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Presentació del Museu d’Història de Catalunya

El Museu d’Història de Catalunya està integrat per la seu
de Barcelona i per una xarxa d’equipaments patrimonials
de temàtica històrica distribuïts per tot el país. La seu de
Barcelona està ubicada al Port Vell, al barri de la
Barceloneta, concretament a l’edifici que ocupa el sector
sud dels antics Dipòsits Generals de Comerç. L’edifici,
construït per l’arquitecte i enginyer Maurici Garran, és
una magnífica mostra d’arquitectura industrial del final
del segle XIX.

El Museu d’Història de Catalunya té com a finalitat
conservar, exposar i difondre la història del nostre país,
per a la qual cosa disposa de diferents equipaments i
porta a terme diverses iniciatives arreu del territori català.

El Museu d’Història de Catalunya s’encarrega de gestionar
els elements del patrimoni monumental oberts al públic
que són propietat de la Generalitat de Catalunya, amb
l’objectiu de millorar-ne les condicions de manteniment,
visita i divulgació cultural.

La distribució territorial per comarques és la següent:

– Comarques de Barcelona: Castell i Canònica de Sant
Vicenç de Cardona, Casa Museu Prat de la Riba de
Castellterçol, Capella Reial de Santa Àgata, Torre de
la Manresana, Palau Moja i Casa Rafael Casanova de
Moià.

– Comarques de Girona: Canònica de Santa Maria de
Vilabertran i Monestir de Sant Pere de Rodes.

– Comarques de Lleida: Convent de Sant Bartomeu de
Bellpuig i Seu Vella de Lleida.

– Comarques de Tarragona: Cartoixa d’Escaladei, Castell
de Miravet, Castell Monestir de Sant Miquel
d’Escornalbou i Reial Monestir de Santes Creus.

Exposició permanent

El museu recull una interpretació global i cronològica dels
aspectes més significatius de la història de Catalunya.
Està plantejat sobre la base de la comprensibilitat amb

la intenció de presentar una història instructiva i accessible
a tothom. S’explica per mitjà d’objectes i documents
originals, recreacions històriques i equipaments
audiovisuals i informàtics.

Està organitzat en vuit àmbits cronològics i temàtics:

A. Les arrels. Comprèn la prehistòria, les colonitzacions,
la romanització, el Baix Imperi, els visigots i al-Andalus.

B. El naixement d’una nació. Comprèn el món medieval
dels segles IX, X, XI, XII i principi del XIII, fins al regnat de
Pere el Catòlic.

C. La mar nostra. Comprèn els segles XIII, XIV, XV i el
principi del XVI.

D. A la perifèria de l’Imperi. Comprèn els segles XVI, XVII
i el principi del XVIII, fins a la Guerra de Successió i l’onze
de setembre de 1714.

E. Vapor i nació. Se centra en els segles XVIII, XIX i
començament del XX. Posa èmfasi en la industrialització
del vapor i en la represa cultural i política de Catalunya.

F. Els anys elèctrics. Comprèn des del principi del segle
XX fins a la fi de la Guerra Civil espanyola.

G. Desfeta i represa. Comprèn des de la fi de la Guerra
Civil espanyola fins a la represa democràtica i acaba amb
les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, el
1980.

Exposicions temporals

Un dels eixos vertebradors de l’actuació del museu són
les exposicions temporals plantejades com a recuperació
o reflexió de temes i com a complement dels continguts.
Per mitjà d’aquestes exposicions es tracten aspectes
que afecten el conjunt del territori.

Auditori

Auditori de 81 places. S’utilitza per a conferències,
cursos, presentacions, etcètera. Disposa d'un complet
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– Assessorament al professorat per donar-li informació
sobre les diferents activitats i materials oferts pel
servei educatiu. L’atenció als docents es fa tots els
dimecres, en sessions de matí i tarda. Cal trucar
prèviament al servei educatiu, tel. 93 225 47 00.

– Els cursos de formació i els quaderns per al
professorat són eines per aprofundir en les exposicions
i activitats del museu.

– Les experiències pedagògiques en el patrimoni
arquitectònic conviden el visitant a descobrir els
monuments de Catalunya i a gaudir-ne

Ús dels materials didàctics

Amb aquest nou itinerari, Catalunya i la dictadura
franquista: 1940-1975 (núm. 20), destinat als docents
i als estudiants de batxillerat, el servei educatiu del
museu inicia un canvi en les publicacions dels materials
didàctics: el Quadern per a l’alumnat, on hi ha els
materials per treballar durant la visita al Museu i
que cal que els alumnes portin fotocopiat el dia
de la visita; i el Quadern per al professorat, que inclou
la programació de l’activitat, una síntesi històrica, el
Quadern de respostes i, finalment, els materials de
treball a l’aula per completar el treball fet al museu.

El museu ofereix suport didàctic i material educatiu als
centres d’ensenyament i al professorat amb l’objectiu
de planificar la visita. L’accés al museu es fa en grups
de 25 a 30 alumnes com a màxim, acompanyats sempre
pel professor/a per ajudar-los i orientar-los en les seves
recerques i descobertes.

Visites concertades

S’ofereix un servei d’educadors especialitzats per a la
realització d’aquest itinerari i també per als altres itineraris
i tallers dissenyats pel servei educatiu. Aquest servei
s’ha de reservar amb antelació. Les visites es poden
concertar telefònicament trucant al servei de concertació
de visites del museu, tel. 93 225 42 44, i a l’adreça
electrònica mhcvisites.cultura@gencat.net

El museu confirma per escrit les dades de la reserva i
tramet el material didàctic corresponent a aquesta
activitat.

Pàgina web del Museu

Tota la informació actualitzada del museu està disponible
a la web: www.mhcat.net
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equipament tècnic que el converteix en un fòrum adequat
per a presentacions multimèdia i per a sessions que
requereixen servei de traducció simultània.

Biblioteca

La biblioteca, gestionada pel Centre d’Història
Contemporània, consta d’un fons bibliogràfic i documental
sobre la història de Catalunya, especialment important
pel que fa a història contemporània. Està incorporada
al Catàleg col·lectiu de biblioteques especialitzades de
la Generalitat de Catalunya (http://beg.gencat.net). És
oberta a la consulta pública de dilluns a divendres, de
10 a 15 hores, i els dimarts, dimecres i dijous de 16
a 18 hores.

Cafeteria

A la quarta planta hi ha la cafeteria i el restaurant La
miranda del museu, que disposa d'una terrassa amb
vistes sobre la ciutat i el port de Barcelona. Ofereix
servei de cafeteria en l’horari del museu i servei de
restaurant, al migdies amb menú i a la nit amb sopar a
la carta. És de lliure accés.

Botiga i llibreria

La botiga del museu, amb objectes de regal diversos i
llibres d’història de Catalunya, fa el mateix horari que el
museu, però amb ocasió d'esdeveniments especials
pot ampliar l’horari per oferir al públic un servei més
ampli. En el cas de presentacions de llibres, objectes
o marques, la botiga exerceix com a punt de venda i
promoció.

Servei educatiu del museu

Un dels pilars del sistema d’acollida i de comunicació
del museu és el servei educatiu, la funció del qual és
generar, dissenyar i coordinar els diferents programes
i activitats educatius i d’acció cultural que el Museu
d’Història de Catalunya ofereix al públic que el visita.

El servei educatiu té la intenció de possibilitar el
descobriment, la investigació, l’experimentació, la
sensibilització i el gaudi de la història i del patrimoni
cultural.

Treballa en col·laboració amb diferents professionals
que aporten la seva experiència i ofereixen noves
maneres d’aproximar-se a la història i a les ciències
socials.

Les diferents activitats i recursos materials i de formació
permanent que utilitza són:

– Visites comentades i itineraris preparats per als
diferents públics, que acosten el visitant a l’exposició
permanent i a les exposicions temporals per oferir-
li la possibilitat d’observar, dialogar, participar i
interpel·lar.

– Espectacles en forma de visites que conviden el
visitant a descobrir la història de manera lúdica amb
l’objectiu d’estimular la imaginació i crear un clima
distès i participatiu.

– Visites taller, és a dir, espais per a l’experimentació,
la investigació i la reflexió a partir de l’ús de documents,
objectes i altres materials creats per poder aprofundir
i complementar les exposicions.

– Sessions d’història viscuda, que conviden els
participants a escoltar vivències i experiències viscudes
de primera mà i que ofereixen la possibilitat d’establir
un diàleg obert.

– Diferents tipus de jocs –de pistes, de simulació, de
rol– que permeten als nens i als joves descobrir
personatges i objectes de la nostra història d’una
manera participativa i divertida.

– Materials didàctics específics per als escolars, que
tenen en compte les diferents necessitats educatives
del nivell tant pel que fa als continguts com als
procediments, els valors i les actituds.

– Dossiers educatius: una eina de difusió de les
exposicions i les activitats pensada per a ús del
professorat.
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Presentació Catalunya i la dictadura franquista:
1940-1975

L’itinerari presentat amb el títol Catalunya i la dictadura
franquista: 1940-1975 constitueix la proposta didàctica
que el Museu d’Història de Catalunya ofereix als grups
de batxillerat per treballar la història contemporània en
el període que va des dels primers moments del
franquisme fins a l’any 1975. Aquesta activitat té una
durada de dues hores.

En aquest document s'indiquen les unitats de treball,
els objectius didàctics, la metodologia i els continguts
a desenvolupar en cada unitat de l’activitat, amb la
finalitat de fer un itinerari dins el museu que estimuli la
indagació i l’aprenentatge.

Unitats de treball

1. La llarga postguerra

a. La resistència
b. La repressió
c. La vida quotidiana

2. La represa econòmica

a. La represa industrial
b. El turisme
c. Les migracions i el creixement urbà

3. L’antifranquisme

a. La lluita obrera
b. La lluita cultural
c. Les lluites veïnals
d. L’Assemblea de Catalunya

Objectius didàctics

– Reconèixer els fets més importants de Catalunya
durant el franquisme.

– Recopilar i analitzar informació històrica de fonts
textuals, iconogràfiques i materials, tant directes
com indirectes.

– Comprendre de forma empàtica les motivacions que
van empènyer diferents persones a prendre
determinades decisions i actituds socials i polítiques
durant el període franquista.

– Valorar les actituds i opcions polítiques que defensen
la democràcia i la convivència, i rebutjar aquelles
que proclamen el totalitarisme i la violència.

Metodologia

L’itinerari s’organitza seguint les etapes que marca el
recorregut del museu en l’àmbit "Desfeta i represa (1940-
1980)". La visita consisteix en una presentació oral, per
part de l’educador, de les principals característiques de
cadascuna de les etapes i d’un conjunt d’activitats
elaborades pels alumnes. Els diferents àmbits d’actuació
són:

1. La llarga postguerra: una introducció oral i dues
activitats interactives amb alumnes.

2. La represa econòmica: una introducció oral i dues
activitats interactives amb alumnes.

3. L’antifranquisme: una introducció oral i una activitat
interactiva amb alumnes.

S’ha elaborat una introducció històrica que exposa els
temes fonamentals de cada etapa i dóna elements per
introduir, explicar i exemplificar tots els materials que
estan exposats al museu. De la mateixa manera, serveix
per donar un fil conductor coherent a tot l’itinerari.

A més de l’exposició oral, en determinats moments del
recorregut l’educador proposa unes activitats als alumnes
que cal fer a partir de l’exposició i de les explicacions
de l’educador. Aquesta és la part interactiva de la visita
i la que li dóna el vessant didàctic i participatiu. Aquestes
activitats consisteixen a:

– Omplir una petita graella, per a la qual cosa l’institut
ha de tenir fotocopiat el material necessari per a
cada alumne. Aquest material serà fungible, és a dir
els alumnes se l’enduran en acabar l’activitat.
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– En alguns casos, l’educador tindrà un material de
suport fotocopiat i plastificat que repartirà entre els
alumnes per dur a terme l’activitat. Aquest és un
material que queda al museu i que es recull en acabar
l’activitat.

– El treball en grup es fa en petits grups d’alumnes.

– L’educador dona un termini de 10 minuts per fer
l’activitat.

– Un cop acabada, es comenten els resultats amb tot
el grup

– Cada activitat té una proposta de treball de síntesi
final que s'ha d'elaborar al centre educatiu. Així,
aquells professors que ho vulguin tenen al seu abast
una motivació per poder fer a l’aula un treball de
recapitulació del que s’ha après al museu (vegeu al
Quadern per al professorat l’apartat Materials de
treball a l’aula).

Es preveuen cinc moments de realització d’activitats
interactives en els subàmbits següents:

– La llarga postguerra:
• Davant el vídeo i les fotos de l’exili.
• A l’escenografia d’una escola republicana i una
escola franquista.

– La represa econòmica:
• Davant la fotografia de l’arribada d’uns emigrants
a l’estació de França.
• Davant l’escenografia de la cuina dels anys seixanta.

– L’antifranquisme
• Davant la cançó de Maria del Mar Bonet.

Aquestes activitats també tenen una part final de síntesi
que cal resoldre a l’aula (vegeu al Quadern per al
professorat l’apartat Materials de treball a l’aula). Això
possibilitarà, als professors que ho vulguin, treure més
profit de la visita al museu perquè podran completar el
treball al centre educatiu.

Catalunya i la dictadura franquista: 1940-1975
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Continguts

De procediments:

– Descripció d’elements històrics a partir de l’observació
directa d’objectes.

– Deducció de conclusions a partir de l’anàlisi
d’objectes.

– Descripció d’elements històrics a partir d’informacions
textuals primàries i secundàries.

– Deducció de conclusions a partir de l’anàlisi
d’informacions textuals primàries i secundàries.

– Interpretació i anàlisi de fonts iconogràfiques.

