció. Calia demostrar no ser 

ni comunista, ni anarquista, ni separatista, per tant els mestres durant la dictadura 

havien de ser acords al règim.  

Les dues escoles indistintament d’una ser pública i l’altre privada tenien 

moltes coses en comú. Els dos sistemes d’escola franquista, com tots els sistemes 

educatius, es caracteritzaven, per aportar a les aules els valors patriòtics i religiosos 

del règim. Es penjava la creu, el quadre de la Immaculada i el retrat de Franco a 

cada aula. També tenien com obligació resar el parenostre a l'inici de cada jornada 

lectiva. A més a més, per entrar a l'aula calia dir la frase «Ave Maria Puríssima» que 

s'havia de respondre amb «Sense pecat concebuda». També es pujava i baixava la 

bandera espanyola a l'inici de la jornada escolar i quan aquesta finalitzava, 

s’acompanyava amb l'himne de Falange, el Cara a el sol, aquest fet segons les 

dones que han sigut entrevistades, a les escoles de Sant Pere no es feia. La 

bandera espanyola també havia d’aparèixer en fotos del grup classe, sobretot a les 

fotos d’escoles privades, com es pot observar a la foto anterior.  

Una altre característica conjunta és que en els primers temps del franquisme, 

els professors i els alumnes havien d'assistir obligatòriament a la missa dels 

diumenges i a les processons religioses. També, que les nenes a l’escola pública 

portaven faldilla a l’igual que la privada. Finalment, en els dos sistemes i escoles, 

l’única llengua que s’utilitzava per l'ensenyament era el castellà i existia una 

separació de matèries pels nois i per les noies, les quals s’explicaran en detall igual 

que la importància de la religió en l’educació en els següents subapartats. 

 

 

https://www.guimera.info/wordpress/tribuna/in-memorian-del-josep-maria-xandri-pich-mestre-heroic-assassinat-per-les-bombes-feixistes-a-barcelona/
https://www.guimera.info/wordpress/tribuna/in-memorian-del-josep-maria-xandri-pich-mestre-heroic-assassinat-per-les-bombes-feixistes-a-barcelona/
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3.1.2. Els índex d’analfabetisme i l’alfabetització  
 

El 1970 es va aprovar la Ley General de Educación, la qual allargava 

l'ensenyament obligatori fins als catorze anys; es van fixar els trams 

educatius(ensenyament preescolar, Educació General Bàsica i l’ensenyament 

secundari) i es va incrementar la construcció d'escoles per reduir els índexs 

d’analfabetisme, ja que eren molt elevats com es pot observar en la següent gràfica. 

 

 

Gràfic 1 Nombre d’habitants de Sant Pere de Torelló l’any 1945. Font: Gràfica d’elaboració pròpia 

 

Nombre d'habitants de Sant Pere de Torelló l'any 1945 

núm. homes

núm. dones

Nombre d'homes i de dones analfabetes l'any 1945 a 
Sant Pere de Torelló 

núm. dones analfabetes

núm. homes analfabetes

881 991 

94 

54 

Total: 1872 
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Gràfic 2 Nombre d’homes i de dones analfabetes l’any 1945 a Sant Pere de Torelló. Font: Gràfica d’elaboració pròpia 

L’any 1945 l’índex d’analfabetisme a Sant Pere de Torelló era alt. De 1872 

habitants del poble 148 eren analfabets, concretament 94 dones i 54 homes, una 

diferència remarcable. El nombre de dones analfabetes més elevat que el dels 

homes és ocasionat per la poca importància a l’educació de les filles que tenien 

moltes famílies. La majoria de famílies de l’època donaven més importància a 

l’educació dels fills, ja que es creia que en un futur els hi serviria. Per altre banda, en 

el cas de les dones com que la finalitat era la maternitat i no el món intel·lectual, les 

famílies no li donaven tanta importància a l’educació de les filles. Aquest poca 

importància era molt comuna a l’època,  una de les dones entrevistades l'afirma:  

donaven més importància a l’educació dels meus 

germans (Sanchez, 2020)1 

El gran nombre d’analfabets a Sant Pere també és producte de la gran 

quantitat de masies repartides per tot el territori. Les famílies que vivien al camp i 

apartades del nucli urbà no els hi sortia a compte portar els fills a l’escola per la 

distància i perquè en un futur els fills treballarien al camp. També hi havia 

absentisme, els nenes eren apuntats a l’escola però no s’hi presentaven per els 

motius anteriors. 

 

3.1.3. L’ideal de dona franquista a través de les assignatures  
 

Durant la dictadura es considerava que existien diferències en les capacitats 

d'homes i dones, per tant l’educació d’ambdós havia de ser diferent. L’educació de 

les nenes es basava amb la maternitat, la cura de la llar, la feminitat i la formació 

domèstica. Per altre banda, l’educació dels nenes es basava en la preparació per 

l’àmbit laboral, la virilitat, el treball fora de casa i la masculinitat. Aquests aspectes 

s’implantaven a través de les assignatures. Cada sexe tenia les seves assignatures, 

menys algunes que eren comunes però amb diferent nivell, els nois amb més nivell 

que les noies ja que es creia que s’havien de formar per anar a la universitat. 

La missió de la dona era ajudar i servir, en canvi la de l’home era dirigir. 

Aquest idea s’observa molt clarament amb el següent fragment de la Sección 

Femenina de l’any 1963. 

                                                           
1
 ANNEX 1 fragment 2 
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     “A través de toda la vida, la misión de la mujer es servir. 

Cuando Dios hizo el primer hombre, pensó: “No es bueno que el 

hombre esté solo. Y formó la mujer, para su ayuda y compañía, y para 

que sirviera de madre. La primera idea de Dios fue el ‘hombre’. Pensó 

en la mujer después, como un complemento necesario, esto es, como 

algo útil.” (SF, 1963) 

En aquest fragment es pot observar el sexisme i l’idea de que la dona tenia 

un paper complementari al de l’home, com si fos de voluntat divina. Aquesta idea es 

veu molt reflectida amb l’educació del moment, només cal observar les assignatures 

i la diferència de nivells entre els dos sexes. 

A través de l’educació femenina es volia crear la mujer ideal, la qual segons 

el règim havia de fer les feines de la llar, tenir cura dels fills, arreglar-se pel marit i 

cuidar-lo, i tenir una bona aparença amb l’exterior. La dona ideal era l’ideal 

franquista de muller. Per això es van fer un seguit d’assignatures específiques per 

les noies per aconseguir crear l’ideal franquista. 

L’horari escolar es dividia en horari matinal i horari de tardes. Les 

assignatures comunes de les escoles públiques s’agrupaven en una mateixa 

enciclopèdia o llibre anomenada Enciclopedia Álvarez (1954-19669), aquest tenia 

tres graus, Primer grado (fins els set anys), Segundo grado (de 7 a 12 anys) i Tercer 

grado (de 12 a 15 anys). L’enciclopedia de primer grau tenia diferents assignatures: 

Historia Sagrada, Lengua Española, Aritmética (matemàtiques), Religió, Geometria, 

Geografia, Historia de España, Ciencias de la naturaleza, Doctrina cristiana, 

Lecciones conmemorativas i Conmemoraciones escolares. Cada assignatura estava 

en un apartat diferent, i dins cada apartat hi havia un seguit de lliçons. Dins d’aquest 

llibre la majoria d’assignatures eren comunes entre nens i nenes, però amb un nivell 

diferent, el nivell dels nens més alt. No es tenia en compte que anaven en escoles 

separades. 
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Il·lustració 9 Enciclopedia Alvarez Primer grado. Font: Llibre físic 

Al llibre també hi havia algunes assignatures específiques per nois i per 

noies. Una d’elles era la Formación Político y Social, hi havia la Formación Político y 

Social(niños) i Formación Político y Social(niñas). La formació per nens es basava 

en ensenyar elements franquistes com la bandera de la falange, l’escut nacional, 

himnes i cants nacionals i de la falange, el crit franquista, la vida del dictador i de 

Primo de Rivera, entre d’altres. Per tant, com servir a la Pàtria i com afrontar i trobar 

el seu lloc a la societat com a homes independents. 

Per altre banda, a la formació per nenes s’ensenyava què era la Sección 

Femenina, l’uniforme de la Falange, himnes i crits, com servir a la família i a 

l’església com a dones sotmeses, l’heroisme femení... Sobretot l’historia i elements 

de la Sección Femenina, ja que era la que s’encarregava de l’educació de les noies. 

L’adoctrinament franquista estava molt present en aquest apartat. 

A l’Enciclopedia Alvarez s’hi trobava un apartat específic per nenes, aquest 

ensenyava a com ser una nena educada. L’apartat s’anomenava Formación Familiar 

y Social (Niñas), aquest apartat estava format per deu lliçons, les quals explicaven 

com comportar-se i com ser.  

La primera lliçó tractava sobre el comportament en el col·legi. La segona lliçó 

sobre la necessitat de ser ordenades. Aquest lliçó fa referència a la dona ideal 

franquista(la dona cuida de la casa)  fent la següent afirmació:   

“Si somos ordenades de niñas, lo seremos de mayores y, 

¡qué buen efecto produce una casa dirigida por una mujer 

ordenada.” (1962) 
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Seguidament hi havia la tercera lliçó, la higiene, la casa neta i l’atractiu; i la 

quarta, l’amabilitat i simpatia. Aquestes lliçons tornaven a fer referència a la dona 

com a mestressa de casa i a la “dona ideal” que sempre ha d’anar arreglada i neta i 

ha de ser amable amb tothom:  

                           “Para ser atractives tenemos que ser limpias...” (1962) 

A les següents lliçons, el tema que les engloba a totes és com estar cara al 

públic pel carrer i amb la família i com ser davant les amistats, els  germans, 

l’església i la família. En tots els àmbits segons aquestes lliçons la nena havia de ser 

educada, modesta i cortesa. Aquest apartat només anava dirigit a les nenes, per 

tant, es pot observar que l’educació del moment només es referia a la dona per 

educar-la per arribar a ser una bona nena, i en un futur una “dona ideal”. Aquest 

apartat no anava dirigit als nenes, així s’observa el masclisme del règim. 

Una altre assignatura comuna pels dos gèneres era Educación física o 

Gimnasia, aquesta no es trobava al llibre. En aquesta assignatura també hi havia 

diferències, l’objectiu era diferent. Als nens se’ls preparava per entrar a l’exèrcit o 

per exercir un ofici i la preparació física era molt dura. Per altre banda, a les nenes 

se’ls ensenyaven exercicis adreçats a desenvolupar una bona salut per afrontar els 

embarassos i poder criar els fills, però sense exercitar massa el cos per així no 

perdre la feminitat.  

A les hores, a educació física les nenes tenien com obligació posar-se un 

bombatxo2 sota la faldilla. El bombatxo era obligat ja que es va implantar aquesta llei 

perquè el vestuari fos adequat per la pràctica. 

quan fèiem la voltareta o saltàvem, perquè no se’ns 

veiessin les “cuixes” ens posàvem uns bombatxos, era 

una llei que havia posat Franco[...] (Sanchez, 2020)3 

L’educació física femenina  tenia tres objectius: 

1.- “Perfección del cuerpo, necesaria para el equilibrio de la persona 

humana.” 