– Interpretació i anàlisi de gràfics.

– Relació entre elements obtinguts de la interpretació
i anàlisi de fonts històriques de diferent tipologia.

De fets, conceptes i sistemes conceptuals:

– Catalunya 1939-1958. El final de la Guerra Civil,
l’exili, la resistència a l’interior, els maquis, la repressió
política i cultural, l’autarquia econòmica.

– Catalunya 1959-1975. El desarrollismo econòmic:
el desenvolupament industrial i l’arribada del turisme.
Els immigrants: l’origen i les zones deprimides de
l’Estat espanyol, els suburbis urbans. L’antifranquisme:
les reivindicacions obreres i els sindicats de classe;
els partits polítics il·legals i l’Assemblea de Catalunya.
La lluita als barris: les associacions de veïns. La
mort de Franco.

D’actituds, valors i normes:

– Consciència de la realitat històrica del nostre país
sota un sistema polític dictatorial, en un moment
proper del qual encara podem obtenir informacions
de tipus oral provinents de persones que la van viure.

– Sensibilització sobre el caràcter uniformador, mancat
de llibertats individuals i col·lectives i intolerant  d’un
sistema polític dictatorial com va ser el franquisme.



Presentació Catalunya i la dictadura franquista:
1940-1975

L’itinerari presentat amb el títol Catalunya i la dictadura
franquista: 1940-1975 constitueix la proposta didàctica
que el Museu d’Història de Catalunya ofereix als grups
de batxillerat per treballar la història contemporània en
el període que va des dels primers moments del
franquisme fins a l’any 1975. Aquesta activitat té una
durada de dues hores.

En aquest document s'indiquen les unitats de treball,
els objectius didàctics, la metodologia i els continguts
a desenvolupar en cada unitat de l’activitat, amb la
finalitat de fer un itinerari dins el museu que estimuli la
indagació i l’aprenentatge.

Unitats de treball

1. La llarga postguerra

a. La resistència
b. La repressió
c. La vida quotidiana

2. La represa econòmica

a. La represa industrial
b. El turisme
c. Les migracions i el creixement urbà

3. L’antifranquisme

a. La lluita obrera
b. La lluita cultural
c. Les lluites veïnals
d. L’Assemblea de Catalunya

Objectius didàctics

– Reconèixer els fets més importants de Catalunya
durant el franquisme.

– Recopilar i analitzar informació històrica de fonts
textuals, iconogràfiques i materials, tant directes
com indirectes.

– Comprendre de forma empàtica les motivacions que
van empènyer diferents persones a prendre
determinades decisions i actituds socials i polítiques
durant el període franquista.

– Valorar les actituds i opcions polítiques que defensen
la democràcia i la convivència, i rebutjar aquelles
que proclamen el totalitarisme i la violència.

Metodologia

L’itinerari s’organitza seguint les etapes que marca el
recorregut del museu en l’àmbit "Desfeta i represa (1940-
1980)". La visita consisteix en una presentació oral, per
part de l’educador, de les principals característiques de
cadascuna de les etapes i d’un conjunt d’activitats
elaborades pels alumnes. Els diferents àmbits d’actuació
són:

1. La llarga postguerra: una introducció oral i dues
activitats interactives amb alumnes.

2. La represa econòmica: una introducció oral i dues
activitats interactives amb alumnes.

3. L’antifranquisme: una introducció oral i una activitat
interactiva amb alumnes.

S’ha elaborat una introducció històrica que exposa els
temes fonamentals de cada etapa i dóna elements per
introduir, explicar i exemplificar tots els materials que
estan exposats al museu. De la mateixa manera, serveix
per donar un fil conductor coherent a tot l’itinerari.

A més de l’exposició oral, en determinats moments del
recorregut l’educador proposa unes activitats als alumnes
que cal fer a partir de l’exposició i de les explicacions
de l’educador. Aquesta és la part interactiva de la visita
i la que li dóna el vessant didàctic i participatiu. Aquestes
activitats consisteixen a:

– Omplir una petita graella, per a la qual cosa l’institut
ha de tenir fotocopiat el material necessari per a
cada alumne. Aquest material serà fungible, és a dir
els alumnes se l’enduran en acabar l’activitat.
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– En alguns casos, l’educador tindrà un material de
suport fotocopiat i plastificat que repartirà entre els
alumnes per dur a terme l’activitat. Aquest és un
material que queda al museu i que es recull en acabar
l’activitat.

– El treball en grup es fa en petits grups d’alumnes.

– L’educador dona un termini de 10 minuts per fer
l’activitat.

– Un cop acabada, es comenten els resultats amb tot
el grup

– Cada activitat té una proposta de treball de síntesi
final que s'ha d'elaborar al centre educatiu. Així,
aquells professors que ho vulguin tenen al seu abast
una motivació per poder fer a l’aula un treball de
recapitulació del que s’ha après al museu (vegeu al
Quadern per al professorat l’apartat Materials de
treball a l’aula).

Es preveuen cinc moments de realització d’activitats
interactives en els subàmbits següents:

– La llarga postguerra:
• Davant el vídeo i les fotos de l’exili.
• A l’escenografia d’una escola republicana i una
escola franquista.

– La represa econòmica:
• Davant la fotografia de l’arribada d’uns emigrants
a l’estació de França.
• Davant l’escenografia de la cuina dels anys seixanta.

– L’antifranquisme
• Davant la cançó de Maria del Mar Bonet.

Aquestes activitats també tenen una part final de síntesi
que cal resoldre a l’aula (vegeu al Quadern per al
professorat l’apartat Materials de treball a l’aula). Això
possibilitarà, als professors que ho vulguin, treure més
profit de la visita al museu perquè podran completar el
treball al centre educatiu.
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Continguts

De procediments:

– Descripció d’elements històrics a partir de l’observació
directa d’objectes.

– Deducció de conclusions a partir de l’anàlisi
d’objectes.

– Descripció d’elements històrics a partir d’informacions
textuals primàries i secundàries.

– Deducció de conclusions a partir de l’anàlisi
d’informacions textuals primàries i secundàries.

– Interpretació i anàlisi de fonts iconogràfiques.

– Interpretació i anàlisi de gràfics.

– Relació entre elements obtinguts de la interpretació
i anàlisi de fonts històriques de diferent tipologia.

De fets, conceptes i sistemes conceptuals:

– Catalunya 1939-1958. El final de la Guerra Civil,
l’exili, la resistència a l’interior, els maquis, la repressió
política i cultural, l’autarquia econòmica.

– Catalunya 1959-1975. El desarrollismo econòmic:
el desenvolupament industrial i l’arribada del turisme.
Els immigrants: l’origen i les zones deprimides de
l’Estat espanyol, els suburbis urbans. L’antifranquisme:
les reivindicacions obreres i els sindicats de classe;
els partits polítics il·legals i l’Assemblea de Catalunya.
La lluita als barris: les associacions de veïns. La
mort de Franco.

D’actituds, valors i normes:

– Consciència de la realitat històrica del nostre país
sota un sistema polític dictatorial, en un moment
proper del qual encara podem obtenir informacions
de tipus oral provinents de persones que la van viure.

– Sensibilització sobre el caràcter uniformador, mancat
de llibertats individuals i col·lectives i intolerant  d’un
sistema polític dictatorial com va ser el franquisme.



Introducció històrica (1940-1975):
Catalunya i la dictadura franquista
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1. LA LLARGA POSTGUERRA (1939-1953)

El franquisme es va implantar a Catalunya en un context
determinat per les conseqüències de la guerra i la
repressió. Els costos humans de la guerra van ser
força elevats. Les pèrdues humanes derivades
directament del conflicte s’avaluen en un mínim de
75.000, a les quals cal afegir els 60.000 catalans
que es van quedar permanentment a l’exili. En total,
unes 135.000 persones, és a dir, un 4,5 per cent de
la població anterior a la guerra, un percentatge superior
gairebé d'un punt a la mitjana espanyola.

El franquisme es va caracteritzar per una política
obertament anticatalana, atès que Catalunya era vista
com un territori conquerit, on la majoria de la població
era considerada desafecta o indiferent al règim. Tot
i això, també hi va haver un franquisme català, format
bàsicament per militants de grups d’extrema dreta
(carlins, monàrquics, falangistes, alfonsins...), antics
lerrouxistes, membres de la Lliga i, sobretot,  persones
significatives de les elits econòmiques i socials. Així,
empresaris, propietaris, financers, comerciants i
professionals liberals es van incorporar a la política
mitjançant l’adhesió pública al Caudillo. Tots plegats
van conformar el franquisme català que es va instal·lar
en el poder en l’àmbit local i també provincial, però
que poques vegades va ser promocionat a càrrecs
de màxima responsabilitat: només dos catalans van
ser ministres fins a 1959. Les classes treballadores
i les classes mitjanes van mantenir una actitud de
passivitat hostil contra el franquisme per temor i com
a conseqüència de la repressió. Una minoria, que va
anar augmentant en nombre a partir dels anys seixanta,
va mostrar una oposició activa al franquisme i va lluitar
de forma clandestina contra la dictadura.

1.1. L’exili

La desfeta militar va comportar l’exili de milers de
ciutadans que van fugir per salvar la vida, ja que el
nou règim es mostrava implacable amb els vençuts.
Una bona part de la intel·lectualitat catalana (Pompeu
Fabra, Pere Bosch Gimpera, Josep Trueta, Carles Riba,
Josep Carner, Josep Lluís Sert, Pau Casals, Joan
Miró...) va abandonar Catalunya, amb la qual cosa es
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va produir un fort trencament de la vida intel·lectual
catalana. A l’exili, molts d’ells van estimular la creació
de casals i centres catalans a l’estranger (sobretot a
Mèxic, on va anar a parar la major part de l’exili) i van
endegar la publicació de revistes en català (Quaderns
de l’Exili, Germanor, etcètera) o la celebració de jocs
florals. També van marxar dirigents polítics i sindicals
que havien donat suport a la República. La Generalitat
va crear un Govern a l’exili presidit pel successor de
Lluís Companys, Josep Irla, que es va mantenir en el
càrrec fins a l’any 1954, quan un grup de parlamentaris
va elegir Josep Tarradellas, que va mantenir la flama
de la institució fins que aquesta va ser restablerta
després de la mort de Franco.

Però no sols van marxar intel·lectuals i polítics, en els
darrers mesos de la Guerra Civil una riuada de soldats,
dones, nens i ancians es va dirigir per les carreteres
catalanes des de Barcelona, via Girona i Figueres, fins
a la frontera francesa. Es calcula que prop de 470.000
persones van fer aquest trajecte (encara que prop de
340.000 ja havien retornat abans d’un any). Per tal
de rebre aquesta allau de persones, França va
improvisar una sèrie de camps de concentració a les
platges properes a la frontera (Agde, Sant Cebrià,
Argelers...) on es van amuntegar durant mesos els
milers d’exiliats catalans. Els camps eren vigilats per
uns soldats colonials senegalesos i la gent hi moria
fàcilment víctima de la fam, el fred, la humitat, les
malalties....

Els qui tenien més recursos econòmics i contactes
polítics van poder marxar cap a Amèrica, però molts
d’altres van restar als camps, amb molt pocs recursos
i en unes condicions de vida molt precàries durant
mesos. Però l’any 1940 França va ser envaïda per les
tropes alemanyes de Hitler i els republicans espanyols
van ser perseguits per la Gestapo donada la seva
condició de “rojos”. Alguns van ser detinguts i retornats
a Espanya on van ser empresonats i condemnats.
Aquest va ser el cas de Lluís Companys, president de
la Generalitat, i de Joan Peiró, sindicalista de la CNT,
que van ser condemnats a mort i executats. Molts
exiliats van participar en la resistència francesa contra
l’ocupació i alguns van ser capturats pels alemanys i
enviats a camps de concentració (Mauthausen,
Auschwitz...) on van trobar la mort.
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1.2. La repressió política

La fi de la guerra, l’any 1939, va representar la
liquidació de la democràcia i la substitució d'aquesta
per un nou ordre feixistitzant que s’imposava per mitjà
d’un Estat dictatorial. L’exèrcit i l’Església catòlica,
que havia beneït l'Alzamiento Nacional com una croada,
van ser dos grans suports del règim, amb una
important presència en la vida pública. El nou ordre
franquista no reconeixia les llibertats democràtiques,
no tenia cap constitució ni acceptava el sufragi com
a legitimador del poder. Només hi havia un partit,
Falange Española y de las Jons, i un sindicat, la Central
Nacional Sindicalista (CNS). La resta de partits van
ser declarats il·legals i perseguits i una dura repressió
es va estendre contra tots aquells qui manifestaven
la seva disconformitat amb el nou règim.

La repressió va ser una de les  característiques més
constants del franquisme i responia a una voluntat
premeditada de liquidar qualsevol oposició, d’impedir
tota protesta o manifestació de dissidència i d’imposar
la por i el terror a fi d’inhibir la població. Molts dels
soldats que havien lluitat al costat de la República
van ser tancats en camps de concentració o en
presons, en unes condicions inhumanes: amuntegats,
mal alimentats i en unes condicions sanitàries
pèssimes. La jurisdicció militar va ser l’encarregada
de jutjar els vençuts mitjançant consells de guerra.
Sovint, una denúncia anònima era suficient per
sotmetre qualsevol persona a un procediment
sumaríssim, sota l’acusació de rebel·lió militar. Molts
d’ells van ser condemnats a presó mentre que d’altres
van ser condemnats a mort i afusellats. Només a la
ciutat de Barcelona, l’any 1939, es van produir més
de 1.000 execucions al camp de la Bota.

1.3. La repressió econòmica i social

La repressió econòmica es va dur a terme a través
de la Llei de responsabilitats polítiques, que castigava
amb multes totes aquelles persones que des de 1934
haguessin tingut una actitud i una ideologia contràries
a l'Alzamiento Nacional. L’aplicació de la llei va significar
un ver tader espol i  mater ia l  de ls vençuts.
Paral·lelament, diverses lleis van permetre confiscar

les propietats dels partits, sindicats, publicacions i
altres entitats democràtiques que havien estat
prohibits.

La repressió es va estendre també a l’àmbit laboral,
tant a les empreses privades, d’on van ser acomiadats
molts treballadors significats pel seu passat republicà,
com de l’Administració pública, la justícia, els col·legis
professionals, l’ensenyament, a través de depuracions
de personal. A Catalunya, tots els empleats i funcionaris
de la Generalitat van ser sotmesos a depuració i més
de 15.000 van ser sancionats.

De manera paral·lela, es va imposar un estricte control
social, acompanyat d’una forta repressió ideològica.
La imposició d’unes normes de conducta fixades pel
puritanisme catòlic va comportar l’entronització dels
valors més tradicionals. Una rígida censura sobre les
activitats lúdiques, socials i culturals pretenia sancionar
qualsevol transgressió, impedir el contacte amb els
corrents culturals de l’exterior i potenciar la difusió
dels valors folklòrics espanyols com els únics possibles
per al consum popular. Els mitjans de comunicació
oficials, com ara Radio Nacional de España, el noticiari
oficial i obligatori o NO-DO, l’agencia de notícies EFE,
o la premsa del règim, van esdevenir uns eficaços
instruments de propaganda i d’ensinistrament ideològic.

Bona part de l’educació va quedar en mans de
l’Església, fet que va significar la liquidació de gran
part de l’escola pública i progressista i la substitució
d'aquesta per una escola privada i força repressiva.
Es va tornar a l’escola més tradicional, impregnada
d’integrisme catòlic i espanyolisme exaltat. Contra
unes pràctiques pedagògiques renovadores i laiques
impulsades per l’escola republicana, es va imposar
un ensenyament destinat a inculcar valors polítics i
morals, més que no pas a raonar i a pensar.
L’ensenyament va esdevenir una barreja de patriotisme
i religió destinada a imposar conviccions, és a dir,
adoctrinar els joves en els valors i les creences dels
guanyadors de la Guerra Civil, per a la qual cosa calia
emprar elements pedagògics que servissin per crear
emocions, més que no pas per suscitar la reflexió.
Així, es demanava que a classe hi hagués abundants
imatges patriòtiques i religioses. I tot això, pensat
fonamentalment per als nois, ja que l’educació de les

noies s’orientava bàsicament a la preparació per ser
mares, esposes i mestresses de casa.

L’arribada diària dels nens i nenes a l’escola solia
començar amb l’acte d'hissar la bandera i de cantar
l’himne espanyol i altres cançons patriòtiques. En
entrar a l’aula, se saludava amb un “Ave María
Purísima”, es resava o cantava alguna cançó religiosa
i s’iniciaven les classes, sempre presidides per un
crucifix i per uns retrats de Franco i José Antonio.
Cada dia calia fer, obligatòriament, un exercici escrit
i il·lustrat d’un tema religiós, patriòtic o cívic. Als nens,
solia recordar-los les seves obligacions com a soldats,
a les nenes, bones maneres i tasques de la llar.

La família va esdevenir la unitat social bàsica, el divorci
no era permès i la dona va tornar al paper domèstic
més tradicional de mare que tenia cura de la llar, dels
fills i restava submisa a les ordres del cap de família.
La difusió d’aquest ideari va quedar en mans de la
Sección Femenina, que va enquadrar les dones en
activitats propagandístiques o de servei social
obligatori.

1.4. Misèria i racionament

La victòria de Franco va tenir unes repercussions
econòmiques molt negatives. A curt termini, va sumir
en la fam i la misèria la major part de la població. A
més llarg termini, la política econòmica del franquisme
va consolidar una economia força endarrerida i molt
poc competitiva a escala internacional.

La política econòmica dels vencedors atorgava a
l’Estat un paper intervencionista i regulador de les
relacions econòmiques. Un dels seus objectius
econòmics pr imord ia ls  va ser  aconsegu i r
l’autosuficiència econòmica (autarquia) a partir de
l’aïllament exterior i de la substitució del lliure mercat
per la intervenció generalitzada de l’Administració.
Per tal d’aconseguir l’autarquia es va reglamentar el
comerç exterior i es van limitar les exportacions i les
importacions. Es va substituir el funcionament del
lliure mercat per la fixació arbitrària dels preus i el
control d’una part de la producció per part de l’Estat,
al qual els productors estaven obligats a vendre a un

preu taxat prèviament.  El resultat de tot això va ser
e l  b loqueig del  cre ixement econòmic i  e l
desaprofitament de la conjuntura favorable que va
conèixer Europa després de la Segona Guerra Mundial.
La fixació del preu dels aliments i l’escàs creixement
de la producció van afavorir un desproveïment
generalitzat d’aliments. La venda d’alguns productes
de primera necessitat va ser regulada mitjançant una
cartilla de racionament, que es va mantenir fins al
1951. Aquesta situació va facilitar el sorgiment d’un
mercat negre, il·legal i paral·lel, en el qual els estra-
perlistes venien els productes racionats a un preu que
va arribar a ser entre quatre i sis vegades més alt que
el del mercat oficial. Les insuficients quantitats
garantides pel racionament van comportar una
generalització de la fam i la misèria per a una gran
part de la població, que va veure dràsticament reduïda
la seva capacitat adquisitiva atès que els salaris es
mantenien a uns nivells molts baixos.

1.5. La repressió cultural

El nou Estat era profundament uniformador i centralista,
és a dir, només reconeixia l’existència d’una nació
espanyola, identificada tradicionalment amb Castella,
i esborrava del mapa qualsevol altra identitat nacional.
Per tant, no reconeixia la personalitat de Catalunya,
i un dels primers actes de l’exèrcit en trepitjar terres
catalanes va ser l’abolició de l’Estatut d’Autonomia
(1938). Els vencedors de la guerra van considerar
Catalunya com un territori conquerit i, en conseqüència,
van practicar un vertader genocidi cultural per tal de
reespanyolitzar els seus habitants i anorrear la identitat
nacional catalana. Es van prohibir símbols com la
senyera i Els segadors, es va canviar el nom de molts
carrers, es van eliminar monuments públics... i, en
especial, es va perseguir la llengua catalana fins al
punt de quedar suprimida de la vida oficial i pública.
L’ús del català fora de l’àmbit familiar va ser objecte
de multes i sancions. El castellà es va imposar com
l’única llengua oficial.

La cultura catalana va quedar en una situació molt
crítica ja que molts dels seus principals representants
havien marxat a l’exili i, a més, la censura va comportar
un estricte control dels continguts de les publicacions
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1.2. La repressió política

La fi de la guerra, l’any 1939, va representar la
liquidació de la democràcia i la substitució d'aquesta
per un nou ordre feixistitzant que s’imposava per mitjà
d’un Estat dictatorial. L’exèrcit i l’Església catòlica,
que havia beneït l'Alzamiento Nacional com una croada,
van ser dos grans suports del règim, amb una
important presència en la vida pública. El nou ordre
franquista no reconeixia les llibertats democràtiques,
no tenia cap constitució ni acceptava el sufragi com
a legitimador del poder. Només hi havia un partit,
Falange Española y de las Jons, i un sindicat, la Central
Nacional Sindicalista (CNS). La resta de partits van
ser declarats il·legals i perseguits i una dura repressió
es va estendre contra tots aquells qui manifestaven
la seva disconformitat amb el nou règim.

La repressió va ser una de les  característiques més
constants del franquisme i responia a una voluntat
premeditada de liquidar qualsevol oposició, d’impedir
tota protesta o manifestació de dissidència i d’imposar
la por i el terror a fi d’inhibir la població. Molts dels
soldats que havien lluitat al costat de la República
van ser tancats en camps de concentració o en
presons, en unes condicions inhumanes: amuntegats,
mal alimentats i en unes condicions sanitàries
pèssimes. La jurisdicció militar va ser l’encarregada
de jutjar els vençuts mitjançant consells de guerra.
Sovint, una denúncia anònima era suficient per
sotmetre qualsevol persona a un procediment
sumaríssim, sota l’acusació de rebel·lió militar. Molts
d’ells van ser condemnats a presó mentre que d’altres
van ser condemnats a mort i afusellats. Només a la
ciutat de Barcelona, l’any 1939, es van produir més
de 1.000 execucions al camp de la Bota.

1.3. La repressió econòmica i social

La repressió econòmica es va dur a terme a través
de la Llei de responsabilitats polítiques, que castigava
amb multes totes aquelles persones que des de 1934
haguessin tingut una actitud i una ideologia contràries
a l'Alzamiento Nacional. L’aplicació de la llei va significar
un ver tader espol i  mater ia l  de ls vençuts.
Paral·lelament, diverses lleis van permetre confiscar

les propietats dels partits, sindicats, publicacions i
altres entitats democràtiques que havien estat
prohibits.

La repressió es va estendre també a l’àmbit laboral,
tant a les empreses privades, d’on van ser acomiadats
molts treballadors significats pel seu passat republicà,
com de l’Administració pública, la justícia, els col·legis
professionals, l’ensenyament, a través de depuracions
de personal. A Catalunya, tots els empleats i funcionaris
de la Generalitat van ser sotmesos a depuració i més
de 15.000 van ser sancionats.

De manera paral·lela, es va imposar un estricte control
social, acompanyat d’una forta repressió ideològica.
La imposició d’unes normes de conducta fixades pel
puritanisme catòlic va comportar l’entronització dels
valors més tradicionals. Una rígida censura sobre les
activitats lúdiques, socials i culturals pretenia sancionar
qualsevol transgressió, impedir el contacte amb els
corrents culturals de l’exterior i potenciar la difusió
dels valors folklòrics espanyols com els únics possibles
per al consum popular. Els mitjans de comunicació
oficials, com ara Radio Nacional de España, el noticiari
oficial i obligatori o NO-DO, l’agencia de notícies EFE,
o la premsa del règim, van esdevenir uns eficaços
instruments de propaganda i d’ensinistrament ideològic.

Bona part de l’educació va quedar en mans de
l’Església, fet que va significar la liquidació de gran
part de l’escola pública i progressista i la substitució
d'aquesta per una escola privada i força repressiva.
Es va tornar a l’escola més tradicional, impregnada
d’integrisme catòlic i espanyolisme exaltat. Contra
unes pràctiques pedagògiques renovadores i laiques
impulsades per l’escola republicana, es va imposar
un ensenyament destinat a inculcar valors polítics i
morals, més que no pas a raonar i a pensar.
L’ensenyament va esdevenir una barreja de patriotisme
i religió destinada a imposar conviccions, és a dir,
adoctrinar els joves en els valors i les creences dels
guanyadors de la Guerra Civil, per a la qual cosa calia
emprar elements pedagògics que servissin per crear
emocions, més que no pas per suscitar la reflexió.
Així, es demanava que a classe hi hagués abundants
imatges patriòtiques i religioses. I tot això, pensat
fonamentalment per als nois, ja que l’educació de les

noies s’orientava bàsicament a la preparació per ser
mares, esposes i mestresses de casa.

L’arribada diària dels nens i nenes a l’escola solia
començar amb l’acte d'hissar la bandera i de cantar
l’himne espanyol i altres cançons patriòtiques. En
entrar a l’aula, se saludava amb un “Ave María
Purísima”, es resava o cantava alguna cançó religiosa
i s’iniciaven les classes, sempre presidides per un
crucifix i per uns retrats de Franco i José Antonio.
Cada dia calia fer, obligatòriament, un exercici escrit
i il·lustrat d’un tema religiós, patriòtic o cívic. Als nens,
solia recordar-los les seves obligacions com a soldats,
a les nenes, bones maneres i tasques de la llar.

La família va esdevenir la unitat social bàsica, el divorci
no era permès i la dona va tornar al paper domèstic
més tradicional de mare que tenia cura de la llar, dels
fills i restava submisa a les ordres del cap de família.
La difusió d’aquest ideari va quedar en mans de la
Sección Femenina, que va enquadrar les dones en
activitats propagandístiques o de servei social
obligatori.

1.4. Misèria i racionament

La victòria de Franco va tenir unes repercussions
econòmiques molt negatives. A curt termini, va sumir
en la fam i la misèria la major part de la població. A
més llarg termini, la política econòmica del franquisme
va consolidar una economia força endarrerida i molt
poc competitiva a escala internacional.

La política econòmica dels vencedors atorgava a
l’Estat un paper intervencionista i regulador de les
relacions econòmiques. Un dels seus objectius
econòmics pr imord ia ls  va ser  aconsegu i r
l’autosuficiència econòmica (autarquia) a partir de
l’aïllament exterior i de la substitució del lliure mercat
per la intervenció generalitzada de l’Administració.
Per tal d’aconseguir l’autarquia es va reglamentar el
comerç exterior i es van limitar les exportacions i les
importacions. Es va substituir el funcionament del
lliure mercat per la fixació arbitrària dels preus i el
control d’una part de la producció per part de l’Estat,
al qual els productors estaven obligats a vendre a un

preu taxat prèviament.  El resultat de tot això va ser
e l  b loqueig del  cre ixement econòmic i  e l
desaprofitament de la conjuntura favorable que va
conèixer Europa després de la Segona Guerra Mundial.
La fixació del preu dels aliments i l’escàs creixement
de la producció van afavorir un desproveïment
generalitzat d’aliments. La venda d’alguns productes
de primera necessitat va ser regulada mitjançant una
cartilla de racionament, que es va mantenir fins al
1951. Aquesta situació va facilitar el sorgiment d’un
mercat negre, il·legal i paral·lel, en el qual els estra-
perlistes venien els productes racionats a un preu que
va arribar a ser entre quatre i sis vegades més alt que
el del mercat oficial. Les insuficients quantitats
garantides pel racionament van comportar una
generalització de la fam i la misèria per a una gran
part de la població, que va veure dràsticament reduïda
la seva capacitat adquisitiva atès que els salaris es
mantenien a uns nivells molts baixos.