2.- “Salud del alma, que necesitaba a su vez de ese equilibrio como parte de 

la formación religiosa.” 

                                                           
2
 Bombatxo: Calço o pantaló molt ample i bufat o bombat, amb una llargada que pot arribar fins als genolls.  

3
 ANNEX 1 fragment 2 
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3.- “Espíritu de competitividad, que enseña a las mujeres a participar en todas 

las tareas.” 

El primer objectiu fa referència a la importància que tenia la bellesa durant la 

dictadura i a la “dona ideal”, ja que aquesta havia de ser bella i amb un bon cos. Per 

tant un objectiu de l’assignatura d’educació física era crear una part de la dona ideal. 

Això s’observa en el següent fragment: 

“Los objetivos que se pretenden con la Educación física 

no son el desarrollo de las capacidades personales de la mujer, 

sino la mejora de la “raza”, por una parte, y la inculcación de una 

disciplina y una moral que pudiese servir a los intereses del 

alma” (Anonim) 

A l’escola pública i privada durant l’horari matinal s’exercien assignatures 

comunes, les quals s’han nombrat anteriorment, però a l’horari de tardes les 

assignatures eren específiques per noies. S’exercien les següents assignatures: 

Labors, Cant, Gimnàs(la qual s’ha explicat anteriorment), Art/Treballs manuals i 

Hogar. 

Al 1941 es va crear l’assignatura Hogar per la Sección Femenina. Era 

ensenyada només a les escoles femenines, un exemple era el Col·legi dels Sagrats 

Cors i l’Escuela Nacional de niñas Josep Maria Xandri. Aquesta agrupava economia 

domèstica, labors, tall i confecció, sargits, treballs manuals, cuina i música. 

L’assignatura constituïa el 77% del total d’hores lectives. 

La dona té l’obligació de saber el que podríem dir, la 

part femenina de la vida: la ciència domèstica pot ser el 

seu “batxillerat”. Un arquitecte no pot ser bo si no dibuixa 

bé; un enginyer, sense el coneixement de les 

matemàtiques seria un fracàs; el mateix succeeix amb les 

dones: la seva base fonamental és la casa; guisar, 

planxar, sargir, etc. (SF, 1957) 

Tots aquests ensenyaments dins l’assignatura pretenien donar uns 

coneixements bàsics i útils a les noies, orientant-les cap a les seves funcions 

principals, per tant, servir l’home, tenir fills i organitzar la llar, com s’observa en el 

fragment anterior. Aquesta imatge de dona es trobava molt sovint als llibres de text 

de l’època, com l’Enciclopedia Alvarez  representant a la dona fent feines de la llar. 
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Al programa de festa major de Sant Pere de Torelló de l’any 1962 s’hi troba 

un fragment anomenat Trascendencia de la mujer escrit per FLECHA. Aquest 

fragment tracta sobre una notícia sobre l’arribada d’una Càtedra de la Secció 

Femenina al poble i també s’explica l’organització de l’educació, els objectius i la 

ideologia de la Sección Femenina. 

“Su organización vasta y amena, sus enseñanzas 

del hogar, en las que los libros y la musica nutre y perfilan 

es espíritu femenino, las tareas manuales le familizaran 

con la tarea cotidiana y extrañable que ha de hacer de 

ella a la mujer fuerte. (FLECHA, 1962)” 

En aquest paràgraf del fragment s’explica que a través de l’educació i les 

assignatures específiques femenines s’arribava i es perfilava l’esperit femení, per 

tant la “dona ideal”. També, que a través de l’assignatura de feines manuals, la noia 

es familitzaría en la vida domèstica. Altra vegada, es torna a fer referència a la dona 

com la persona que té cura de la llar. En la mateixa noticia s’hi troba el fragment 

següent: 

      “[...] La Sección Femenina, no tiene, pues, otra 

misión, otra finalidad, que la de encauzar y guiar a las mujeres 

españolas por la recta de nuestra Historia y de nuestra 

proyección hacia fuera.” (FLECHA, 1962) 

En aquest petit fragment es fa referència a l’objectiu de la Secció Femenina, 

el qual era “guiar” a les dones cap a l’ideal franquista femení. 

“Las mujeres sanperenses están de enhorabuena. 

Gracias a los esfuerzos de la F.E.T. y  de las J.O.N.S. 

local, se ha conseguido, que, para el mes de enero del 

año próximo, venga a San Pedro de Torelló, una Cátedra 

de la Sección Femenina, la cual, durante unos cuarenta y 

cinco dias, ofrecerá sus orientacions de todo orden, que 

no dudamos, seran aprovechadas con interés y asistencia 

por todas, en beneficio de nuestra querida villa” 

(FLECHA, 1962) 

Aquest fragment dona la noticia que la Càtedra de la Secció Femenina es va 

allotjar durant quaranta cinc anys a Sant Pere de Torelló. Aquesta Càtedra, segons 
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s’anomena al text, va orientar i aportar informació, idees, etc. a la població del poble. 

Aquestes orientacions anaven encaminades a la ideologia de la Secció Femenina, 

per tant idees masclistes, com per exemple, que la dona ha d’estar cuidant de la llar 

i fent feines domèstiques, entre d’altres. 

 

Il·lustració 10 Trascendencia de la formación de la mujer 1962. Font: Arxiu Municipal Sant Pere de Torelló 

Totes les assignatures específiques de noies tenien referència a la cura de la 

llar dels fills i del marit. Pel contrari, les matèries específiques dels nens eren Cultura 

General, Ciencias Naturales, Química o Física, per formar-se per anar a la 

universitat.  

Per tant el model educatiu del moment, ja des de l’educació inicial, lligava el 

sexe femení amb estar a la llar cuidant els fills i fent feines de la llar, mentre l’home 

treballava. L’educació era molt masclista i sexista ja que discriminava a la dona ja 

des d’un principi fent assignatures diferents al sexe oposat i relacionades, com s’ha 

dit, al estar cuidant dels fills. 

Després de l’educació primària i enseñanza media les dones que s’ho podien 

permetre, i volien anar-hi, tenien la possibilitat i el consentiment de les famílies, 

podien anar a la universitat. Era una minoria ja que durant la dictadura era preferible 

que la dona es dediqués a les feines de la llar i que no treballés. Aquesta 

preferència era molt comuna a les famílies de l’època. 

Segons l’Institut Nacional d’Estadístiques el curs 1960-1961 van haver-hi 

62.255 alumnes a les universitats espanyoles, les quals 13.625 eren dones. La 

majoria estudiava a la Facultat de Farmàcia (2647 dones) i a la Facultat de Ciències 
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(2886 dones). Menys d’una cinquena part dels alumnes eren dones, amb aquest 

percentatge es pot observar que segurament hi havia tant poc nombre de dones 

universitàries a causa de les restriccions i la visió masclista de la societat i del règim, 

on es creia, com s’ha dit anteriorment, que la dona havia de fer les feines de casa. 

 A Sant Pere de Torelló, segons una dona entrevistada, alguna dona va anar 

a la universitat concretament durant la dècada dels seixanta, però la majoria no, 

com a la resta del país: 

[...]de tota la colla que érem, una va estudiar. Als 14 anys, 

la majoria plegàvem i anàvem a treballar. (Serra, 2020)4 

Un fet a destacar és que si una dona anava a la universitat havia de mostrar 

una actitud concreta. Les noies havien de mostrar una actitud discreta. No era 

adequat ser excessivament amistosa ni demostrar un romanticisme excessiu, com 

tampoc era correcte centrar-se en el coneixement i no intentar unir-se a una colla. 

Per tant, altre vegada, la dona havia de ser com la dona ideal franquista, discreta i 

modesta. 

 

3.1.4. Importància religió en l’educació  

Durant la dictadura franquista, l’església va recuperar tota la seva influència 

política i social. La religió tenia un gran control sobre l’educació durant la dictadura a 

través de tot un seguit de conceptes que la dona trobava en els seus manuals 

escolars i en el dia a dia escolar.      

 L’assignatura de religió era obligatòria i tot l'ensenyament estava impregnat 

dels preceptes i de la doctrina catòlica. Durant l’horari escolar hi havia molt present 

elements catòlics. 

Cada dia d’ensenyament es deia el Pare Nostre a l’inici de cada jornada 

lectiva. També a cada aula es penjava la creu i el quadre de la Immaculada. A més 

a més, per entrar a l'aula calia dir la frase «Ave Maria Puríssima» que s'havia de 

respondre amb «Sense pecat concebuda». També, al maig, el mes de Maria, cada 

classe del col·legi privat i públic anava a missa amb el professorat. La religió era 

molt important i tenia una gran influència en el règim.  

La gran importància de la religió en el règim i en l’educació era dirigida per 

l’església catòlica i la Secció Femenina. La importància d’aquesta va comportar una 

                                                           
4
 ANNEX 2 fragment 1 
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gran manipulació mental que va crear que el desig d’un 70% de les nenes fos ser 

mares superiors en un futur i tenir com a tasca que els alumnes mai poguessin 

caure en el dubte de Déu. 

 

3.2. La dona al món laboral a Sant Pere de Torelló 
 

A començaments de la dictadura franquista, la política econòmica era 

orientada sota una clara inspiració nacionalista, militarista i totalitària, aquest 

sistema va perdurar fins la dècada dels cinquanta. Al principi de la dictadura es va 

implantar un sistema autàrquic , és a dir, l’autosuficiència econòmica del país amb la 

intenció de millorar el comerç del país, però va passar inversament. La política 

autàrquica va ser una elecció voluntària del general del règim franquista per tal de 

mantenir la continuació de l’economia de guerra.  

La política autàrquica significà una gran dificultat en el funcionament del 

comerç i de l’economia. A causa de la reducció dràstica del comerç exterior va 

haver-hi un col·lapse de l’industria i de l’economia del país. Com a resultat de tota 

aquesta crisi provocada pel bloqueig de l’industria, el govern va haver d’intervenir 

amb distribucions d’aliments, subministrament de matèries primeres, la fixació de 

preus, entre d’altres, a causa d’una notable disminució dels nivells de producció. A 

les distribucions d’aliments, per a la dona la ració era el 80% de la de l'home. Cada 

ciutadà podia recollir la quantitat que se li havia assignat, previ pagament dels 

cupons en l'establiment. Les quantitats eren insuficients, per la qual cosa es va 

haver de recórrer a l' "estraperlo", que era el mercat negre. S'hi podia comprar o 

intercanviar gairebé de tot i les dones van tenir un paper molt rellevant, ja que ho 

van veure com una sortida per poder sobreviure elles i les seves famílies. Sortien als 

carrers, i en totes les ciutats es podia trobar a dones oferint tabac, pa... , igualment 

que fos una activitat penada.  

El govern, a més a més, va implantar un control estricte de les relacions 

laborals i dels salaris dels treballadors. Però no sols es veié perjudicat el sector 

industrial per l’autarquia, sinó que també es va veure afectat el sector agrari, el qual 

va patir un greu estancament i retrocés de la seva producció. 