1.5. La repressió cultural

El nou Estat era profundament uniformador i centralista,
és a dir, només reconeixia l’existència d’una nació
espanyola, identificada tradicionalment amb Castella,
i esborrava del mapa qualsevol altra identitat nacional.
Per tant, no reconeixia la personalitat de Catalunya,
i un dels primers actes de l’exèrcit en trepitjar terres
catalanes va ser l’abolició de l’Estatut d’Autonomia
(1938). Els vencedors de la guerra van considerar
Catalunya com un territori conquerit i, en conseqüència,
van practicar un vertader genocidi cultural per tal de
reespanyolitzar els seus habitants i anorrear la identitat
nacional catalana. Es van prohibir símbols com la
senyera i Els segadors, es va canviar el nom de molts
carrers, es van eliminar monuments públics... i, en
especial, es va perseguir la llengua catalana fins al
punt de quedar suprimida de la vida oficial i pública.
L’ús del català fora de l’àmbit familiar va ser objecte
de multes i sancions. El castellà es va imposar com
l’única llengua oficial.

La cultura catalana va quedar en una situació molt
crítica ja que molts dels seus principals representants
havien marxat a l’exili i, a més, la censura va comportar
un estricte control dels continguts de les publicacions
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aquest mitjà de transport. La mobilització va assolir
unes dimensions insòlites a l’època i el Govern es va
veure obligat a canviar algunes de les principals
autoritats franquistes de Catalunya.

2. EL CREIXEMENT ECONÒMIC

Als anys cinquanta, els Estats Units buscaven aliats arreu
del món. Espanya, en concret, presentava interessos
estratègics tant al Mediterrani com a l’Atlàntic. El mes de
novembre de 1950, l’ONU va anul·lar les recomanacions
de retirada d’ambaixadors que havia fet anteriorment. A
partir d'aquest fet, el règim franquista començava a ser
admès en la comunitat política internacional occidental.
El preu que calia pagar era permetre l’establiment de
bases militars estrangeres al seu territori.

L’any 1951 es va negociar l’establiment de bases nord-
americanes terrestres i marítimes, entre les quals les de
Rota, la més gran de la Sisena Flota del Mediterrani. A
canvi, Espanya va rebre ajut econòmic. L’any 1953 es
va signar un tractat d’amistat i cooperació amb els Estats
Units, i dos anys més tard, Espanya entrava a l'ONU. A
partir d’aquest moment, l’economia es va anar recuperant,
encara que força lentament.

2.1. La represa industrial

L’obertura política a l’exterior va anar acompanyada d’una
obertura econòmica. El 1959 es va endegar l’anomenat
Pla d'estabilització, que va significar l’abandonament
definitiu de la política econòmica d’intervenció i d’autarquia
seguida pels governs franquistes fins a aquell moment.
Per tal de poder rebre els ajuts econòmics promesos, el
Govern espanyol es va comprometre a reduir
l’intervencionisme de l’Estat, disminuir el dèficit públic i
abolir els obstacles a l’entrada de mercaderies de l’exterior.
Al Pla d’estabilització es van afegir els anomenats plans
de desenvolupament, el primer dels quals s’endegà l’any
1964; el 1969 es va aprovar el segon.

La planificació no va ser, però, la causa del dinamisme
econòmic dels anys seixanta, atès que les previsions dels
plans rarament es van complir i van tenir uns efectes
escassos. El factor decisiu que explica el ràpid creixement

econòmic espanyol de la dècada dels seixanta va ser la
contribució exterior, especialment la de les economies
més desenvolupades d’Europa. De l’exterior va venir la
nova tecnologia que va permetre la modernització industrial
i de l’exterior van venir també importants inversions de
capital per aprofitar les bones condicions ofertes per una
mà d’obra barata, l’escassa conflictivitat laboral i la reduïda
pressió fiscal. Nombroses empreses estrangeres es van
establir en territori espanyol. I, finalment, de l’exterior van
venir també les transferències monetàries que arribaven
de la mà de turistes i emigrants.

Catalunya, juntament amb el País Basc, va ser la zona
amb un desenvolupament industrial més marcat, fruit de
la pròpia història industrial al llarg dels segles XIX i XX.
A Catalunya, el novembre de l’any 1953 va aparèixer el
primer automòbil espanyol després de la guerra, el SEAT
1400, fabricat a Barcelona. La factoria SEAT havia estat
construïda a Barcelona per decisió expressa de la marca
italiana FIAT, de la qual era concessionària, contra la
voluntat inicial del règim franquista, que volia instal·lar
aquesta fàbrica en un altre indret d’Espanya. L’any 1957
es va fabricar a la factoria de la Zona Franca el primer
SEAT 600.

A Catalunya, aquesta puixança industrial va tenir especial
rellevància en comarques com el Barcelonès, el Vallès
Occidental, el Vallès Oriental, el Baix Llobregat i el Maresme.
Un gran nombre de firmes van instal·lar les seves factories
en aquest anell territorial al voltant de la capital, Barcelona.
Al començament de la dècada dels setanta, a Catalunya,
els sectors industrials més importants eren el dels
transformats metàl·lics, el del  tèxtil i el de la química.

2.2 El turisme

Els anys seixanta també van ser els dels inicis del turisme
de masses. En aquests moments, el desenvolupament
social i econòmic dels països europeus i l’obertura de
l’economia espanyola a Europa van permetre que àmplies
capes de  la població europea gaudissin de vacances
a Espanya. Per a ells, Espanya era un indret dotat de
clima benigne, platges gairebé desertes i preus molt
baixos. Per proximitat fronterera i per la gran bellesa
paisatgística, les costes catalanes en van ser les més
afavorides. La Costa Brava i la Costa Daurada van

esdevenir espais mítics per a uns turistes que rebien
sol, bon menjar i habitatge a preus insòlits al seu país
d’origen. Amb aquests elements es va iniciar un
desenvolupament del sector serveis (hotels, restaurants,
transports...), necessari per atendre la creixent demanda
turística. Aquesta explosió turística va comportar l’entrada
de divises al nostre país, però també una inusitada
especulació urbanística, que va provocar la destrucció
de molts indrets naturals a causa d'una incontrolada i
massiva construcció d’edificacions dirigida a serveis
vinculats a la restauració i l’hostalatge.

Aquest turisme també va tenir efectes importants en
els costums i la ideologia de la població: va mostrar
formes de vida diferents, va forçar una obertura dels
rígids esquemes morals franquistes i va permetre
l’entrada de sectors de la població a l’anomenada societat
de consum.

2.3 Les migracions

Els moviments migratoris van ser un dels fenòmens
més característics d’aquest període. L’Espanya més
agrícola va conèixer un procés de transformació de
l’agricultura que va suposar una notable expulsió de mà
d ’obra que, fruit de la mecanització i de les
transformacions del camp, va veure restringides les
seves possibilitats de trobar feina. El baix nivell de vida
d’aquestes regions (Andalusia, Extremadura, les dues
Castelles, amb excepció de Madrid, Aragó...) va afavorir
un moviment migratori que es va orientar cap a les
regions industrialitzades d’Europa (Suïssa, Alemanya,
França...), on hi havia una demanda intensa de mà
d’obra. Els diners que aquests emigrants enviaven a
Espanya també van ser un dels puntals que van salvar
l’economia espanyola del moment.

El desenvolupament industrial de Catalunya també
necessitava mà d’obra i Catalunya va rebre una allau
d’immigrants. Normalment venien famílies senceres,
que van trobar feina fonamentalment a la indústria i la
construcció i que es van instal·lar principalment a les
comarques industrials del voltant de Barcelona. Només
entre els anys 1960 i 1970 es calcula que el creixement
migratori va comportar un augment de la població
catalana de més de 700.000 persones.

i els actes culturals. No va ser fins als anys cinquanta
quan es va tornar a publicar una revista en català.

1.6. La resistència

Fins a 1944 es va produir una activitat de resistència,
que encara que molt minoritària, pretenia mantenir
una organització en la clandestinitat, ajudar els
empresonats i represaliats i donar suport moral i
material als vençuts. A més, hi havia la confiança que
un cop vençut el feixisme en la Guerra Mundial, els
aliats intervindrien a Espanya per acabar amb el
franquisme, el darrer reducte del feixisme a Europa.
Es va organitzar una resistència armada formada per
partides de guerrillers, sobretot comunistes i
anarquistes, el maquis. Actuaven fonamentalment als
Pirineus i la seva acció més espectacular va ser la
invasió de la Vall d’Aran des de França (1944),
concebuda com un preludi a l’entrada dels aliats. Tot
i el fracàs de la invasió i la dura repressió que s’abatia
sobre els guerrillers capturats (Quico Sabaté, Josep
Lluís Faceries i Ramon Vila, conegut com el Cara
cremada, tres dels maquis més actius a la zona van
ser morts en enfrontaments amb les forces d’ordre
públic), l’activitat guerrillera es va prolongar fins a
1962. A partir d'aleshores, va esdevenir episòdica

La major part de les forces polítiques que actuaven
durant la República van quedar delmades i gairebé
van desaparèixer de l’interior del país. Les més actives
van ser la CNT, el POUM, el Front Nacional de
Catalunya, el PSUC i el Moviment Socialista de
Catalunya, que van portar a terme una activitat
clandestina de propaganda antifranquista i de
manteniment de l’esperit catalanista. Malgrat el terror
imposat per la dictadura, el malestar dels treballadors
a causa dels baixos salaris i les dures condicions de
vida es va palesar en alguns conflictes laborals en
grans empreses de Barcelona i de Manresa (1946).

La penúria econòmica també va precipitar el moviment
de protesta social més important a què va haver de
fer front el primer franquisme: la vaga de tramvies
de Barcelona de l’any 1951. Aquesta es va iniciar
quan les autoritats van apujar arbitràriament el preu
del bitllet i la ciutadania hi va respondre boicotejant
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aquest mitjà de transport. La mobilització va assolir
unes dimensions insòlites a l’època i el Govern es va
veure obligat a canviar algunes de les principals
autoritats franquistes de Catalunya.

2. EL CREIXEMENT ECONÒMIC

Als anys cinquanta, els Estats Units buscaven aliats arreu
del món. Espanya, en concret, presentava interessos
estratègics tant al Mediterrani com a l’Atlàntic. El mes de
novembre de 1950, l’ONU va anul·lar les recomanacions
de retirada d’ambaixadors que havia fet anteriorment. A
partir d'aquest fet, el règim franquista començava a ser
admès en la comunitat política internacional occidental.
El preu que calia pagar era permetre l’establiment de
bases militars estrangeres al seu territori.

L’any 1951 es va negociar l’establiment de bases nord-
americanes terrestres i marítimes, entre les quals les de
Rota, la més gran de la Sisena Flota del Mediterrani. A
canvi, Espanya va rebre ajut econòmic. L’any 1953 es
va signar un tractat d’amistat i cooperació amb els Estats
Units, i dos anys més tard, Espanya entrava a l'ONU. A
partir d’aquest moment, l’economia es va anar recuperant,
encara que força lentament.

2.1. La represa industrial

L’obertura política a l’exterior va anar acompanyada d’una
obertura econòmica. El 1959 es va endegar l’anomenat
Pla d'estabilització, que va significar l’abandonament
definitiu de la política econòmica d’intervenció i d’autarquia
seguida pels governs franquistes fins a aquell moment.
Per tal de poder rebre els ajuts econòmics promesos, el
Govern espanyol es va comprometre a reduir
l’intervencionisme de l’Estat, disminuir el dèficit públic i
abolir els obstacles a l’entrada de mercaderies de l’exterior.
Al Pla d’estabilització es van afegir els anomenats plans
de desenvolupament, el primer dels quals s’endegà l’any
1964; el 1969 es va aprovar el segon.

La planificació no va ser, però, la causa del dinamisme
econòmic dels anys seixanta, atès que les previsions dels
plans rarament es van complir i van tenir uns efectes
escassos. El factor decisiu que explica el ràpid creixement

econòmic espanyol de la dècada dels seixanta va ser la
contribució exterior, especialment la de les economies
més desenvolupades d’Europa. De l’exterior va venir la
nova tecnologia que va permetre la modernització industrial
i de l’exterior van venir també importants inversions de
capital per aprofitar les bones condicions ofertes per una
mà d’obra barata, l’escassa conflictivitat laboral i la reduïda
pressió fiscal. Nombroses empreses estrangeres es van
establir en territori espanyol. I, finalment, de l’exterior van
venir també les transferències monetàries que arribaven
de la mà de turistes i emigrants.

Catalunya, juntament amb el País Basc, va ser la zona
amb un desenvolupament industrial més marcat, fruit de
la pròpia història industrial al llarg dels segles XIX i XX.
A Catalunya, el novembre de l’any 1953 va aparèixer el
primer automòbil espanyol després de la guerra, el SEAT
1400, fabricat a Barcelona. La factoria SEAT havia estat
construïda a Barcelona per decisió expressa de la marca
italiana FIAT, de la qual era concessionària, contra la
voluntat inicial del règim franquista, que volia instal·lar
aquesta fàbrica en un altre indret d’Espanya. L’any 1957
es va fabricar a la factoria de la Zona Franca el primer
SEAT 600.