El règim franquista també liquidà totes les organitzacions sindicals obreres i 

pageses i va prohibir el lliure dret d’associació, d’expressió i de vaga. Es volia anular 
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qualsevol acció reivindicativa dels treballadors. Des de l’any 1941 la Central 

Nacional Sindicalista(CNS) va ser l’únic sindicat pels treballadors, empresaris i 

tècnics. El sindicat era organitzat des del govern i estava dirigit pels falangistes, els 

quals tenien com a principal objectiu assegurar el control i l’enquadrament coercitiu 

dels treballadors per abolir les reivindicacions. 

A la dècada dels cinquanta el règim franquista s’anava consolidant, rebia 

suport dels països estrangers i es començaven a superar els anys complicats 

d’autarquia. Aquestes millores van provocar un creixement econòmic i millors 

condicions de vida. La societat catalana va tenir un important procés de canvi, 

marcat per un important impuls d’indústries i un gran nombre de migracions 

procedents sobretot del sud d’Espanya (Andalusia, Castella-la-Manxa...) cap a 

Catalunya i Euskadi. En concret, a Sant Pere de Torelló van arribar moltes famílies 

procedent de diferents parts d’Espanya, sobretot d’Andalusia, ja que la Vall del Ges 

estava molt industrialitzada a causa del gran nombre de rius. La majoria de 

fàbriques en aquesta zona de Catalunya eren tèxtils o torneries i es solien situar a 

vores del riu per adquirir energia a través de l’energia hidràulica. En el següent 

fragment d’una entrevista realitzada es pot observar un exemple de família 

immigrant procedent d’Andalusia que va migrar per la necessitat de treball:  

els meus pares van decidir venir a Catalunya ja que hi havia 

molta feina. Va venir el meu pare a Sant Pere de Torelló perquè 

hi havia el meu tiet. Va venir amb la meva tieta, [...] i el nen que 

tenien. El meu tiet ja li havia buscat feina en una torneria, [...] i 

va tenir feina. [...] Abans d’anar a treballar feia hores a un altre 

taller, al cap del mes guanyava forces diners. Mentrestant 

nosaltres estàvem a Cortegana. Llavors, al cap de cinc mesos 

vam venir nosaltres: el meu pare va venir l’11 de maig i 

nosaltres a l’octubre de l’any 1962. (Sanchez, 2020)5
 

Durant la dècada dels seixanta també van haver-hi un gran nombre de 

migracions, i no només a la dècada dels cinquanta, com es pot observar en el 

fragment anterior i en un seguit d’estudis. 

En una dècada Catalunya guanyà 670.000 habitants més, gairebé el doble 

que la dècada anterior a causa de les migracions, ja que nomes un terç era degut al 

                                                           
5
 ANNEX 1 fragment 1 
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creixement natural. Això es palesà en l’increment ràpid de la taxa de natalitat- a la 

província de Barcelona, on Sant Pere de Torelló hi forma part, passà del 15 per 

1.000, el 1950, del 20 per 1.000, el 1960. A més a més la mortalitat va disminuir del 

10 al 8 per 1.000 aquests vint anys. 

Per altre banda a la dècada dels quaranta no hi va haver casi moviments 

migratoris a causa del sistema autàrquic. Això es pot observar amb el nombre de 

persones immigrants quantificades al padró de Sant Pere de Torelló l’any 1945. 

Segons la gràfica, només 37 habitants eren immigrants de 1.872 habitants en total, 

per tant un 1,9% eren immigrants. 

 

Gràfica 3 Nombre d’immigrants a Sant Pere de Torelló l’any 1945. Font: Gràfica d’elaboració pròpia  

Una altre característica que tenia el feixisme de l’època a Espanya en l’àmbit 

laboral era la subordinació femenina la qual va ser especialment notòria en l’àmbit 

laboral. El règim tenia com a objectiu impedir de manera directa o indirecta que les 

dones i en especial les dones casades no desenvolupessin un treball remunerat. Pel 

franquisme l’abolició del treball femení s’havia de dur a terme a partir de dos factors: 

la creació de lleis que impedissin el fàcil accés de la dona al terreny laboral i 

mitjançant la reprovació de l’opinió pública envers la dona treballadora.  

Una d’aquestes lleis va ser La Ley de Reglamentaciones de 1942. Aquesta 

recull tota la normativa laboral del Franquisme, la qual va implantar l’obligatorietat 

abandonar el lloc de treball en el moment del matrimoni. Totes les regulacions 

laborals aprovades a partir del començament del franquisme, obligaven a la dona a 

Nombre d'immigrants a Sant Pere de Torelló 
l'any 1945 

Habitants nascuts al poble o a
Catalunya

Habitants immigrants de fora
de Catalunya

1835 

37 
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deixar el seu lloc de treball al casar-se. A canvi, aquesta rebia una dot nupcial. Per 

tant, quan la dona es casava, immediatament havia de deixar el seu treball i dedicar-

se únicament a cuidar la llar i a la família. 

La Vall del Ges durant els anys va anar guanyant una identitat pròpia en la 

indústria que la diferencià de la resta de la comarca d’Osona. Els nuclis industrials 

amb més gran nombre de torneries eren Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere 

de Torelló. Aquests tenien molta força en l’àmbit industrial. També s’hi trobaven un 

gran nombre de fàbriques tèxtils a tota la comarca. Durant la dictadura, el nombre va 

anar variant, de menys a més, a causa de l’autarquia i  les migracions. 

L’any 1950 en un fragment del programa de festa major de Sant Pere es 

s’esmentava el nombre d’indústries, de comerços i de treballadors en l’apartat de 

Curiosidaes Locales:  

“Los comercios que hay en nuestro pueblo, son 

unos 40 que dan vida a 125 personas. En cuanto a las 

industrias de torneria, hay unas 60. Las doce más 

importantes ocupan unos 200 obreros. De las 50 

industrias restantes, cerca de los 150 obreros. Las 

fàbricas de hiladura de los pueblos vecinos ocupan a 250 

obreros. Además unos 60 obreros hallan ocupación en 

indústries de los pueblos vecinos.” (1950) 

Com s’observa en el fragment anterior, el poble l’any 1950, a principis de la 

dècada del  desarrollismo i les migracions, constava de 40 comerços i 60 industries 

de torneria. La majoria de la població es dedicava en l’àmbit de l’industria del poble i 

una petita part al comerç. Els habitants obrers que no es dedicaven a la indústria del 

poble, treballaven en indústries dels pobles veïns, sobretot en l’industria tèxtil. A un 

poble veí, anomenat Borgonyà, es situava una fàbrica tèxtil molt important, que era 

coneguda com la “colònia dels Anglesos” o “Fabra i Coats”. Allà hi anaven a treballar 

un gran nombre d’habitants de la vila. 

vaig anar a treballar a Borgonyà, allà vaig treballar una 

temporada d’ajudanta a les màquines, després vaig 
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passar a fil, llavors vaig fer d’administrativa (Bertina, 

2020)6 

Durant les dècades del 1930 i 1940, a les indústries i en el comerç les dones 

no constituïen de la força del treball, ja que la ideologia del règim no tolerava que la 

dona exercís un treball. En tot cas, és cert que era habitual el treball remunerat 

basat en el domestic-sistem que consistia en fer tasques remunerades dins l’àmbit 

domèstic sense haver d’assistir en un lloc de treball. 

Seguidament, en el gràfic següent, es pot observar el nombre de dones que 

treballaven en els diferents oficis l’any 1945 a Sant Pere de Torelló abans de les 

migracions i del desarrollismo del 1950. 

 

Gràfica 4 Nombre de dones que treballaven en diferents oficis l’any 1945. Font: Gràfica elaboració pròpia 

Com s’observa en el gràfic, la majoria de dones, concretament 429 dones, 

per tant un  58,5%, exercia la feina de sus labores, la qual s’explicarà en detall més 
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endavant. Per altre banda, un 41,4% treballava en diferents oficis, cosa que 

suposava un total de 304 dones, de les quals 204 treballaven d’obrera tèxtil -

segurament un gran nombre treballaven als pobles veïns-. D’envernissadora 

treballaven 53 dones, ja que a Sant Pere s’hi trobaven moltes torneries. En els altres 

oficis, com s’observa en el gràfic, el nombre de dones que els exercien era més 

baix. Així dons, 10 dones treballaven de modista, tres dones al comerç, cinc de 

mestra, tres dones de carnissera, quatre de torneres, una dona a la sastreria, tres 

infermeres, una telefonista, dues perruqueres, una mecanògrafa, una filadora, tres 

dones de pageses, set de “criades”, una d’estampadora i dues d’escriventes. 

Com es pot observar en els resultats obtinguts, la majoria de dones no 

exercien un ofici, sinó que feien “sus labores”, la qual consistia en fer les feines de 

casa, cuidar els fills, etc. Durant la dictadura un gran nombre de dones es dedicaven 

a sus labores ja que era l’ideal franquista. En el padró del 1945 de Sant Pere de 

Torelló, on es van trobar les dades del gràfic, a l’apartat de l’ofici que exercia 

l’habitant, a la majoria de casos, a les dones se’ls associava el terme “sus labores”. 

Aquesta expressió es trobava a tots els padrons d’Espanya durant la dictadura, ja 

que fa referència al fet que només la dona era la responsable de fer les feines de la 

llar, cuinar, etc. Així doncs, a la documentació històrica, es troba que només 

exercien sus labores les dones i cap home. Amb aquestes dues paraules s’observa 

el masclisme de l’època que associava a la dona a les feines de la llar. 

Per altre banda, com s’ha dit anteriorment, un 41,4% de les dones eren 

obreres tèxtils a l’any 1945 a Sant Pere. En aquest any, la població de Sant Pere era 

de 881 homes i 991 dones, de les quals un 20,5% eren obreres tèxtils. L’altre petita 

part dels diferents oficis en què treballaven les dones de Sant Pere, la majoria eren 

feines “feminitzades”, com modista, mestra, perruquera... ja que històricament 

havien estat assignades a les dones.  

La poca presència de dones a les indústries i la ideologia del règim i la 

societat franquista, sobretot la dels burgesos propietaris d’indústries, va ocasionar 

moltes desigualtats laborals i salarials a les dones. 

Després de la Guerra Civil el treball remunerat de la dona fora de la llar va 

estar, en la major part dels casos, vedat a la dona. El nou govern, a través de 

determinades lleis i de la propaganda i les tasques de la Sección Femenina va 
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intentar convèncer les dones espanyoles de la necessitat de tornar a la llar. 

Aquestes mesures responien a un concepte molt definit de la identitat femenina. 

Una de les lleis que es van implantar va ser El Fuero del Trabajo, publicada 

per Decret de 9 de març del 1938. Aquesta va ser complementada per una sèrie de 

lleis protectores de la família, com la Ley del Contracto de Trabajo de 1944 la qual 

va ser la més significativa per a les dones. En aquesta llei s’inclou la regulació dels 

contractes laborals concertats amb les dones, que va suposar que les dones 

casades havien de demanar el consentiment al seu marit per poder accedir al món 

laboral, així com ho necessitaven també per tenir la lliure disposició dels seus béns. 