A Catalunya, aquesta puixança industrial va tenir especial
rellevància en comarques com el Barcelonès, el Vallès
Occidental, el Vallès Oriental, el Baix Llobregat i el Maresme.
Un gran nombre de firmes van instal·lar les seves factories
en aquest anell territorial al voltant de la capital, Barcelona.
Al començament de la dècada dels setanta, a Catalunya,
els sectors industrials més importants eren el dels
transformats metàl·lics, el del  tèxtil i el de la química.

2.2 El turisme

Els anys seixanta també van ser els dels inicis del turisme
de masses. En aquests moments, el desenvolupament
social i econòmic dels països europeus i l’obertura de
l’economia espanyola a Europa van permetre que àmplies
capes de  la població europea gaudissin de vacances
a Espanya. Per a ells, Espanya era un indret dotat de
clima benigne, platges gairebé desertes i preus molt
baixos. Per proximitat fronterera i per la gran bellesa
paisatgística, les costes catalanes en van ser les més
afavorides. La Costa Brava i la Costa Daurada van

esdevenir espais mítics per a uns turistes que rebien
sol, bon menjar i habitatge a preus insòlits al seu país
d’origen. Amb aquests elements es va iniciar un
desenvolupament del sector serveis (hotels, restaurants,
transports...), necessari per atendre la creixent demanda
turística. Aquesta explosió turística va comportar l’entrada
de divises al nostre país, però també una inusitada
especulació urbanística, que va provocar la destrucció
de molts indrets naturals a causa d'una incontrolada i
massiva construcció d’edificacions dirigida a serveis
vinculats a la restauració i l’hostalatge.

Aquest turisme també va tenir efectes importants en
els costums i la ideologia de la població: va mostrar
formes de vida diferents, va forçar una obertura dels
rígids esquemes morals franquistes i va permetre
l’entrada de sectors de la població a l’anomenada societat
de consum.

2.3 Les migracions

Els moviments migratoris van ser un dels fenòmens
més característics d’aquest període. L’Espanya més
agrícola va conèixer un procés de transformació de
l’agricultura que va suposar una notable expulsió de mà
d ’obra que, fruit de la mecanització i de les
transformacions del camp, va veure restringides les
seves possibilitats de trobar feina. El baix nivell de vida
d’aquestes regions (Andalusia, Extremadura, les dues
Castelles, amb excepció de Madrid, Aragó...) va afavorir
un moviment migratori que es va orientar cap a les
regions industrialitzades d’Europa (Suïssa, Alemanya,
França...), on hi havia una demanda intensa de mà
d’obra. Els diners que aquests emigrants enviaven a
Espanya també van ser un dels puntals que van salvar
l’economia espanyola del moment.

El desenvolupament industrial de Catalunya també
necessitava mà d’obra i Catalunya va rebre una allau
d’immigrants. Normalment venien famílies senceres,
que van trobar feina fonamentalment a la indústria i la
construcció i que es van instal·lar principalment a les
comarques industrials del voltant de Barcelona. Només
entre els anys 1960 i 1970 es calcula que el creixement
migratori va comportar un augment de la població
catalana de més de 700.000 persones.

i els actes culturals. No va ser fins als anys cinquanta
quan es va tornar a publicar una revista en català.

1.6. La resistència

Fins a 1944 es va produir una activitat de resistència,
que encara que molt minoritària, pretenia mantenir
una organització en la clandestinitat, ajudar els
empresonats i represaliats i donar suport moral i
material als vençuts. A més, hi havia la confiança que
un cop vençut el feixisme en la Guerra Mundial, els
aliats intervindrien a Espanya per acabar amb el
franquisme, el darrer reducte del feixisme a Europa.
Es va organitzar una resistència armada formada per
partides de guerrillers, sobretot comunistes i
anarquistes, el maquis. Actuaven fonamentalment als
Pirineus i la seva acció més espectacular va ser la
invasió de la Vall d’Aran des de França (1944),
concebuda com un preludi a l’entrada dels aliats. Tot
i el fracàs de la invasió i la dura repressió que s’abatia
sobre els guerrillers capturats (Quico Sabaté, Josep
Lluís Faceries i Ramon Vila, conegut com el Cara
cremada, tres dels maquis més actius a la zona van
ser morts en enfrontaments amb les forces d’ordre
públic), l’activitat guerrillera es va prolongar fins a
1962. A partir d'aleshores, va esdevenir episòdica

La major part de les forces polítiques que actuaven
durant la República van quedar delmades i gairebé
van desaparèixer de l’interior del país. Les més actives
van ser la CNT, el POUM, el Front Nacional de
Catalunya, el PSUC i el Moviment Socialista de
Catalunya, que van portar a terme una activitat
clandestina de propaganda antifranquista i de
manteniment de l’esperit catalanista. Malgrat el terror
imposat per la dictadura, el malestar dels treballadors
a causa dels baixos salaris i les dures condicions de
vida es va palesar en alguns conflictes laborals en
grans empreses de Barcelona i de Manresa (1946).

La penúria econòmica també va precipitar el moviment
de protesta social més important a què va haver de
fer front el primer franquisme: la vaga de tramvies
de Barcelona de l’any 1951. Aquesta es va iniciar
quan les autoritats van apujar arbitràriament el preu
del bitllet i la ciutadania hi va respondre boicotejant
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2.4 El creixement urbà

L’èxode migratori des del món rural va desencadenar un
gran creixement de les ciutats, desordenat i mancat de
planificació urbanística.

La necessitat de disposar ràpidament d'un habitatge va
fer que, provisionalment, molts immigrants s’instal·lessin
en barraques o coves, però amb l’aspiració d’arribar a
tenir un pis. El negoci de la construcció i de l’especulació
immobiliària es va disparar. Arreu del cinturó industrial
de Barcelona i les comarques circumdants van
aparè ixer barris perifèr ics suburbials sense
infraestructures, amb unes condicions d’habitatge
deficients i amb uns mitjans de transport insuficients
per connectar-los als centres urbans de les ciutats.
Habitualment, els blocs de pisos i cases d’aquests
nous barris eren construïts amb materials d’escassa
qualitat, fet que comportava el ràpid deteriorament
dels edificis.

La fisonomia dels pobles i les ciutats de Catalunya
es va veure modificada de forma irreversible.

2.5 La vida quotidiana de les classes populars

La joventut, que no havia viscut la guerra i més
preparada que les generacions anteriors, va
protagonitzar, sobretot des de la fi dels anys seixanta,
uns canvis de comportament amb una profunda
repercussió social sobre la base del qüestionament
dels valors tradicionals, la crítica de l’autoritarisme
i la repressió en tots els àmbits (familiar, religiós,
polític), el coneixement del món exterior i l’impuls de
noves formes de relació personal i sexual. Un fort
context de secularització social va contribuir a la
creació d’una opinió pública ciutadana cada cop més
allunyada d’un anacrònic codi moral franquista i de
l’arcaic nacionalcatolicisme.

D'altra banda, la societat de consum que va derivar
del major benestar va impulsar una nova valoració
del treball com a font d’ingressos per comprar cada
cop més productes. El desenvolupament dels seixanta
va permetre a moltes persones l’entrada en la societat
de consum, que va tenir en el SEAT 600 el símbol

més destacat, ja que marcaria un nou concepte de
l’oci de cap de setmana i del període de vacances
per a les famílies treballadores. També van començar
a generalitzar-se les vacances pagades.

Els electrodomèstics, l’ús dels quals es va fer comú
a Europa en els anys trenta, també van entrar a les
llars espanyoles de la mà de les lletres de canvi. Nous
materials com l’alumini i el plàstic, i productes com
el Duralex o els pals de fregar Mery, van potenciar
aquesta sensació de millora i benestar entre les capes
treballadores.

Malgrat aquest canvi, el benestar econòmic no es va
acompanyar d’un procés de canvi polític vers un
sistema democràtic. El règim de Franco continuava
sent una dictadura personal, sense llibertats.

3. L’ANTIFRANQUISME

3.1  Entre la resistència i la normalitat cultural

A Catalunya, els canvis econòmics del anys seixanta
van assolir una volada considerable i això va estimular
el canvi social i també una revifalla important de la
cultura catalana. Els catalans van començar a desfer-
se del rígid model social franquista i van anar modernitzant
els costums i les formes de vida. La reivindicació de la
llengua i la cultura catalanes, iniciada ja des dels sectors
intel·lectuals al principi dels seixanta, va assolir un abast
més gran i es va acompanyar de la difusió de valors
democràtics forçosament crítics amb el sistema
dominant. Així, es va produir una clara identificació entre
reivindicació del català i oposició al franquisme.

A més, la relativa obertura política del règim va permetre
una certa expansió de les manifestacions culturals en
llengua catalana. Les autoritats franquistes van començar
a autoritzar algunes publicacions i activitats en català,
encara que sovint eren perseguides o clausurades si
palesaven algun indici de crítica al sistema. Malgrat que
el govern tolerava aquestes actuacions culturals, no va
tenir mai cap actitud de suport o de subvenció econòmica
al català. Així, les propostes a favor de la recuperació
de la llengua van ser fruit d’iniciatives privades i sovint

van tenir el mecenatge d’alguns sectors de la burgesia
catalana.

En aquest nou context va sorgir un moviment cívic
catalanista que va comportar l’aparició de les primeres
revistes en català (Oriflama, Serra d’Or, Cavall Fort), la
creació i consolidació d’entitats de promoció cultural
(Òmnium Cultural), editorials (Edicions 62, Enciclopèdia
Catalana), que tenien una clara vocació de presència
pública i ciutadana. A poc a poc, l’edició de llibres en
català va créixer i es va consolidar una nova generació
d’escriptors en llengua catalana (Salvador Espriu, Manuel
de Pedrolo, Joan Oliver, Mercè Rodoreda, Maria Aurèlia
Campmany, Terenci Moix, Montserrat Roig...). La realitat
del franquisme va afavorir el compromís social i polític
dels artistes i literats i va precipitar les seves actituds
crítiques amb el règim. També es va desenvolupar un
important moviment de renovació pedagògica (Rosa
Sensat) que va impulsar la democratització i la
catalanització de l’escola

Però el fenomen que va assolir un ressò popular més
clar i una incidència més gran en la recuperació cultural
va ser la Nova Cançó (El Setze Jutges, Raimon, Lluís
Llach, Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet, Quico
Pi de la Serra...). Es va desenvolupar des de 1961 i va
esdevenir l’aparador més visible d’una cultura catalana
de creixent projecció pública i mediàtica. Aquest moviment
va assolir decididament un caràcter reivindicatiu que va
provocar l’animadversió de les autoritats franquistes
que sovint prohibien els recitals i multaven els cantants
i els organitzadors.

3.2  Treballadors, estudiants, veïns

Les transformacions dels anys seixanta també van
comportar un increment de la conflictivitat social i de
les mobilitzacions contra el franquisme. Va néixer un
nou obrerisme que va assolir una influència notòria entre
els treballadors i que es va articular fonamentalment a
través de Comissions Obreres, constituïdes a Barcelona
el 1964. Aquesta organització de caràcter sindical era
un moviment independent, democràtic i unitari que va
impulsar la lluita reivindicativa (sous, condicions de
treball...) i política (llibertat sindical, drets civils,
democràcia...). Va combinar l’acció il·legal (vagues,

manifestacions) amb la legal i va aconseguir un bon
nombre d’enllaços i delegats sindicals de la CNS.

La mobilització també va arribar a la Universitat. L’entrada
de nous sectors socials i de tot un conjunt de joves que
no havien viscut la guerra va afavorir l'aparició d'una
generació d’estudiants més reivindicativa i oposada a
la dictadura. La demanda del dret d’associació i de
llibertats polítiques va desbordar el control del sindicat
falangista (SEU) sobre els universitaris. L’any 1966 es
va constituir el Sindicat Democràtic d’Estudiants de
Barcelona, que dos anys més tard va quedar pràcticament
desarborat per la repressió policial. Des de 1969 es va
iniciar tot un procés de radicalització política i ideològica
en què l’actuació assembleària i l’enfrontament directe
amb les autoritats van créixer en espiral, atiats per les
protestes que comportava l'actuació policial sistemàtica.
Els partits d’esquerres i d’extrema esquerra van assolir
un ampli ressò entre els joves universitaris més polititzats.
La universitat va esdevenir, així, un element de conflictes
permanent fins al punt que sovint el Govern havia de
recórrer a tancar-la per tal d’aturar els moviments de
protesta.

Les mancances en els equipaments de molts barris i
l’especulació urbanística van afavorir la formació
d’associacions de veïns, sovint reconegudes legalment.
El moviment veïnal va adquirir força en la reivindicació
de millores per als barris (escoles, transports,
ambulatoris, enllumenat, clavegueram, etcètera), va
denunciar les irregularitats urbanístiques i la corrupció
i va desprestigiar uns ajuntaments que menystenien
aquestes reclamacions populars. Sovint, les
reivindicacions més concretes anaven acompanyades
de demandes de llibertats públiques i de democratització
de les institucions.

L'Església també va mostrar els primers símptomes de
distanciament i oposició al règim. Un dels fets més
rellevants va ser l’actitud de l’abat de Montserrat, Aureli
Maria Escarré,  que va criticar el règim en unes
declaracions a un diari francès, de resultes de les quals
va haver d’exiliar-se. Un segon fet va ser una manifestació
de capellans, el 1966, en protesta contra les tortures
policials que van patir alguns estudiants detinguts arran
de la Caputxinada, una reunió d’estudiants i intel·lectuals
catalans als Caputxins de Sarrià que va ser dissolta per
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2.4 El creixement urbà

L’èxode migratori des del món rural va desencadenar un
gran creixement de les ciutats, desordenat i mancat de
planificació urbanística.

La necessitat de disposar ràpidament d'un habitatge va
fer que, provisionalment, molts immigrants s’instal·lessin
en barraques o coves, però amb l’aspiració d’arribar a
tenir un pis. El negoci de la construcció i de l’especulació
immobiliària es va disparar. Arreu del cinturó industrial
de Barcelona i les comarques circumdants van
aparè ixer barris perifèr ics suburbials sense
infraestructures, amb unes condicions d’habitatge
deficients i amb uns mitjans de transport insuficients
per connectar-los als centres urbans de les ciutats.
Habitualment, els blocs de pisos i cases d’aquests
nous barris eren construïts amb materials d’escassa
qualitat, fet que comportava el ràpid deteriorament
dels edificis.

La fisonomia dels pobles i les ciutats de Catalunya
es va veure modificada de forma irreversible.

2.5 La vida quotidiana de les classes populars

La joventut, que no havia viscut la guerra i més
preparada que les generacions anteriors, va
protagonitzar, sobretot des de la fi dels anys seixanta,
uns canvis de comportament amb una profunda
repercussió social sobre la base del qüestionament
dels valors tradicionals, la crítica de l’autoritarisme
i la repressió en tots els àmbits (familiar, religiós,
polític), el coneixement del món exterior i l’impuls de
noves formes de relació personal i sexual. Un fort
context de secularització social va contribuir a la
creació d’una opinió pública ciutadana cada cop més
allunyada d’un anacrònic codi moral franquista i de
l’arcaic nacionalcatolicisme.

D'altra banda, la societat de consum que va derivar
del major benestar va impulsar una nova valoració
del treball com a font d’ingressos per comprar cada
cop més productes. El desenvolupament dels seixanta
va permetre a moltes persones l’entrada en la societat
de consum, que va tenir en el SEAT 600 el símbol

més destacat, ja que marcaria un nou concepte de
l’oci de cap de setmana i del període de vacances
per a les famílies treballadores. També van començar
a generalitzar-se les vacances pagades.

Els electrodomèstics, l’ús dels quals es va fer comú
a Europa en els anys trenta, també van entrar a les
llars espanyoles de la mà de les lletres de canvi. Nous
materials com l’alumini i el plàstic, i productes com
el Duralex o els pals de fregar Mery, van potenciar
aquesta sensació de millora i benestar entre les capes
treballadores.

Malgrat aquest canvi, el benestar econòmic no es va
acompanyar d’un procés de canvi polític vers un
sistema democràtic. El règim de Franco continuava
sent una dictadura personal, sense llibertats.

3. L’ANTIFRANQUISME

3.1  Entre la resistència i la normalitat cultural

A Catalunya, els canvis econòmics del anys seixanta
van assolir una volada considerable i això va estimular
el canvi social i també una revifalla important de la
cultura catalana. Els catalans van començar a desfer-
se del rígid model social franquista i van anar modernitzant
els costums i les formes de vida. La reivindicació de la
llengua i la cultura catalanes, iniciada ja des dels sectors
intel·lectuals al principi dels seixanta, va assolir un abast
més gran i es va acompanyar de la difusió de valors
democràtics forçosament crítics amb el sistema
dominant. Així, es va produir una clara identificació entre
reivindicació del català i oposició al franquisme.

A més, la relativa obertura política del règim va permetre
una certa expansió de les manifestacions culturals en
llengua catalana. Les autoritats franquistes van començar
a autoritzar algunes publicacions i activitats en català,
encara que sovint eren perseguides o clausurades si
palesaven algun indici de crítica al sistema. Malgrat que
el govern tolerava aquestes actuacions culturals, no va
tenir mai cap actitud de suport o de subvenció econòmica
al català. Així, les propostes a favor de la recuperació
de la llengua van ser fruit d’iniciatives privades i sovint

van tenir el mecenatge d’alguns sectors de la burgesia
catalana.

En aquest nou context va sorgir un moviment cívic
catalanista que va comportar l’aparició de les primeres
revistes en català (Oriflama, Serra d’Or, Cavall Fort), la
creació i consolidació d’entitats de promoció cultural
(Òmnium Cultural), editorials (Edicions 62, Enciclopèdia
Catalana), que tenien una clara vocació de presència
pública i ciutadana. A poc a poc, l’edició de llibres en
català va créixer i es va consolidar una nova generació
d’escriptors en llengua catalana (Salvador Espriu, Manuel
de Pedrolo, Joan Oliver, Mercè Rodoreda, Maria Aurèlia
Campmany, Terenci Moix, Montserrat Roig...). La realitat
del franquisme va afavorir el compromís social i polític
dels artistes i literats i va precipitar les seves actituds
crítiques amb el règim. També es va desenvolupar un
important moviment de renovació pedagògica (Rosa
Sensat) que va impulsar la democratització i la
catalanització de l’escola

Però el fenomen que va assolir un ressò popular més
clar i una incidència més gran en la recuperació cultural
va ser la Nova Cançó (El Setze Jutges, Raimon, Lluís
Llach, Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet, Quico
Pi de la Serra...). Es va desenvolupar des de 1961 i va
esdevenir l’aparador més visible d’una cultura catalana
de creixent projecció pública i mediàtica. Aquest moviment
va assolir decididament un caràcter reivindicatiu que va
provocar l’animadversió de les autoritats franquistes
que sovint prohibien els recitals i multaven els cantants
i els organitzadors.

3.2  Treballadors, estudiants, veïns

Les transformacions dels anys seixanta també van
comportar un increment de la conflictivitat social i de
les mobilitzacions contra el franquisme. Va néixer un
nou obrerisme que va assolir una influència notòria entre
els treballadors i que es va articular fonamentalment a
través de Comissions Obreres, constituïdes a Barcelona
el 1964. Aquesta organització de caràcter sindical era
un moviment independent, democràtic i unitari que va
impulsar la lluita reivindicativa (sous, condicions de
treball...) i política (llibertat sindical, drets civils,
democràcia...). Va combinar l’acció il·legal (vagues,

manifestacions) amb la legal i va aconseguir un bon
nombre d’enllaços i delegats sindicals de la CNS.

La mobilització també va arribar a la Universitat. L’entrada
de nous sectors socials i de tot un conjunt de joves que
no havien viscut la guerra va afavorir l'aparició d'una
generació d’estudiants més reivindicativa i oposada a
la dictadura. La demanda del dret d’associació i de
llibertats polítiques va desbordar el control del sindicat
falangista (SEU) sobre els universitaris. L’any 1966 es
va constituir el Sindicat Democràtic d’Estudiants de
Barcelona, que dos anys més tard va quedar pràcticament
desarborat per la repressió policial. Des de 1969 es va
iniciar tot un procés de radicalització política i ideològica
en què l’actuació assembleària i l’enfrontament directe
amb les autoritats van créixer en espiral, atiats per les
protestes que comportava l'actuació policial sistemàtica.
Els partits d’esquerres i d’extrema esquerra van assolir
un ampli ressò entre els joves universitaris més polititzats.
La universitat va esdevenir, així, un element de conflictes
permanent fins al punt que sovint el Govern havia de
recórrer a tancar-la per tal d’aturar els moviments de
protesta.

Les mancances en els equipaments de molts barris i
l’especulació urbanística van afavorir la formació
d’associacions de veïns, sovint reconegudes legalment.
El moviment veïnal va adquirir força en la reivindicació
de millores per als barris (escoles, transports,
ambulatoris, enllumenat, clavegueram, etcètera), va
denunciar les irregularitats urbanístiques i la corrupció
i va desprestigiar uns ajuntaments que menystenien
aquestes reclamacions populars. Sovint, les
reivindicacions més concretes anaven acompanyades
de demandes de llibertats públiques i de democratització
de les institucions.

L'Església també va mostrar els primers símptomes de
distanciament i oposició al règim. Un dels fets més
rellevants va ser l’actitud de l’abat de Montserrat, Aureli
Maria Escarré,  que va criticar el règim en unes
declaracions a un diari francès, de resultes de les quals
va haver d’exiliar-se. Un segon fet va ser una manifestació
de capellans, el 1966, en protesta contra les tortures
policials que van patir alguns estudiants detinguts arran
de la Caputxinada, una reunió d’estudiants i intel·lectuals
catalans als Caputxins de Sarrià que va ser dissolta per
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la policia. En aquesta direcció, alguns sacerdots joves
es van vincular al moviment veïnal i també al moviment
reivindicatiu obrer.

3.3 L’oposició política clandestina

La vinculació als moviments socials va dotar d’un profund
contingut popular i d’esquerres l’oposició antifranquista.
Algunes de les forces de més influència entre els
treballadors durant la República (com la CNT o el POUM)
van ser desmantellades a l’interior i només van mantenir
una organització a l’exili, de manera que van quedar
gairebé inactives a l’interior. El PSUC era el partit que
disposava d'una xarxa organitzativa clandestina més
important i la seva presència era molt activa en el món
laboral i estudiantil. D’entre els grups socialistes van
adquirir un cert ressò el Front Obrer Català (FOC) i,
sobretot, el Moviment Socialista de Catalunya. També
es va articular una tendència més radical de base
independentista al voltant del PSAN. La resta
d’organitzacions van quedar relegades a un paper
testimonial (Esquerra Republicana de Catalunya) o
marginal (Front Nacional de Catalunya).

El catalanisme catòlic es va organitzar al voltant del
grup CC, que va protagonitzar algunes campanyes en
defensa del català i la celebració d’actes testimonials
de contingut catalanista. Entre aquests destaquen la
campanya a favor de bisbes catalans i, sobretot, els
fets del Palau de la Música, en què una part del públic
va cantar El cant de la senyera, que havia estat programat
i posteriorment prohibit per les autoritats franquistes.
Bona part d’aquests sectors moderats catalanistes es
van agrupar l’any 1974 en Convergència Democràtica
de Catalunya.

3.4 L’Assemblea de Catalunya

L’oposició política, cada cop més reconstituïda,
organitzada i activa políticament, va iniciar un procés
d’actuació unitàri i coordinat per definir una alternativa
democràtica. L’any 1969 es va crear la Coordinadora
de Forces Polítiques de Catalunya, el primer organisme
unitari d’oposició constituït a l’Estat espanyol i compost
pels principals partits pol ítics que actuaven

clandestinament a Catalunya. El procés unitari va culminar
el desembre de 1971 amb la constitució de l’Assemblea
de Catalunya, que va incorporar inicialment més de 40
organitzacions polítiques i sindicals clandestines,
assemblees locals i comarcals, entitats legals (col·legis
professionals, associacions de veïns...) i persones
independents.

El programa unitari de l’Assemblea va quedar fixat en
quatre punts: amnistia per als presos i exiliats polítics,
recuperació de les llibertats democràtiques, restabliment
provisional de l’Estatut d’Autonomia de 1932 i de les
seves institucions i coordinació amb les altres forces
democràtiques de l’Estat espanyol. L’Assemblea de
Catalunya, que va ser el principal òrgan de mobilització
popular dels últims anys del franquisme, va aconseguir
una gran representativitat política i social i va  endegar
diverses mobilitzacions al voltant d ’aquestes
reivindicacions.

3.5. La fi de la dictadura

Des de principi dels anys setanta, la incapacitat del
règim per reformar-se i adaptar-se a les demandes
socials i al context internacional el va precipitar a una
crisi irreversible. Els darrers anys de la vida del dictador
van palesar que el franquisme caminava vers un carreró
sense sortida, en uns moments en què el creixement
econòmic s’havia aturat i la crisi petrolera de 1973
començava a fer-se notar. Els governs d’aquells anys
es van orientar cap a un immobilisme polític que
marginava els sectors més oberturistes del règim i que
optava per incrementar la repressió (Llei antiterrorista,
afusellament d’antifranquistes, etcètera). Mentrestant,
al carrer, l’oposició s’havia enfortit i cada cop eren més
els qui es manifestaven per expressar el seu desig de
recuperar la democràcia, les llibertats i l’autonomia.

En aquest context, el dictador Franco va morir el 20 de
novembre de 1975 després d’una llarga agonia. Aquest
fet va desfermar obertament la crisi de la dictadura i va
iniciar un procés de transició cap a la recuperació de
la democràcia.
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El personatge

Joan Graupera. 32 anys. Barcelona. Treballador del metall. Membre de la CNT

La biografia

En Joan Graupera era un treballador d’una empresa metal·lúrgica de Barcelona afiliat
a la CNT i un actiu militant sindicalista. Durant la guerra va formar part del comitè
de control de la fàbrica i amb les milícies cenetistes va marxar al Front d’Aragó on
va participar activament en les col·lectivitzacions que hi van tenir lloc.

Més endavant va participar en la batalla de l’Ebre i, arran de la caiguda de Barcelona,
va formar part de l’allau de fugitius que va arribar a la frontera francesa el febrer
de 1939.

Els interrogants

Per què decideix fugir vers la frontera?

Com hi arriba? Descriu el viatge

Com té lloc l’entrada a França? Com
és rebut?

On és internat? Com és la vida allà.
Intenta imaginar les seves condicions
de vida.

Podria ser que en Joan morís a
Mauthausen l’any 1944? Com hi va
arribar? Per què?

Activitat 1
LA LLARGA POSTGUERRA: EXILI, REPRESSIÓ I MISÈRIA

La recerca al Museu

Ha rebut notícies de la repressió franquista. Té por del
que li pugui passar per haver estat milicià anarquista i
membre dels comitès de col·lectivització.

Marxa amb un grup de soldats de la seva columna a
peu i amb camions. Es pot descriure una situació com
la de la foto de la carreta, amb gent que fuig, que hi ha
al panell del Museu. Es pot fer referència al quadre amb
xifres d’exiliats.

Es pot descriure el pas de la frontera a través de la foto
on els soldats van llançant els fusells abans d’entrar a
França.