Per tant, la dona sense el consentiment del seu marit tenia prohibit usar els diners 

fruit del seu treball, comprar o administrar béns, signar contractes de qualsevol tipus 

i fins i tot ser testimonis en judicis. Era una llei molt masclista, la qual defensava la 

inferioritat de la dona i la seva subjecció a l’home. 

A partir d’aquesta i altres lleis, es va prohibir a la dona la realització de certs 

treballs, com els relacionats amb la carrera judicial, la carrera diplomàtica o la 

notarial. Pel que fa a les dones casades, se’ls va imposar l’excedència forçosa pel 

matrimoni, la qual significava que les dones treballadores estaven obligades a 

abandonar el seu lloc de treball un cop després de la nit de noses. 

 

Il·lustració 11 Primera fàbrica tèxtil que s'instal·là al poble, el Canyar. Font: Llibre Sant Pere de Torelló Abans-d'ahir 

 

3.2.1. La dona a la industria i el comerç  

 

El règim franquista creia que  
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     “La fábrica es la participación del hombre en la 

producción…. Para el desarrollo de la fábrica nacional” (9 

de marzo de 1938).  

Aquest petit fragment aporta la idea que el règim no comptava amb la dona 

per al desenvolupament econòmic del país, tot i que es pot considerar que el terme 

“home” engloba tot el mercat de treball sense tenir en compte la dona. En un altre 

article es manifesta clarament  

“se prohibe el Trabajo nocturno de la mujer ... i se libere a 

la mujer casada del taller i de la fàbrica” (9 de marzo de 1938).  

Aquesta llei es va fer perquè la dona es dediqués a les funcions que li 

corresponien segons la ideologia del règim, per tant el paper de mare i esposa que 

cuidava la llar. A més, el franquisme no només va “prohibir” la participació de la 

dona a la fàbrica, sinó que també va preocupar “alliberar” a la dona d’un treball 

prestigiós i lucratiu, com ho era el de la fàbrica, per crear el model de dona ideal. En 

els anys quaranta a la dona se li van tancar els següents llocs de treball: Advocat de 

l’ Estat, agent de canvi i borsa, metge del Cos Facultatiu de presons, Tècnic de 

duanes, Inspector Tècnic de Treball, fiscal, jutge, magistrat, i també va ser exclosa 

de les oposicions a el Cos Diplomàtic, Cos de Registradors de la Propietat i Cos de 

Notaris. L’objectiu era fer que la dona no exercís una feina i es dediqués a la cura de 

la llar o també anomenat sus labores. 

A principis de la dictadura franquista, si la dona tenia la possibilitat o la 

necessitat de treballar, ho feina en feines “feminitzades” com modistes, costureres, 

perruqueres, assistenta, dona de fer feines, minyona, mestra, etc. Al llarg de la 

dictadura va anar canviant, però seguien havent-hi dificultats.  

Amb totes aquestes dificultats tant legislatives com socials durant la dècada 

de 1940, una part de les dones van poder treballar tan en el comerç com en la 

indústria, sobretot per necessitat, ja que amb només el salari del marit no arribaven 

a final de mes. Aquesta situació va canviar a partir de la dècada de 1950, ja que la fi 

de l’autarquia econòmica va accelerar i augmentar la demanda de producció 

industrial. Això va fer que la industria requerís la mà d’obra femenina, per tant, que 

el franquisme renunciés el seu ideal de dona. En tots aquests anys la dona va estar 

subjecte de moltes desigualtats laborals comparades amb el sexe masculí. 
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Una de les desavantatges o desigualtats més importants i conegudes era la 

diferència salarial entre homes i dones. Normalment per fer la mateixa feina l’home 

cobrava més que la dona, com es pot observar en l’afirmació següent d’una 

entrevistada: 

la dona sempre ha cobrat menys que l’home per fer la 

mateixa feina (Sanchez, 2020)7 

En ocasions, aquest baix salari no va estar un impediment per la contractació 

de dones, sinó tot el contrari, va fomentar la contractació femenina amb la intenció 

de reduir costos empresarials, es pot observar al gràfic anterior8. La idea principal 

dels propietaris de les fàbriques i del règim era que com la major part de les dones 

depenien econòmicament dels seus marits, se’ls assignaven sous inferiors. També 

durant la dictadura va predominar la idea de debilitat o inferioritat de les dones, 

també utilitzada com a excusa en el nivell educatiu en l’accés de les dones a 

l’educació professional. 

A les indústries normalment els processos es dividien per gèneres. En el cas 

de les torneries, les feines de modelar la fusta les feien els homes i les de pintar i 

acabar el procés la feien les dones, ja que es creia que la dona no podia fer una 

feina que impliqués un mínim d’esforç físic. També, el règim considerava la dona en 

el món laboral una peça complementària. 

     a Can Magem9 vaig anar-hi a treballar amb 14 anys, 

envernissava i les fregava amb paper de vidre.[...] Després amb 

16 i 17 anys vaig anar a treballar a Can Turibiu10,[...] allà a cada 

peça li havíem de posar un pal i els ficàvem una senaia. Quan la 

teníem plena agafàvem una per una i les pintaven, això ho fèiem 

jo i les altres dones, mentrestant els homes treballaven a les 

màquines. Érem cinc dones i hi havien vuit o deu homes. 

(Sanchez, 2020)11 

Amb aquest fragment d’entrevista s’observa que les dones feien feines més 

manuals, com pintar i envernissar (en concret 53 dones envernissaven, segons la 
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8
 Pàgina nº23 

9
 Can Magem: Fàbrica que feia cadires i banquets 

10
 Can Turibiu: Torneria que feien jocs d’escacs  

11
 ANNEX 1 fragment 1 
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gràfica de l’apartat anterior). En canvi els homes feien feines més físiques, per la 

qüestió que s’infravalorava a la dona i es creia que no podia fer cap d’aquestes 

activitats perquè eren activitats “masculines”. Per tant, hi havia diferencies laborals i 

conseqüentment salarials. 

En el fragment de l’entrevista citada anteriorment també es fa evident la baixa 

presència de les dones a les fàbriques, torneries i indústries de Sant Pere en 

comparació amb el nombre d’homes. Aquest fet, com s’ha dit anteriorment, s’explica 

perquè pel franquisme era preferible que la dona no treballés i es dediqués a les 

feines de casa. 

 

Il·lustració 12 Treballadors de la torneria Pere Bru l'any 1945. Font: Llibre Sant Pere de Torelló Abans-d'ahir 

Les diferències laborals no només succeïen a les torneries, sinó que també 

passava a totes les indústries del país. També, sobretot a les indústries més grans, 

hi havia casos d’abusos sexuals cap a la dona i males condicions de treball (mala 

ventilació, salaris baixos, molt soroll, depenent de la fàbrica no hi havia baixa per 

maternitat...). Segons el què saben les dones entrevistades que van exercir un ofici, 

a on van treballar no van ocórrer abusos sexuals. Però, durant el segle XX eren 

força comuns els abusos sexuals, sobretot per la mentalitat que hi havia de que la 

dona era inferior. Si una dona patia un abús sexual, no podia fer-hi res perquè no se 

l’escoltava. Això ha fet, que actualment, sigui molt difícil demostrar els abusos que 

històricament han patit les dones dins el món laboral. 

En el cas del comerç, al 1950, a meitats de la dictadura, a Sant Pere de 

Torelló hi havia aproximadament 40 comerços els quals donaven vida a 125 
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persones. Durant els anys, el nombre de comerços va anar augmentant, sobretot a 

causa de l’augment de la població causat per les migracions. A Sant Pere hi havia 

una gran varietat de comerços: comestibles, perruqueries, tant de senyors com de 

senyores, sabateries, bars, lampisteria, alpargatería, entre d’altres. La majoria de 

comerços eren familiars, passaven de generació en generació. Normalment, a la 

majoria de comerços la persona encarregada de la botiga era l’home, i la dona 

l’ajudava i despatxava. Tot depenia del tipus de comerç. 

Si l’home era l’encarregat i moria, la botiga passava a ser regentada per la 

seva dona. Tot i això, era habitual que el nom del comerç passés a coneixes amb el 

nom original seguit de l’acrònim “Vda. de” i el nom del marit. Un exemple seria el cas 

de la botiga de comestibles de Sant Pere, que inicialment estava regentada per 

Pablo Vergés, tal com es pot veure a la imatge següent. Al morir aquest la botiga va 

passar a anomenar-se oficialment com a “Comestibles Vda. de Pablo Vergés”. 

 

Il·lustració 13 Vda. de Pablo Vergés. Font: Arxiu Municipal de Sant Pere de Torelló 

En cas que la mare també moris, la botiga seria associada al nom del pare. 

És a dir la botiga passava a nombrar-se “Hija de” i el nom del pare. Aquest canvi de 

nom només passava quan l’home moria, en canvi, quan era la dona la propietària de 

la botiga i aquesta moria abans que l’home, el canvi de nom no es produïa. 

3.2.2. La dona i “sus labores” 

Segons el franquisme la dona hauria estat feta, tota ella, en funció de la 

maternitat, d’aquí que obtingués el seu principal protagonisme en l'àmbit 

reproductiu, tant en el seu vessant biològic com social. D’aquesta idea prové el 

treball de “sus labores”. 

Durant el franquisme abans de contraure matrimoni, una dona podia exercir 

un treball remunerat. Però un cop casada la dona no era recomanable que treballés, 



Treball de Recerca Ser dona sota el franquisme a Sant Pere de Torelló 

41 
2n Batxillerat  Curs 2020-2021 

ja que el règim no ho defensava. Per tant, normalment la dona després de contraure 

matrimoni s’havia de dedicar a sus labores. L’ofici de sus labores consistia en fer 

feines domèstiques a la pròpia casa. El treball domèstic incloïa totes les tasques 

agrupades sota el concepte de reproducció social, concretant-se en tres grans 

eixos: els fills, el marit i la casa. Sus labores era com es denominava el paper de 

mestressa de casa, com actualment es coneix.  

L'any 1944 es va decretar la Ley de Contracto de Trabajo, la qual no 

considerava treball; els treballs familiars, ni el treball en el servei domèstic. Per tant, 

sus labores no es considerava un treball, sinó que es considerava l’ofici ideal per a 

la dona durant el franquisme, ja que concordava amb les labors de la mujer ideal 

franquista, la qual s’explicarà en l’apartat següent.  

Segons s’ha pogut observar en el padró del 1945 de Sant Pere de Torelló, 

429 dones es dedicaven a sus labores, per tant un  58,5% de les dones de la 

població. La majoria de dones que exercien l’ofici de sus labores vivien a les afores 

del poble, per tant en cases de pagès. Això és degut a la ubicació de l’habitatge, la 

dona no podia anar a treballar per la gran distància entre l’habitatge i el nucli urbà on 

s’hi trobaven la majoria d’oficis. 

Les cases de pagès i els nuclis de masies eren els següents: el Roger, Puig 

de Canet, Salgueda, El Serrat, La Vall, Veïnat de Baix, Veïnat de Dalt i Viñolas. En 

aquestes masies, la dona exercia sus labores (majoria de casos) o es dedicava a la 

pagesia(no gaires casos redactats al padró). Mentrestant, els homes que vivien en 

cases de pagès es dedicaven al camp.  