En camps de concentració a la platja. Es pot descriure
la foto del camp de concentració, les condicions de
vida: separació de famílies, fam, poca higiene, humitat
i sal, fred, amuntegament de presoners, etcètera.

Cal fer referència a les fotografies de la resistència i
de Mauthausen que hi ha al Museu. Relacionar-ho amb
l’ocupació alemanya de França, la resistència, la captura
pels alemanys i el posterior internament en un camp de
concentració alemany. Caldria diferenciar, encara que
emprem el mateix terme, els camps de concentració
francesos on s'ubicaven els exiliats espanyols dels
camps de concentració nazis.

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

El personatge

Pere Guàrdia. 54 anys. Badalona. Regidor i secretari d’Ajuntament. Membre
d’Esquerra Republicana de Catalunya

La biografia

En Pere Guàrdia regentava un comerç de queviures a Badalona que ja era dels seus
pares. Militant catalanista i republicà, va afiliar-se a ERC des de la fundació del partit.
En les eleccions de 1934 va ser elegit regidor per ERC i va ser nomenat secretari
de l'Ajuntament.

Durant la guerra va formar part de l’Ajuntament en representació del seu partit i va
encarregar-se del proveïment dels soldats que marxaven al front. Va tenir amagat
a casa seva un cosí que se sentia amenaçat pels escamots incontrolats i el va ajudar
a fugir a França.

El gener de 1939 decideix quedar-se a casa amb els seus i és detingut a l’entrada
de les tropes franquistes.

Els interrogants

Per què és detingut en Pere Guàrdia?

On és conduït?

Com i qui el jutjarà?

De què se l’acusarà?

Quina podria ser la seva condemna?

Activitat 1
LA LLARGA POSTGUERRA: EXILI, REPRESSIÓ I MISÈRIA

La recerca al Museu

És detingut per ser membre d’ERC i per tenir un càrrec
a l’Ajuntament republicà del seu poble.

És conduït a la presó Model  de Barcelona. D’altres,
amb pitjor sort, són tancats en camps de concentració
o enviats a batallons disciplinaris. Es pot fer referència
al mapa que hi ha al panell sobre aquesta temàtica.

Serà jutjat per un tribunal militar en un consell de
guerra. Un denunciant anònim l’ha acusat de ser un
agitador roig. El judici no tindrà cap legitimitat jurídica.

Se l’acusarà d'haver-se oposat a l'Alzamiento Nacional
i se li exigiran responsabilitats polítiques.

El fiscal li demanarà vint anys de presó. El cosí que va
amagar durant la guerra declararà al seu favor.
Finalment, se’l condemnarà a deu anys de presó. No
se li ha pogut provar cap delicte de sang. Serà a la
presó durant cinc anys.

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e
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de control de la fàbrica i amb les milícies cenetistes va marxar al Front d’Aragó on
va participar activament en les col·lectivitzacions que hi van tenir lloc.

Més endavant va participar en la batalla de l’Ebre i, arran de la caiguda de Barcelona,
va formar part de l’allau de fugitius que va arribar a la frontera francesa el febrer
de 1939.

Els interrogants

Per què decideix fugir vers la frontera?

Com hi arriba? Descriu el viatge

Com té lloc l’entrada a França? Com
és rebut?

On és internat? Com és la vida allà.
Intenta imaginar les seves condicions
de vida.

Podria ser que en Joan morís a
Mauthausen l’any 1944? Com hi va
arribar? Per què?

Activitat 1
LA LLARGA POSTGUERRA: EXILI, REPRESSIÓ I MISÈRIA

La recerca al Museu

Ha rebut notícies de la repressió franquista. Té por del
que li pugui passar per haver estat milicià anarquista i
membre dels comitès de col·lectivització.

Marxa amb un grup de soldats de la seva columna a
peu i amb camions. Es pot descriure una situació com
la de la foto de la carreta, amb gent que fuig, que hi ha
al panell del Museu. Es pot fer referència al quadre amb
xifres d’exiliats.

Es pot descriure el pas de la frontera a través de la foto
on els soldats van llançant els fusells abans d’entrar a
França.

En camps de concentració a la platja. Es pot descriure
la foto del camp de concentració, les condicions de
vida: separació de famílies, fam, poca higiene, humitat
i sal, fred, amuntegament de presoners, etcètera.

Cal fer referència a les fotografies de la resistència i
de Mauthausen que hi ha al Museu. Relacionar-ho amb
l’ocupació alemanya de França, la resistència, la captura
pels alemanys i el posterior internament en un camp de
concentració alemany. Caldria diferenciar, encara que
emprem el mateix terme, els camps de concentració
francesos on s'ubicaven els exiliats espanyols dels
camps de concentració nazis.

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

El personatge

Pere Guàrdia. 54 anys. Badalona. Regidor i secretari d’Ajuntament. Membre
d’Esquerra Republicana de Catalunya

La biografia

En Pere Guàrdia regentava un comerç de queviures a Badalona que ja era dels seus
pares. Militant catalanista i republicà, va afiliar-se a ERC des de la fundació del partit.
En les eleccions de 1934 va ser elegit regidor per ERC i va ser nomenat secretari
de l'Ajuntament.

Durant la guerra va formar part de l’Ajuntament en representació del seu partit i va
encarregar-se del proveïment dels soldats que marxaven al front. Va tenir amagat
a casa seva un cosí que se sentia amenaçat pels escamots incontrolats i el va ajudar
a fugir a França.

El gener de 1939 decideix quedar-se a casa amb els seus i és detingut a l’entrada
de les tropes franquistes.

Els interrogants

Per què és detingut en Pere Guàrdia?

On és conduït?

Com i qui el jutjarà?

De què se l’acusarà?

Quina podria ser la seva condemna?

Activitat 1
LA LLARGA POSTGUERRA: EXILI, REPRESSIÓ I MISÈRIA

La recerca al Museu

És detingut per ser membre d’ERC i per tenir un càrrec
a l’Ajuntament republicà del seu poble.

És conduït a la presó Model  de Barcelona. D’altres,
amb pitjor sort, són tancats en camps de concentració
o enviats a batallons disciplinaris. Es pot fer referència
al mapa que hi ha al panell sobre aquesta temàtica.

Serà jutjat per un tribunal militar en un consell de
guerra. Un denunciant anònim l’ha acusat de ser un
agitador roig. El judici no tindrà cap legitimitat jurídica.

Se l’acusarà d'haver-se oposat a l'Alzamiento Nacional
i se li exigiran responsabilitats polítiques.

El fiscal li demanarà vint anys de presó. El cosí que va
amagar durant la guerra declararà al seu favor.
Finalment, se’l condemnarà a deu anys de presó. No
se li ha pogut provar cap delicte de sang. Serà a la
presó durant cinc anys.

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e
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El personatge

Miquel Sabater. 24 anys. La Seu d’Urgell. Pagès. Militant comunista (PSUC)

La biografia

En Miquel Sabater era un dirigent pagès que va ser membre del comitè revolucionari
del seu poble. L’any 1937 va marxar al front i va ser nomenat comissari polític de
la seva companyia. Va participar en la batalla de l’Ebre, on va ser ferit.

El febrer de 1939 va travessar la frontera amb el gruix de l’exèrcit derrotat. En veure
la sort que espera els fugitius republicans a França després de l’ocupació d'aquest
país per Alemanya, decideix escapar-se i tornar a Catalunya clandestinament. Es
posa en contacte amb d’altres companys del partit i decideixen continuar a Espanya
la lluita armada contra el franquisme. Creu que quan el règim nazi sigui derrotat,
el franquisme també caurà.

Els interrogants

En Miquel, per què opta per tornar a
Catalunya?

De quina organització forma part?

On viu? Imagina les seves condicions
de vida.

Quines són les seves activitats?

Què li passarà si és capturat?

Activitat 1
LA LLARGA POSTGUERRA: EXILI, REPRESSIÓ I MISÈRIA

La recerca al Museu

No accepta la derrota republicana i creu que ha de
continuar la lluita armada contra el franquisme. Creu
que quan el nazisme sigui derrotat, el franquisme caurà
i cal mantenir viva la lluita dels republicans.

Forma part del maquis. Amb un grup de companys del
partit ha creat un grup armat que resisteix el franquisme.

Viu a les muntanyes dels Pirineus i els Prepirineus, que
coneix de tota la vida. Cal fer referència al mapa del
Museu. No té un habitatge fix, viu d’amagat en coves i
masies. Les seves condicions són molt precàries. No
hi ha una bona organització que li doni suport.

Passen constantment la frontera Espanya-França de
forma clandestina (a peu pels Pirineus). Ajuda a passar
la frontera persones que volen fugir d’Espanya o opositors
que hi  volen entrar de forma clandestina. També fa
sabotatges i  emboscades a l’exèrcit franquista. L’any
1944 també participa en l’ocupació de la Vall d’Aran.

Possiblement serà jutjat en consell de guerra, condemnat
a mort i executat. També pot morir en un enfrontament
armat amb la guàrdia civil o l’exèrcit. Es pot fer referència
a Quico Sabater (foto al Museu).

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

El personatge

Marta Font. 32 anys. Infermera. Reus. No milita en cap organització

La biografia

La Marta Font és infermera i treballa a l’hospital de Tarragona. No milita en cap partit
ni organització sindical, però a les eleccions de 1936 va votar el Front d’Esquerres.
En esclatar la guerra, col·labora activament a guarir els soldats que arriben ferits
del front. Com que manquen homes, també treballa en una fàbrica produint municions
dos dies per setmana. Els seus germans van ser mobilitzats i van marxar al Front,
on un d’ells va morir. Casa seva va ser destruïda pels bombardeigs franquistes i sa
mare va patir ferides molt greus.

En acabar la guerra, no és detinguda ni molestada. Però en tornar a la seva feina
a l’hospital és acomiadada per la nova direcció del centre, ja que l’acusen d’haver
col·laborat amb les forces de la República i de ser contrària a l’Alzamiento Nacional.
Li va costar tornar a trobar feina d’infermera i fins a 1956 va treballar de dependenta
en una merceria.

Els interrogants

Per què és acomiadada la Marta?

Per què ha de treballar de dependenta?

Ella vivia al carrer dels Arbres, però el
nou Ajuntament franquista li va canviar
el nom pel de General Mola. Per què?

El menjar es escàs, els sous no
arriben... Imagina les seves condicions
de vida en els primers anys de la
postguerra.

Activitat 1
LA LLARGA POSTGUERRA: EXILI, REPRESSIÓ I MISÈRIA

La recerca al Museu

Cal fer referència a la repressió econòmica i social
un cop acabada la guerra. Molts funcionaris van ser
depurats i d’altres persones que s'havien significat
per donar suport a la República o per la seva militància
van perdre la feina. Té dificultats a trobar-ne una de
nova en la seva professió.

Per què és acomiadada de la seva feina d’infermera
a l’hospital de Tarragona per motius polítics.

Els franquistes van voler esborrar qualsevol símbol
que fes referència a la República i a Catalunya. Molts
noms de carrers van ser substituïts per noms afins a
l'Alzamiento Nacional.

Cal fer referència a les condicions de vida de la
immediata postguerra. Es poden citar el aspectes
següents:

– escassetat d’aliments,
– cartilla de racionament,
– mercat negre,
– salaris baixos i escassa capacitat adquisitiva,
– necessitat de salconduit per desplaçar-se del poble,
– prohibició d’escriure i parlar en català públicament.

a

b

c

d

a

b

c

d
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El personatge

Miquel Sabater. 24 anys. La Seu d’Urgell. Pagès. Militant comunista (PSUC)

La biografia

En Miquel Sabater era un dirigent pagès que va ser membre del comitè revolucionari
del seu poble. L’any 1937 va marxar al front i va ser nomenat comissari polític de
la seva companyia. Va participar en la batalla de l’Ebre, on va ser ferit.

El febrer de 1939 va travessar la frontera amb el gruix de l’exèrcit derrotat. En veure
la sort que espera els fugitius republicans a França després de l’ocupació d'aquest
país per Alemanya, decideix escapar-se i tornar a Catalunya clandestinament. Es
posa en contacte amb d’altres companys del partit i decideixen continuar a Espanya
la lluita armada contra el franquisme. Creu que quan el règim nazi sigui derrotat,
el franquisme també caurà.

Els interrogants

En Miquel, per què opta per tornar a
Catalunya?

De quina organització forma part?

On viu? Imagina les seves condicions
de vida.

Quines són les seves activitats?

Què li passarà si és capturat?

Activitat 1
LA LLARGA POSTGUERRA: EXILI, REPRESSIÓ I MISÈRIA

La recerca al Museu

No accepta la derrota republicana i creu que ha de
continuar la lluita armada contra el franquisme. Creu
que quan el nazisme sigui derrotat, el franquisme caurà
i cal mantenir viva la lluita dels republicans.

Forma part del maquis. Amb un grup de companys del
partit ha creat un grup armat que resisteix el franquisme.

Viu a les muntanyes dels Pirineus i els Prepirineus, que
coneix de tota la vida. Cal fer referència al mapa del
Museu. No té un habitatge fix, viu d’amagat en coves i
masies. Les seves condicions són molt precàries. No
hi ha una bona organització que li doni suport.

Passen constantment la frontera Espanya-França de
forma clandestina (a peu pels Pirineus). Ajuda a passar
la frontera persones que volen fugir d’Espanya o opositors
que hi  volen entrar de forma clandestina. També fa
sabotatges i  emboscades a l’exèrcit franquista. L’any
1944 també participa en l’ocupació de la Vall d’Aran.