Es troba un cas d’una casa de pagès anomenada “La Vall” on la dona i les 

tres filles es dedicaven a sus labores. Mentrestant l’home treballava al camp. 

Segurament les dones de la família també treballaven el camp però no era el seu 

“ofici principal”. 

En conclusió, la dona durant el franquisme era preferible que es dediqués a 

sus labores i no treballés en un ofici ja que la ideologia del règim creia que la dona 

s’havia de dedicar a la cura de la llar i de la família, era un pensament molt 

masclista i sexista. 

 

 



Treball de Recerca Ser dona sota el franquisme a Sant Pere de Torelló 

42 
2n Batxillerat  Curs 2020-2021 

3.3. La dona al món domèstic a Sant Pere de Torelló  
 

Durant la dictadura, la família es va convertir en un instrument de control 

social a la qual s'atorgava un valor polític franquista. La família era la base de la 

societat espanyola i l’Estat  franquista la reconeixia de la següent manera:  

     “[…] la familia como célula primaria, natural y 

fundamento de la sociedad, y al mismo tiempo como una 

institución moral dotada de derecho inalienable y superior 

a toda ley positiva” (s.XX) 

La família es basava en una estructura familiar constituïda pel pare i la mare, 

els quals estaven units en matrimoni. Com que l'Estat era confessional, 

tradicionalista i catòlic, allò normal era que aquesta unió fos per matrimoni canònic a 

través de l’església catòlica. En el matrimoni els rols estaven molt definits. L'autoritat 

principal de la llar era el cap de família, per tant l'home, ja que era el que 

normalment portava diners a la casa:  

     el meu pare quan deia d’anar a dormir, tots hi havíem 

d’anar, era molt autoritari, tenia la paraula. (Sanchez, 

2020)12  

Per altre banda, la dona no era l’autoritat principal, sinó que era la que 

portava a terme funcions relacionades amb les tasques domèstiques i l'atenció a 

l'espòs i als fills. En un gran nombre de casos, i com defensava el franquisme, la 

dona havia de fer el que deia el seu marit, ja que es considerava l’autoritat:  

[...]la meva mare deia el que deia el meu pare (Sanchez, 

2020)13.  

Aquestes funcions eren limitades exclusivament a l'àmbit privat.  

També, segons el règim, a través del matrimoni la dona podia adquirir el 

paper que se li havia imposat de manera natural, la maternitat, ja que havia sigut 

beneïda pel sagrament del matrimoni.  

Per establir aquest model de família tradicional i ideal franquista, el règim, a 

través de la Secció Femenina, tenia la intenció de convèncer a les dones que la 

maternitat i les feines domèstiques era el seu destí natural. També l'Església i 
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moviments d'apostolat com l'Acción Catòlica de la Mujer es van encarregar per mitjà 

de campanyes i discursos moralitzants de fer creure a la dona que aquest sistema 

era el correcte. Aquestes campanyes i discursos eren molt constants tant en els 

espais de la vida pública com en els de la privada. Es citaran alguns exemples 

d’aquestes campanyes i discursos que van succeir a Sant Pere en l’apartat d’espais 

de socialització. 

L’Acció Catòlica, la qual s’ha nombrat anteriorment, fou impulsada i 

estructurada per Pius XI (“el papa de l’Acció Catòlica”) en l’encíclica14 Ubi arcano 

(1922). L’Acció Catòlica era un moviment el qual tenia una tasca apostòlica i un 

interès de la Jerarquia el qual s’utilitzaven per mantenir unes organitzacions, 

sobretot juvenils, com la JOC(Joventut Obrera Cristiana).  

L’Acción Catòlica seguia l’estructuració parroquial i influïa en la tasca de la 

dona en la vida quotidiana a través de campanyes i discursos. 

La llar era el centre familiar, el santuari de l'home i la primorosa preocupació 

de la dona. Era el lloc de desenvolupament, la creació d'un nucli familiar i el lloc on 

havien de ser educats els infants espanyols del futur. A través de les publicacions 

oficials de Sección Femenina i de l’Acción Catòlica s’insistia amb constància en la 

divulgació d'aquests principis ideals franquistes:  

     “No hay que olvidar que la casa es el lugar donde 

pasamos la mayor parte de nuestra vida. Donde el marido 

descansa de sus preocupaciones y trabajos; donde el 

muchacho estudia; donde el niño juega y aprende a saber 

lo que es bonito, y, por tanto, donde la mujer, la 

verdadera mujer, debe poner todos sus cuidados y 

afanes”. (S.F, 1941) 

En aquest fragment de la Secció Femenina s’observa el masclisme del règim 

i de les seves entitats, ja que sempre es situava a la dona a la cura de la llar i dels 

fills, mentre que l’home i els fills mascles sempre se’ls representa amb superioritat i 

sense fer feines de la llar. 

Normalment, la majoria de famílies durant el règim seguien aquest model. La 

dona feia les feines de casa i l’home treballava o descansava. Si la dona també 

treballava, havia de fer igualment les feines domèstiques. En el cas que la família 
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 Encíclica: Carta oficial al Pala feta pública i per la que exerceix el seu magisteri ordinari  
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tingués una filla, en la majoria de casos, ajudava a la mare a fer les feines de casa, 

els fills, per altre banda, jugaven o estudiaven. Aquest sistema de repartiment de 

tasques de la llar normalment succeïa perquè com que se li donava més importància 

a l’educació dels fills, a les filles se’ls assignava la funció d’ajudar a la mare ja que 

en un futur no estudiarien una carrera universitària, en canvi els fills si. 

     quan es venia de col·legi, els caps de setmana havia 

de fregar la casa i havia de rentar la roba, els meus 

germans no, mai. Les que fèiem les feines de casa era 

me mare i jo, me mare entre setmana i jo als caps de 

setmana. També anava a comprar perquè a una dona 

abans se li ensenyava a fer aquestes labors. Quan era 

petita me mare m’anava ensenyant, mentrestant els meus 

germans anaven amb bicicleta (Sanchez, 2020)15 

Com es pot observar al fragment anterior d’una entrevista realitzada, en el 

cas d’aquesta família, com en el de moltes, la dona i la filla es cuidava de les feines 

de la llar, per un futur cuidar i educar els fills de la millor manera possible del 

moment, per tant amb el model masclista de família del moment. 

En alguns casos la dona tenia prohibides un seguit de coses pel seu marit, 

com sortir amb les amigues, anar a les festes majors, entre d’altres, ja que l’home 

era considerat l’autoritat i la dona havia d’obeir el seu marit. Aquesta idea es trobava 

a l'article 57 del Codi Civil franquista  

     el marit ha de protegir la dona i aquesta obeir a el marit (Art). 

Però a la dona no només li pesava el deure d'obediència al seu marit, sinó 

que estava obligada a adoptar la seva nacionalitat, com s’observa en el Decret de 2 

de maig de 1938. 

A l’àmbit familiar també es donava el cas d’abusos sexuals als matrimonis. 

Segons les dones entrevistades no coneixen cap cas al poble, però segurament en 

succeïen. Com que la paraula de la dona estava reprimida i tampoc es coneixia el 

terme d’abús sexual no es donava a la llum gairebé cap cas d’abús, i si la dona ho 

hagués denunciat la llei no hagués actuat per les seves ideologies sexistes. 

 

 
                                                           
15

 ANNEX 1 fragment 2 
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3.3.1. La “mujer ideal” 
 

Després de la Segona República(1931-1939) les dones ja havien aconseguit 

el dret a vot16 i la seva ocupació en llocs públics, però la victòria del règim franquista 

va conduir de nou a la dona a la llar i a considerar-se únicament com procreadora.  

El franquisme al llarg de la dictadura volia complir amb un model de familia 

que es tenia com a referent el model de família catòlica. Per això necessitava que la 

dona seguís un model el qual estava marcat per un manual. Amb aquest manual es 

volia crear l’ideal d’esposa franquista, per tant, la dona que s’havia de dedicar a la 

cura de la llar, al benestar de l’home i dels fills i a fer les feines domèstiques. 

El 1953, la Falange va crear el manual de la mujer ideal, el qual es lliurava a 

totes les dones d’Espanya que feien Servicio Social a la Secció Femenina. El 

manual eren normes que les dones havien de complir. Les regles anaven des de les 

tasques de la casa fins a les relacions sexuals. 

El Servicio Social era un deure nacional que el general Franco va imposar a 

les dones d'entre 17 i 35 anys, el qual equivalia a al servei de les armes dels homes. 

Des del 1937 fins al 1940, el Servicio Social es va realitzar únicament amb 

destinacions a prestació en les institucions militars, centres d'Auxilio Social 17 i en 

els fronts i hospitals. Fins el 1944 no es va aconseguir un Decret que obligués 

pràcticament a totes les dones al compliment del Servei Social perquè totes 

rebessin els ensenyaments i la formació que els capacités per a la seva futura 

missió a la vida dins la llar i la família. En dates posteriors, van arribar a realitzar 

aquest servei fins a un 90% de les dones que estaven obligades.  

La guia de l'esposa perfecta tractava tots els temes, recollia els valors 

tradicionals catòlics que es van assentar el 1939 després de la Guerra Civil. El 

manual consistia en 11 regles les qual tenien l’objectiu d’aconseguir mantenir el 

marit content.  

                                                           
16

 Dret a vot: 1 d’octubre de 1931 per Clara Campoamor 
17

 Auxilio Social: Organització de socors humanitari creada durant la Guerra Civil espanyola a la zona revoltada, 
consistia en l’assistència social.  
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Il·lustració 14 Guia de la buena esposa. Font: https://lewebpedagogique.com/espagnolons/?p=347  

La primera regla era tenir preparats els àpats per quan l’home arribés de la 

feina:  

“Planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada” 

(Falange, 1953) 

Aquesta tasca era complementada amb un missatge perquè la dona sabés 

per què havia de realitzar la feina:  

“Esta es una forma de dejarle saber que has estado 

pensando en él y que te preocupan sus necesidades. La 

mayoría de hombres estàn hambrientos cuando llegan a casa”. 

(Falange, 1953) 

Si la dona també treballava, no se li absolia la tasca de cuinar els àpats, per 

tant, tenia doble feina. 

La segona regla era lluir bella, perquè quan el marit arribés de treballar trobés 

a la dona  

“fresca y reluciente” (Falange, 1953).  

Es justificava de la següent manera:  

“Recuerda que ha tenido un dia duro y solo ha tratado 

con compañeros de Trabajo” (Falange, 1953)  

A través d’aquesta regla, s’observa l’ideal de bellesa del franquisme, la dona 

que sempre ha d’anar arreglada. 

https://lewebpedagogique.com/espagnolons/?p=347
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La tercera regla era ser dolça i interesant amb el marit, ja que l’home quan 

acabava la jornada laboral i tornava a casa, suposadament arribava avorrit per la 

feina, per això la dona havia de distreure’l i millorar el seu dia.  

“Una de tus obligaciones es distraerlo” (Falange, 1953)  

Amb aquesta petita frase es pot observar una de les tasques principals de la 

dona implantada pel règim, cuidar el marit. Aquesta idea també s’observa a la 

novena regla, la qual era escoltar l’home quan parlava.  

“Déjalo hablar antes, recuerda que sus temes son más 

importantes que los tuyos” (Falange, 1953).  

A la desena regla anomenada Ponte en sus zapatos, també tracta sobre el 

tracte que havia de tenir la dona amb el marit. La regla diu així:  

“No te quejes si llega tarde, si va a divertirse sin ti o si no 

llega en toda la noche. Trata de entender su mundo de 

compromisos” (Falange, 1953).  

En aquest fragment s’observen les diferencies quotidianes entre els dos 

sexes implantades pel manual i pel règim, ja que la dona, normalment tenia prohibit 

fer aquests actes. L’onzena regla també està relacionada amb aquest tema, 

s’anomena ¡No te quejes! Tracta sobre la importància que se li donava als 

problemes de l’home i no els de la dona.  

“No lo satures con problemas insignificants” (Falange, 

1953)  

Fa referència a què els problemes de la dona són menys importants que els 

del seu marit, per tant, el règim, com s’ha dit anteriorment, donava més importància 

a l’home que a la dona ja que de del punt de vista del franquisme la dona era 

inferior. 

La cinquena regla s’anomena Hazlo sentir en el paraíso. Aquesta, té l’objectiu 

que la dona tingui cura de la comoditat del marit: “Después de todo, cuidar de su 

comodidad te brindará una enorme satisfacción personal.” El règim feia creure a la 

dona que després de fer aquestes tasques tindria uns gran satisfacció, quan 

normalment no era així. També es representava a la dona com la serventa de 

l’home, feia tot el que l’home desitjava. 
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Il·lustració 15 Hazlo sentir en el paraiso. Font: https://lewebpedagogique.com/espagnolons/?p=347  

La quarta regla tractava sobre la neteja de la llar, la qual havia de realitzar la 

dona. La regla s’anomenava Arregla tu casa. Aquesta, nombrava les coses que 

havia de fer la dona abans que l’home arribés a la llar, perquè així l’home es trobés 

la casa neta. Altre vegada la dona és representada fent una feina domèstica. Això 

passava perquè el règim tenia una idea de la dona molt masclista, era la que havia 

de fer les feines de la llar, cuidar el marit i els fills. 

La sisena regla s’anomena Prepara a los ninos. Tracta sobre la cura que 

havia de tenir la mare als fills perquè l’home els pogués veure nets i arreglats:  

“Cepillales el Cabello [...]. Son  sus pequeños 

tesoros y él los querrá ver relucientes”. (Falange, 1953) 

Finalment hi havia les regles set i vuit, aquestes tractaven sobre com havia de 

ser la dona sentimentalment amb el seu marit. La setena regla exigia a la dona fer el 

mínim soroll perquè no molestés el marit, ja que havia de descansar. Per altre 

banda, la vuitena regla exigia a la dona que procurés que l’home la veiés sempre 

feliç com a recompensa per l’esforç del marit:  

“Tu felicidad es la recompensa por su esfuerzo diario” 

(Falange, 1953) 

https://lewebpedagogique.com/espagnolons/?p=347
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Il·lustració 16 Procura verte feliz. Font: https://lewebpedagogique.com/espagnolons/?p=347  

En totes les regles del manual s’observa la superioritat de l’home davant la 

dona, i la dona com la persona encarregada de les feines domèstiques i com la 

“serventa” del marit. El manual era una campanya del règim amb unes finalitats i 

idees molt masclistes i sexistes. 

“[...] verdad que no es tan difícil, con un poco de 

amor,   ser una mujer ideal” (NO-DO, 1970) 

 

3.4. La dona als espais de socialització a Sant Pere de Torelló 
 

El règim franquista durant la dictadura va fer un intent de genocidi cultural a 

Catalunya, amb una clara voluntat de fer desaparèixer a aquesta, com una nació 

amb una llengua pròpia i una cultura pròpia. El franquisme va intentar recloure la 

llengua catalana en l’àmbit domèstic. També, es va prohibir l’ús públic del català i es 

va implantar el castellà com a única llengua oficial i acceptada. 

La prohibició del català pel règim va produir que els noms dels carrers, de les 

localitats, d’entitats, d’edificis, els anuncis publicitaris, etc., es castellanitzessin. A 

Sant Pere de Torelló, amb l’entrada de les tropes franquistes, el nom de la vila es va 

castellanitzar, passà a dir-se San Pedro de Torelló i la denominació dels carrers va 

canviar en sessió celebrada el dia 6 de febrer de 1939. La plaça de la República es 

digué de los Mártiles; el carrer de J.M.Xandri, de José Badrena; el de F. Macià, 

General Franco; el de la Llibertat; de la Iglesia; el del Colomer, de José Vilanova; el 

de Pablo Iglesias, del Doctor Casas; el de Galan y García, de San Felio; el de 

https://lewebpedagogique.com/espagnolons/?p=347
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Jaume Compte, de Castañer; el de l’Alzinar, de Bellmunt; el de Ferrer i Verdaguer; 

el del Ges, de Rusiñol; el passeig de Joan Maragall, de José Antonio Primo de 

Rivera; el de Rafael Casanova, de Sant Rafael i l’avinguda del 14 d’abril, de José 

Calvo Sotelo. Molts dels noms canviats dels carrers eren els noms d’alguns 

dictadors feixistes.   

A més a més, s’imposaven multes per l’incompliment de les normes de 

castellanització de la vida pública. El castellà, no sols fou la llengua oficial de 

l’administració, sinó també la de tots els espectacles, d’esbarjos i dels mitjans de 

comunicació. Hi havia un estricte ús del castellà a Catalunya. 

Les formes d’esbarjo de l’època franquista eren variades i eren diferenciades 

en funció de la capacitat econòmica de la gent. Els sectors amb més benestar 

econòmic tenien més privilegis que la resta de població i anaven a diferents espais 

de socialització i lleure, com clubs, círcols, centres..., on feien ostentació d’un luxe i 

d’una riquesa clarament ofensiva. Per altre banda, entre les classes populars, les 

principals formes d’esbargiment eren el cinema, els espectacles esportius, 

especialment el futbol, la ràdio i les festes majors on s’hi feien sardanes, aplecs i el 

ball. 

En totes aquestes activitats el govern imposava elements que reforcessin els 

valors espanyolistes que es volien difondre, tant l’ideal de família perfecte franquista, 

l’ideal de dona franquista, ideologia política... Això es notava en la programació 

cinematogràfica, en les representacions teatrals i els repertoris musicals. 

 

3.4.1. El cinema i el teatre 
 

El cinema i el teatre van ser la forma d’esbargiment per antonomàsia durant 

els anys  quaranta i cinquanta, fins l’entrada de la televisió en la dècada dels 

seixanta, on el nombre d’espectadors va disminuir. Durant aquestes dècades es van 

produir un gran nombre de construccions de cinemes, ja que pagant una entrada no 

excessivament cara la gent es podia distreure. A la dècada del 1950 a Catalunya hi 

havia uns tres-cents cinemes, la meitat dels quals s’ubicaven a Barcelona. A Sant 

Pere hi havia dos cinemes que també s’utilitzaven com a teatre.  Aquests estaven 

gestionats per l’Agrupació Teatral Bellmunt, fundada l’any 1949. Comparant la 

població de la vila amb el nombre de cinemes, el nombre d’aquests era elevat. 
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Il·lustració 17 Logo Agrupació Teatral Bellmunt. Font: Llibre L'essència de Sant Pere de Torelló 

En el cinema i el teatre, com tots els espais de sociabilitat, eren autoritzats 

per les autoritats vigents. Aquestes, autoritzaven la difusió de totes les pel·lícules i 

censuraven el contingut “moral” i polític. Hi havia un evident favoritisme oficial per 

les pel·lícules espanyoles d’intencionalitat didacticopolítica (pel·lícules amb temàtica 

de la Guerra Civil, recreacions històriques, amb ideals feixistes...) o de caràcter 

costumista amb abundància de la temàtica folklòrica. Però era el cinema estranger, 

sobretot el nord-americà, el que tenia més popularitat entre els espectadors. 

L’any 1943 es va imposar l’exhibició obligatòria del NO-DO (acrònim de 

Noticiarios y Documentales), un noticiari setmanal del règim que precedia 

obligatòriament a les pel·lícules projectades als cinemes espanyols entre 1942 i 

1976, i de forma voluntària fins al 1981. La primera projecció es va realitzar el 4 de 

gener de 1943. El règim franquista utilitzava el NO-DO per presentar una visió 

peculiar d'Espanya i de la resta del món i sobretot, per difondre les ideologies del 

règim, tant de l’àmbit privat com el públic. De l’àmbit privat es retractava sobretot 

l’ideal de dona franquista:  

     “[...] las afiliadas a la Sección Femenina ponen en 

práctica la lección de Jose Antonio (Primo de Rivera). El 

verdadero feminismo no consiste en querer para las 

mujeres las funciones que hoy se estiman superiores, 

sinó de rodearlas de mayor dignidad humana i social” 

(NO-DO, 1944) 

En aquest petit fragment de NO-DO s’observa la difusió que feia el règim 

sobre les seves entitats, en aquest cas de la Secció Femenina. 

“[...] inicia su jornada habitual Doña Immaculada 

Martinez que ha sido proclamada en Italia mujer ideal 

d’Europa 1970” (NO-DO, 1970). 
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A través del NO-DO, el règim difonia l’ideal de mujer ideal, el qual s’ha 

explicat anteriorment, per així complir el seu objectiu, crear la família espanyola 

perfecte.  

     “Cuando nuestras dulces enemigas se disponen a 

conduir un automòbil, comienza para elles una prueba 

que va a requerir de toda su atención. Señorita està usted 

satisfecha? Suponemos que a sus vecinos de 

aparcamiento les passarà todo lo contrario” (NO-DO, 

1959).  

Al fragment citat s’observa l’idea que la dona no condueix bé, aquesta idea, 

per culpa del NO-DO, entre d’altres, segueix present en la societat actual. 

La creació de la televisió va fer canviar el format de NO-DO, substituint-se les 

notícies i els reportatges cinematogràfics per una revista. Al 4 de juliol de 1977, el 

NO-DO, transformat ja en revista cinematogràfica, va començar a realitzar-se 

íntegrament en color. 

En la majoria de pel·lícules, incloent el NO-DO, es defensava un model de 

família nuclear i heterosexual de forma restrictiva, com s’ha pogut observar 

anteriorment. També, es defensa una muller sotmesa als desitjos del marit i dels 

fills, sobretot als del marit. Per tant, es representava la dona com la mujer ideal. 

També, tots els matrimonis que apareixien a les pel·lícules i obres franquistes 

participaven en una escena catòlica (casament a l’església, bateig entre d’altres). 

Per tant, es defensava una família heterosexual, casada dins el ritus catòlics i amb 

la muller sotmesa al marit.         

 Finalment, per la Llei 4/1980 del 10 de gener d'Estatut de la Ràdio i la 

Televisió que va constituir l'antic Ens Públic de Radiotelevisió Espanyola, el NO-DO 

va quedar extingit com a organisme autònom i va ser íntegrament absorbit per 

RTVE. 

El teatre de Sant Pere de Torelló s’anomenava Teatro del Centro Católico, 

aquest estava gestionat i subordinat per l’Agrupació Teatral Bellmunt, en l’àmbit 

local, i l’Acción Catòlica en l’àmbit general. Per tant, l’Acción Catòlica influïa en el 

teatre i implantava les restriccions. El teatre, el contrari que el cinema, no es 

projectava el NO-DO, per tant, no s’imposaven tant les ideologies feixistes del règim. 
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Il·lustració 18 Teatro del Centro Catòlico. Font: Arxiu Municipal de Sant Pere de Torelló 

A través del cinema i del teatre, el règim va aconseguir un èxit de públic i un 

impacte social molt considerable. 

 

3.4.2. La ràdio i el futbol 
 

La ràdio durant la dictadura va ser el mitjà de comunicació i de distracció 

domèstic més rellevant, tenia presència en gairebé totes les llars. El 1952 es va 

implantar la Ley de 14 de novembre de 1952, amb aquesta llei es van dividir les 

emissores en nacionals, comarcals i locals. El mateix any es va constituir 

l’Administració Radiodifusora Espanyola, la qual va absorbir les emissores del 

moviment i que posteriorment van passar a RNE(Radio Nacional de España). 

Les cadenes de ràdio davant una premsa políticament monolítica i poc 

interessant, les diferents emissores oferien una programació variada i atractiva. Un 

exemple serien els llargs serials melodramàtics, programes musicals, concursos, 

programes oberts al públic, retransmissions de partits de futbol, entre d’altres. Totes 

les programacions tenien un rerefons amb els ideals franquistes, ja que el règim 

controlava la informació que es transmetia.   

A Sant Pere de Torelló hi havia una emissora de radio anomenada Ràdio 

Bellmunt, aquesta durant la dècada del 1950 estava formada per cinc homes i dues 

noies, com s’observa a la imatge següent:   
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Il·lustració 19 Foto treballadors de la Ràdio Bellmunt. Font: Llibre Sant Pere de Torelló Abans-d'ahir 

El futbol també gaudí d’una notable popularitat durant el règim. Va esdevenir 

l’espectacle i l’esport amb més capacitat d’atracció d’un públic de caràcter 

interclassista. Al futbol van aparèixer signes de politització directament o 

indirectament. Durant els anys de dictadura, tant la de Primo Rivera com la del 

general Franco l’equip de futbol Barça esdevingué una mena de succedani de la 

catalanitat i el Real Madrid com el “club oficial del règim franquista”. A Sant Pere de 

Torelló hi havia un equip de futbol, format només d’homes, anomenat Unió Esportiva 

Santperenca. 

Durant la dictadura l’esport va passar a mans de la Falange Española 

Tradicionalista i de la JONS. La rigidesa del règim fou especialment dura durant les 

primeres etapes, en les que la transformació de la pràctica esportiva i de l’educació 

física femenines va tenir profundes implicacions socials i culturals i naturalment va 

influir en l’educació de la generació posterior. Aquesta rigidesa va provocar una 

repressió de moltes esportistes i dirigents. 

A partir dels plantejaments mèdics, religiosos i polítics que defensaven la 

inferioritat femenina, es va bastir un model de dona que havia de ser esposa i mare, 

el qual s’ha esmentat anteriorment, fent un ús restrictiu de l’activitat física i esportiva. 

Les activitats físiques i esportives havien de ser adequades des del punt de vista 

moral i tècnic. Aquests fets van comportar que durant les dècades del 1940 i 1950 

s’escollissin uns esports aptes per a la naturalesa femenina, com foren la 

gimnàstica, la dansa, l’esquí, la natació, l’hoquei sobre herba, el bàsquet i l’handbol, 

esports “feminitzats”. En el cas del futbol era un esport discriminatori entre sexes 

només per homes, les dones no podien participar-hi, ja que es creia que era un 

esport masculí. Però hi havia algun cas, d’alguna dona que va participar en aquest 



Treball de Recerca Ser dona sota el franquisme a Sant Pere de Torelló 

55 
2n Batxillerat  Curs 2020-2021 

esport. Normalment, les dones que tenia la possibilitat de jugar a futbol provenien 

d'entorns socials i econòmics benestants, ja que ho tenien més fàcil perquè solien 

pertànyer a ambients amb nivells educatius més elevats.  

Igualment que alguna dona pogués participar en aquest esport, el masclisme i 

la diferències de gèneres i l’idea que la dona no s’havia jugar a futbol estaven molt 

present, com es pot observar en el següent fragment de NO-DO: 

“un ejemplo, nos lo vrindan estas jovencitas inglesas en 

un partido de futbol, donde se enfrentan con espiritu guerrero a 

sus ribales masculinos, dejando la coqueteria para mejor 

ocasión, aunque tengan que passar por encima del sexo fuerte” 

(NO-DO, 1969).  

En aquest fragment també s’observa la inferioritat de la dona durant la 

dictadura, ja que es fa referència al sexe masculí com el sexe fort. 

3.4.3. La Festa Major 

   

La festa major és i era la festa o festival més important de cada barri, poble, 

vila o ciutat. Durant el franquisme, les jerarquies i els òrgans propagandístics del 

règim varen implantar l’anomenada “Cultura de la Victòria”, convertint les Festes 

Majors en una tradició religiosa amb elements simbòlics franquistes i religiosos per 

enaltir el règim polític, a través de discursos, activitats, etc.  

La festa major de San Pere de Torelló és el dia 27 de setembre en honor al 

Patró San Severí. Al s.XX la festa durava cinc dies. A l’època on governava el règim 

franquista les festes majors es dividien en Fiestas Religiosas i Fiestas Populares. A 

les festes religioses es feien cants, resos, missa matinal, “missa resada”, missa en 

honor al patró del poble, processó i missa de rèquiem  en sufragi als compatriotes 

morts durant l’any. Per altre banda, les festes populars consistien en balls de 

sardanes, concerts, focs, partits de futbol, projecció de pel·lícules, balls i serenates. 

Les sardanes eren ballades per la gent del poble, tant nois com noies,  i també per 

colles sardanistes. En el cas de Sant Pere hi havia la Colla Sardanista Bellmuntina, 

formada per cinc homes i sis dones a finals de la dècada del 1940. Aquesta, com 

tota la resta, participava en concursos de sardanes.  
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Il·lustració 20 Festa Major 1953. Font: Arxiu Municipal Sant Pere de Torelló 

La religió tenia un paper molt important en les festes, igual que alguns 

símbols franquistes, els quals s’han s’ha pogut observar anteriorment. Un dels 

símbols franquistes a remarcar, implantats a les Festes Majors, va ser el cant de 

l’himne feixista Cara al Sol: 

     Es cantava algun cop l’himne franquista? Si, a vegades a la 

festa major et feien anar al parc o al col·legi mateix i et feien 

portar la bandera espanyola (Sanchez, 2020). 18 

Aquest es cantava en un seguit de festes, sobretot el dia de l’Hispanidad. 

Durant l’any, no només es celebrava la Festa Major, també es feien molts 

aplecs i festes religioses. L'aplec era una trobada religiosa i festiva que es celebrava 

a l'aire lliure, a l'entorn d'un santuari o d'un indret amb algun emblema o significat 

religiós. En el cas de Sant Pere, la majoria dels aplecs es van fer al Santuari de 

Bellmunt. Al maig del 1944 es va fer al Santuari de Bellmunt la Gran Romeria de 

Rogativas por la paz i por el Papa. En el programa on s’anunciava aquest aplec a 

peu de pàgina, hi havia un apartat anomenat Notas, on s’hi feien recomanacions. En 

el cas d’aquest aplec, es va recomanar al sexe femení el següent:  

“Se recomienda a las mujeres y jovencitas una exquisita 

modestia” (1944) 

 

Il·lustració 21 Fragment Aplec Santuari de Bellmunt 1944. Font: Arxiu Municipal de Sant Pere de Torelló 

                                                           
18

 ANNEX 1 fragment 5 
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En aquest petit fragment s’observa, com es recomana només a la dona que 

sigui humil i senzilla durant l’acte, per tant mantenir una bona imatge cara el públic. 

Aquesta idea es trobava al manual de mujer ideal, per tant l’església catòlica, com a 

entitat del règim, també influenciava a la dona per arribar a ser l’ideal franquista. 
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4. CONCLUSIONS:  

La historia de la dona durant al llarg dels segles s’acostuma a desconèixer o 

es coneix de manera breu, ja que no es considera un tema principal. Per això s’ha 

realitzat aquest treball, per identificar i comparar quin era el paper de la dona, 

concretament, durant la dictadura franquista, envers el dels homes. El treball ha 

estat centrat en les dones del poble osonenc de Sant Pere de Torelló i en els temes 

següents: la dona a l’educació, al món laboral, al món domèstic i als espais de 

sociabilitat del poble. A través d’aquest estudi s’han extret un seguit de conclusions 

que permeten aportar un gra de sorra a la recerca de la situació que van viure les 

dones durant una època fosca per elles. 

Tenint en compte els objectius del treball s’ha arribat a un seguit de 

conclusions. 

L’objectiu principal del treball era identificar quin paper tenien les dones 

santperenques en l’educació, el món laboral, l’àmbit domèstic i en els espais de 

socialització durant la dictadura franquista espanyola. En aquesta part, s’ha pogut 

extreure informació sobretot de fonts arxivístiques, orals i bibliogràfiques.  

 En l’àmbit de l’educació s’ha pogut identificar que el règim, des d’un bon 

principi, educava a les noies a través d’assignatures específiques i elements 

franquistes perquè, en un futur, exercissin feines domèstiques i arribessin a ser 

dones ideals pel règim. El masclisme estava molt present. A causa d’aquests fets 

l’analfabetisme femení era notablement superior al masculí.    

 Per altre banda, en l’àmbit laboral, s’ha pogut observar la inferioritat de la 

dona durant el règim, les dificultats laborals del sexe femení i les desigualtats que 

van haver de patir durant aquesta difícil etapa. Una desigualtat entre moltes, era la 

diferència salarial, les dones cobraven menys que els homes per realitzar la mateixa 

feina, aquest fet va ser afirmat per dos de les dones entrevistades.  

 En la recerca de la dona en el món domèstic, s’ha identificat que el règim 

tenia una visió molt masclista i sexista del sexe femení. El règim tenia un ideal de 

dona espanyola, el qual es basava en la cura de la llar, dels fills i del marit, per tant, 

es creia que la dona havia de dedicar-se únicament al món domèstic.  

 Finalment, es va tractar l’àmbit dels espais de socialització. En aquest apartat 

s’han tornat a observar els ideals masclistes del règim, sobretot, en el cinema, el 

futbol i les festes, on la dona havia de ser bella i modesta.  
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Un altre objectiu del treball era fer un exercici de microhistoria per identificar 

si el paper de les dones santperenques durant el franquisme coincidia amb allò que 

afirma la bibliografia general. Per arribar a una conclusió es van realitzar tres 

entrevistes a dones de Sant Pere i un buidatge bibliogràfic per establir la 

comparació. En aquests sentit, s’ha pogut identificar que la situació de les dones 

sanperenques durant la dictadura coincideix amb la d’Espanya, en bona part perquè 

el franquisme era una dictadura repressiva tant en l’àmbit privat com el públic. 

 També hi havia plantejat l’objectiu de realitzar una recerca i anàlisi de fonts 

primàries, centrat en la memòria oral i en les font arxivístiques de Sant Pere. Durant 

tot el transcurs del treball, s’ha realitzat un buidatge de fonts bibliogràfiques per 

crear un context i per poder estendre la informació que han aportat les fonts 

primàries. Per la part més concreta s’ha fet un buidatge d’un llibre local, per obtenir 

informació de la vila. També s’ha fet una recerca i buidatge de fonts arxivístiques, 

per complementar la informació de la dona a Sant Pere amb informació extreta de 

programes de festes, entre d’altres. També, per la realització de gràfiques, s’ha 

utilitzat informació extreta de fonts arxivístiques, concretament del padró del poble. 

Amb les fonts arxivístiques s’ha trobat poca informació, ja que Sant Pere és un 

poble petit i, a més a més, la informació que es troba de la dona és breu, a causa de 

la poca importància que se li donava en el moment. També, pel fet, que molts 

documents van ser cremats perquè no es trobessin.    

 Finalment, es van dur a terme tres entrevistes a dones santperenques de 

diferents edats que van viure sota el franquisme. Han servit de molta ajuda, en la 

realització del treball, per adquirir memòria històrica. Un desavantatge que s’ha 

trobat durant el transcurs del treball ha estat la contradicció d’informació entre les 

fonts primàries i les fonts orals.        

 Amb la investigació s’ha aconseguit realitzar un treball per identificar les 

injustícies, els masclismes i les desigualtats que havien de patir les dones durant 

aquesta etapa tant dura, anomenada, franquisme.     
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ANNEX 1: Entrevista Isabel Sanchez Borrallo  
NOM: Isabel Sanchez Borrallo          

 EDAT: 70 anys         

 ANY DE NAIXEMENT: 1950        

Fragment 1: 

-Em pots fer un breu resum de la teva vida si us plau?   

 -Jo vaig néixer a Cortegana, que és província de Huelva. El meu pare quan 

era petita tenia feina, se’n cuidava d’uns xalets i la meva mare cosia. A més  de 

cuidar els xalets, el meu pare treballava en Dragados y Construcciones. Però va 

resultar que va haver-hi una fallida de feina, es va acabar la feina i va haver de 

plegar.            

 -Quants anys tenies aquí?        

 -Potser en tenia 10.  Llavors, un meu tiet que tenia un camió a vegades el 

llogava durant un mes o algu així i llavors es tornava a acabar la feina.   

 Llavors, els meus pares van decidir venir a Catalunya, perquè hi havia un 

meu tiet que treballava allà. Van decidir que perquè no venien aquí, ja que aquí, a 

Catalunya, hi havia molta feina. Va venir el meu pare a Sant Pere de Torelló sol, va 

venir amb la meva tieta, que era la dona del meu tiet, i un nen que tenien. Aprofitant 

que ella venia, va venir ell també. Aquest meu tiet ja li havia buscat feina a una 

torneria, Sant Pere és poble de torneries, sobretot abans. Va tenir feina i va guanyar 

una bona setmanada. A més de les hores de la setmana, es llevava a les cinc del 

dematí per fer hores en un altre taller, dons asclar, al cap del mes guanyava molts 

diners. Però nosaltres érem a Cortegana, per això, al cap de sis mesos vam venir 

nosaltres. El meu pare va venir l’11 de maig i nosaltres vam venir a l’octubre del 

1962.            

 Llavors aquí, vaig anar a col·legi, vaig ser la primera nena del meu curs de 

parla castellana. Vaig tenir bones amigues i males, que tant si com no volien que 

aprengués català.           

 Vaig anar creixent, vaig arribar al final del col·legi i em volien donar una beca 

per anar a Vic, però jo no volia una beca, volia anar a treballar i guanyar diners. Vaig 

anar a treballar a una empresa que es deia Can Magem, feien cadires i banquetes, 

amb 14 anys. Allà envernissava i les fregava amb paper de vidre. A la vegada, quan 

sortia de col·legi, anava a la central de telèfons aquí a Sant Pere, hi havia 21 

telèfons a Sant Pere. Jo ajudava a una senyora que es deia Tresina. Anava a cobrar 
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un cop el mes el rebut de telèfon allà on em deia.     

 Llavors, em vaig cansar de treballar amb les cadires. Dons tota sola, el dia 

que anava a cobrar el rebut de telèfon, vaig anar a una torneria que es deia Can 

Turibiu i els hi vaig demanar si mi voldrien a treballar, em van dir que si. Amb 16 i 17 

anys vaig anar a treballar a Can Turibiu, era una torneria que feien jocs d’escacs, hi 

vaig treballar fins que em vaig casar, allà a cada peça li havíem de posar un pal i els 

hi ficàvem a una senaia. Quan la teníem plena agafàvem una per una i les pintaven, 

això ho fèiem jo i les altres dones, mentrestant els homes treballaven a les 

màquines. Érem cinc dones i hi havien vuit o deu homes.   

 Fragment 2:  

-On estudiaves?  

-A l’escola Xandri. 

-Hi havia alguna escola més?  

-Estudiava al Xandri i davant d’aquesta, el que ara és la biblioteca i la 

residència del agent gran allà hi havia les monges del Sagrats Cors on hi anava 

només nenes. Però allà era privada i jo anava a la pública.  

-A la pública estàveu separats els nens i les nenes?  

-Oitan, les nenes amb un cantó i els nens amb un altre. Al pati mai sortíem 

plegats. 

-Com era l’educació?  

-Bé, era molt masclista. Les nenes un dia a la tarda tocava fer labors, als 

matins tocava sempre mates, geografia… A les tardes un dia tocava labors, un altre 

cantar, un altre dia gimnàs. Alhora de fer gimnàs les noies encara no portàvem 

pantalons sinó que faldilles i alhora de fer la “voltereta” ens posaven uns bombatxos 

que dúiem de casa. Era un llei que havia posat en Franco. Era com uns pantalons 

curts amb una gota per sota del genoll que ens posàvem sota la faldilla. La faldilla 

es veia però les cames no es veien, aquest era de color.    

 -Els nens que feien per les tardes?  

-No ho sé.  

-Apreníeu a llegir i a escriure?  
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-Sí, sinó no en sabria. També estudiàvem les arrels quadrades.  

-Com era un dia al col·legi?  

Entràvem a les nou del matí separats dels nois. A l’escola ja ho deia, escola 

de nois i escola de noies. Alhora del pati tornàvem a estar separats.  

-Com eren els mestres?   

Les noies teníem professores i els nens professors. Els nens no tenien dones 

i només es relacionaven amb nens i nosaltres al revés. Llavors al carrer ja ens 

ajuntàvem.  

-Hi havia algun mestre per les noies? 

-No. 

-Es feia molta religió?  

-Sí, era obligatòria. Cada dia havíem de resar el Parenostre. Cada cop que 

entrava una mestra ens havíem de posar drets.  

-Fèieu misses?  

-Al maig anàvem a missa.  

-Influir la religió en l’educació?  

Sí, el rector era un personatge molt important que venia també a l’escola.  

-No volies seguir estudiant o t’obligaven?  

-Jo no volia, anava a treballar per guanyar diners. A casa meva tampoc em 

van forçar. Vaig ser jo que vaig voler. La mestra va anar a casa els meus pares per 

dir que jo servia per estudiar i que mereixia una beca. Els meus pares em van dir 

que hi anés però jo tenia més il·lusió per treballar. Ara de gran penso que hagués 

set millor estudiar.  

-La teva família era humil?  

-Era de família obrera.  

-La teva mare a Sant Pere de què treballava?  
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-Cosia. Anava a cosir a dues cases on hi anava cada setmana durant 20 

anys. A casa també tenia encàrrecs.  

-A casa teu a qui creus que li donaven més importància a l’educació 

dels teus germans o a la teva?  

-Donaven més importància a l’educació dels meus germans. Quan venia de 

col·legi, els caps de setmana havia de fregar la casa i havia de rentar la roba, els 

meus germans no, mai. Les que fèiem les feines de casa era me mare i jo, me mare 

entre setmana i jo als caps de setmana. També anava a comprar perquè a una dona 

abans se li ensenyava a fer aquestes labors. Quan era petita me mare m’anava 

ensenyant, mentrestant els meus germans anaven amb bicicleta. A una dona, 

abans, li havien d’ensenyar abans a rentar, a cosir…    

 Fragment 3:          

 -Els horaris entre homes i dones era diferents?    

 -No, tothom treballava amb el mateix horari.     

 -Es cobrava igual?        

 -No, la dona sempre ha cobrat menys.      

 Fragment 4:          

 -Com era la vida quotidiana a casa teu?     

 -Jo i el meu pare ens llevàvem abans, a les sis, per anar a treballar. El meu 

pare quan deia d’anar a dormir, tots hi havíem d’anar, era molt autoritari, tenia la 

paraula. La meva mare deia el que deia el meu pare.     

 Fragment 5:          

 -Hi havia moltes festes religioses?      

 -Si            

 -En les festes es cantava algun cop l’himne franquista?   

 -Si, a vegades a la festa major et feien anar al parc o al col·legi mateix, et 

feien portar la bandera espanyola. Aquí no es volia, volien la catalana. També es 

cantava l’himne franquista en altres festes.  
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ANNEX 2: Entrevista Neus Serra Montanyá    

 NOM: Neus Serra Montanyá       

 EDAT: 85 anys         

 ANY DE NEIXAMENT: 1934       

 Fragment 1:          

 -Em pots fer un breu resum de la teva vida si us plau?   

 -Vaig néixer a Sant Vicenç. Quan tenia 10 anys vam anar a viure a Borgonyá, 

allà anava a col·legi. Després amb 14 anys vaig anar a treballar a la fàbrica, 

Borgonyá era una colònia. Quan em vaig casar vaig venir aquí a Sant Pere. 

 -On estudiaves?         

 -A col·legi a Borgonyá. Però bueno, com ara que tothom estudia i fa carrera, 

llavors, de tota la colla que érem, una va estudiar. Als 14 anys la majoria plegàvem i 

anàvem a treballar.  
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ANNEX 3: Entrevista Teresa Bertrina Bertrina  
 NOM: Teresa Bertrina Bertrina       

 EDAT: 96 anys         

 ANY DE NAIXEMENT: 1925       

 Fragment 1:          

 -On vas treballar?         

 -Vaig treballar aquí a Sant Pere en tallers de torneria una temporada. 

Després, com que van dir que no hi havia feina allà on treballava, vaig demanar 

feina a Borgonyà i vaig anar a treballar a Borgonyà a Fabra i Coats. Allà vaig 

treballar una temporada d’ajudanta a les màquines, després vaig passar a fil, 

després vaig fer d’administrativa, com que havia passat els estudis. Vaig estar-hi 10 

anys o més fins que vaig plegar. 