Possiblement serà jutjat en consell de guerra, condemnat
a mort i executat. També pot morir en un enfrontament
armat amb la guàrdia civil o l’exèrcit. Es pot fer referència
a Quico Sabater (foto al Museu).
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El personatge

Marta Font. 32 anys. Infermera. Reus. No milita en cap organització

La biografia

La Marta Font és infermera i treballa a l’hospital de Tarragona. No milita en cap partit
ni organització sindical, però a les eleccions de 1936 va votar el Front d’Esquerres.
En esclatar la guerra, col·labora activament a guarir els soldats que arriben ferits
del front. Com que manquen homes, també treballa en una fàbrica produint municions
dos dies per setmana. Els seus germans van ser mobilitzats i van marxar al Front,
on un d’ells va morir. Casa seva va ser destruïda pels bombardeigs franquistes i sa
mare va patir ferides molt greus.

En acabar la guerra, no és detinguda ni molestada. Però en tornar a la seva feina
a l’hospital és acomiadada per la nova direcció del centre, ja que l’acusen d’haver
col·laborat amb les forces de la República i de ser contrària a l’Alzamiento Nacional.
Li va costar tornar a trobar feina d’infermera i fins a 1956 va treballar de dependenta
en una merceria.

Els interrogants

Per què és acomiadada la Marta?

Per què ha de treballar de dependenta?

Ella vivia al carrer dels Arbres, però el
nou Ajuntament franquista li va canviar
el nom pel de General Mola. Per què?

El menjar es escàs, els sous no
arriben... Imagina les seves condicions
de vida en els primers anys de la
postguerra.

Activitat 1
LA LLARGA POSTGUERRA: EXILI, REPRESSIÓ I MISÈRIA

La recerca al Museu

Cal fer referència a la repressió econòmica i social
un cop acabada la guerra. Molts funcionaris van ser
depurats i d’altres persones que s'havien significat
per donar suport a la República o per la seva militància
van perdre la feina. Té dificultats a trobar-ne una de
nova en la seva professió.

Per què és acomiadada de la seva feina d’infermera
a l’hospital de Tarragona per motius polítics.

Els franquistes van voler esborrar qualsevol símbol
que fes referència a la República i a Catalunya. Molts
noms de carrers van ser substituïts per noms afins a
l'Alzamiento Nacional.

Cal fer referència a les condicions de vida de la
immediata postguerra. Es poden citar el aspectes
següents:

– escassetat d’aliments,
– cartilla de racionament,
– mercat negre,
– salaris baixos i escassa capacitat adquisitiva,
– necessitat de salconduit per desplaçar-se del poble,
– prohibició d’escriure i parlar en català públicament.
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Activitat 2
L’ESCOLA

A partir de l’observació de les escenografies de les dues escoles al Museu, completa la graella següent:

Escola republicana Escola franquista

Parlament oral

Símbols que hi ha

Llengua emprada

Mapes

Text de la pissarra

Material escolar complementari

Altres diferències/similituds

Activitat 2
L’ESCOLA

Escola franquista (Foto: MHC - Pep Parer)

Escola republicana (Foto: MHC - Pep Parer)

En llengua catalana, to molt
didàctic d’una mestra

Fotografia president Macià

Català

Catalunya

La vaca cega de Maragall, poesia
sense contingut ideològic

En llengua castellana, to molt
autoritari d’un mestre

Fotografia de Franco

Fotografia de José Antonio

Crucifix

Castellà

Espanya

Text sobre els Reis Catòlics. Molt
ideologitzat. Defensa la “unidad
de la patria” des dels seus
orígens.

Petit bastó per pegar els alumnes
a les mans.
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Activitat 2
L’ESCOLA
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didàctic d’una mestra

Fotografia president Macià

Català
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La vaca cega de Maragall, poesia
sense contingut ideològic

En llengua castellana, to molt
autoritari d’un mestre
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Castellà
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Text sobre els Reis Catòlics. Molt
ideologitzat. Defensa la “unidad
de la patria” des dels seus
orígens.
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a les mans.
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2. LA  REPRESA  ECONÒMICA

Cotxe fabricat a la SEAT, 1953
Foto: Pérez de Rozas / Arxiu Fotogràfic de l’AHCB

El president de Costa Rica a la fàbrica SEAT, 1962
Foto: Pérez de Rozas / Arxiu Fotogràfic de l’AHCB
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Activitat 2
LA REPRESA ECONÒMICA DELS ANYS SEIXANTA

Compara les dues cuines del Museu: la cuina dels anys trenta amb la cuina dels anys seixanta.

La cuina dels anys trenta

La cuina dels anys seixanta

35

El personatge

En José Molina va néixer a Baeza, a la província de Jaén, l’any
1940. Els seus pares eren pagesos i treballaven en un cortijo. Ell,
de jove, feia de jornaler a l’època de recollida de les olives.

La biografia

En José Molina és un emigrant dels anys seixanta. Va deixar la seva
terra per provar fortuna a Catalunya. A Andalusia no tenia feina estable
i havia de fer de temporer tant a conseqüència de la mecanització i
de les transformacions del camp com de l’empobriment del sector
agrari a causa de la improductivitat de grans extensions agràries
latifundistes que estaven en mans dels señoritos dels cortijos. Davant
les escasses perspectives de futur, es va decidir a  abandonar la seva
terra per cercar feina en altres sectors productius en una zona de
l’Estat més dinàmica des del punt de vista econòmic.

Els fets

EL LLARG VIATGE

A LA RECERCA
D’UN LLOC
DE TREBALL

BUSCANT UN LLOC
ESTABLE PER VIURE

Activitat 1
LA REPRESA ECONÒMICA DELS ANYS SEIXANTA

La recerca al Museu

Per trobar feina fugint d’una situació de misèria
en el sector agrari en moltes parts d’Espanya.

Acompanyat de la seva família.

Donades les condicions dels trens de llarg
recorregut en aquell moment, llarg i incòmode.

Sí, ja que la major part d’emigrants venien
d’Andalusia, seguits en nombre pels provinents
d’Extremadura, Aragó, etcètera.

En el sector industrial.

De primer en el tèxtil, en segon lloc en el de
transformacions metàl·liques i en tercer lloc
en el de la química o en la construcció.

Prop dels polígons industrials del cinturó
metropolità de Barcelona. Perquè és on hi havia
possibilitat de trobar feina.

Barris sense les mínimes condicions higièniques
de clavegueram, carrers sense pavimentació i
mancats de transports que acostessin els seus
habitants als centres urbans de les ciutats.
Habitualment els blocs de pisos estaven construïts
amb materials d’escassa qualitat, fet que compor-
tava el ràpid deteriorament dels edificis.

Els interrogants

Per què va emigrar en José a
Catalunya?

Va venir sol o acompanyat?

Imagina’t com devia ser el viatge.

Es trobarà amb molta gent de la
seva regió en arribar a Catalunya?

En quin sector de producció
tindria més possibilitats de
treballar a Catalunya?

En quin tipus d’indústria podria
trobar feina més fàcilment?

On van situar-se els nous barris
obrers? Per què?

Com eren els habitatges i els
barris nous apareguts arran del
fenomen migratori a  la Catalunya
dels anys seixanta?

a

b

c

d

a

b

a

b

a

b

c

d

a

b

a
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Activitat 2
LA REPRESA ECONÒMICA DELS ANYS SEIXANTA

Compara les dues cuines del Museu: la cuina dels anys trenta amb la cuina dels anys seixanta.
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La cuina dels anys seixanta

35
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les escasses perspectives de futur, es va decidir a  abandonar la seva
terra per cercar feina en altres sectors productius en una zona de
l’Estat més dinàmica des del punt de vista econòmic.

Els fets

EL LLARG VIATGE

A LA RECERCA
D’UN LLOC
DE TREBALL

BUSCANT UN LLOC
ESTABLE PER VIURE

Activitat 1
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tava el ràpid deteriorament dels edificis.
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Per què va emigrar en José a
Catalunya?

Va venir sol o acompanyat?

Imagina’t com devia ser el viatge.

Es trobarà amb molta gent de la
seva regió en arribar a Catalunya?

En quin sector de producció
tindria més possibilitats de
treballar a Catalunya?

En quin tipus d’indústria podria
trobar feina més fàcilment?

On van situar-se els nous barris
obrers? Per què?

Com eren els habitatges i els
barris nous apareguts arran del
fenomen migratori a  la Catalunya
dels anys seixanta?
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Activitat 2
LA REPRESA ECONÒMICA DELS ANYS SEIXANTA

Compara les dues cuines del Museu: la cuina dels anys trenta amb la cuina dels anys seixanta.

Van representar una
millora quant a...

Què ha canviat avui
dia en els mateixos
elements?

Elements nous respecte
a una cuina dels anys
trenta

Substitueixen...

Nevera elèctrica Nevera de gel No calia anar a comprar
gel quan es desgelava

Les neveres actuals
tenen congeladors
potents. El sistema no-
frost impedeix la
formació de gel a
l’interior de la nevera

Cuina de gas Cuina econòmica de carbó El gas és una energia
d’utilització més neta.
El proveïment del butà és
més espaiat que el del
carbó. En el cas del gas
ciutat no cal proveïment.

Les cuines elèctriques.

Els fogons vitroceràmics.

Escalfador d’aigua Escalfar l’aigua en una olla
al foc.

Disposar d’aigua calenta
a l'acte.

Escalfadors elèctrics i de
gas amb molta capacitat.
Escalfadors amb energia
solar.

Batedora Estris de cuina com el
morter o l’escumadora.

Menys força física per a
la preparació de
determinats plats, per tant
més descans.

Robots elèctrics multiús.

Rentadora Safareig La força per aconseguir
el rentat de la roba el fa
la màquina, no la persona.

Rentadores amb
assecadora de roba.

Transistor Ràdio Mida més petita. Per tant,
més fàcil de portar per la
casa. Utilització de piles,
no cal endollar-lo. Per tant,
també afavoreix el trasllat
d’un lloc a l'altre.

Equips de música potents
amb ràdio incorporada.
Televisor.

Activitat 2
LA REPRESA ECONÒMICA DELS ANYS SEIXANTA

Compara les dues cuines del Museu: la cuina dels anys trenta amb la cuina dels anys seixanta.

Contesta:

Quins dels elements actuals que podem trobar habitualment a la cuina d’una casa catalana no existien
encara als anys seixanta?

Microones i rentavaixelles

En quin període creus que es van produir canvis més determinants respecte a una millora en el confort
i, per tant, en la qualitat de vida, en l’àmbit domèstic; en la dècada de 1960 o actualment? Per què?

En el període dels anys 1940-1960, atès que va representar la popularització dels electrodomèstics
en àmplies capes de la població, incloent-hi la dels treballadors. Aquesta universalització del confort
domèstic va estar vinculada al desenvolupament de la societat de consum. Sistemes de pagament
com la compra a terminis i la signatura de lletres de canvi van permetre moltes famílies gaudir dels
avantatges de les novetats que anaven apareixen en els mercats.

Des dels anys seixanta fins als temps actuals, els canvis han anat més dirigits a la millora de les
prestacions dels electrodomèstics que no pas a l’aparició d'elements innovadors. Per tant, podem
parlar més de perfeccionament dels productes que no pas de grans canvis.

1

2

Van representar una
millora quant a...

Què ha canviat avui
dia en els mateixos
elements?

Elements nous respecte
a una cuina dels anys
trenta

Substitueixen...

Mobles d’aglomerat i xapa
sintètica (fòrmica)

Mobles de fusta Mobles més barats.

Superfícies més fàcils
de netejar.

Utilització d’altres
materials a més de la
fusta, com ara plàstics,
alumini i vidre, per a la
fabricació de mobles.

Atuells fabricats amb
plàstic

Atuells de ceràmica, ferro,
fusta…

Productes més barats i
resistents.

Utilització de nous
productes plàstics
combinats amb d’altres
d’acer inoxidable i vidre
resistent a altes
temperatures.

Vaixella de vidre (Duralex) Vaixella de terrissa, de
pedra o de porcellana

Abaratiment del producte.

Més resistent al
trencament

Retorn a les vaixelles de
terrissa i porcellana, però
ampliant la gamma de
dissenys amb productes de
vidre en vaixelles d’ús
quotidià.
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3. L’ANTIFRANQUISME

Manifestació contra els plans de regulació d’ocupació a SEAT
Foto: Fundació Cipriano García. Arxiu Històric de la CONC
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El personatge

Laura Creus. Estudiant de Ciències Econòmiques. Nascuda el 1945. Barcelona

La biografia

La Laura estudia a la Universitat de Barcelona. El seu pare treballa en una empresa
d’assegurances i la seva mare és mestressa de casa. Va estudiar en un institut
públic i va començar la carrera l’any 1968, en una universitat força polititzada i
combativa.

La Laura participa en el moviment estudiantil i s’ha fet membre d’un partit clandestí
d’esquerres que té força influència a la facultat.

Organització política, sindical, ciutadana a què pertany

– Qualsevol partit d’esquerres que tingués influència a la Universitat a la fi dels seixanta i el començament
dels setanta. Per exemple:
FOC
PSUC
PSAN.

– També es pot fer referència a l'SDEUB.

Activitats en què participa

– Assemblees d’estudiants.
– Manifestacions al carrer.
– Pintades i pancartes al carrer.
– Elaboració de pamflets i revistes clandestins.
– Reunions amb els companys del partit.
– Vagues estudiantils.
– Actes de solidaritat amb el moviment obrer.
– Coordinació amb grups d’intel·lectuals i moviments veïnals.

Principals reivindicacions del moviment estudiantil

– Democratització de la universitat.
– Sortida de les forces policials de la universitat.
– Llibertat per als estudiants represaliats.
– Plans d’estudis progressistes.
– Ensenyament en català, públic i laic.
– Llibertats democràtiques.
– Amnistia per als presos polítics.
– Autonomia per a Catalunya.

Activitat 1
L’ANTIFRANQUISME A CATALUNYA. ELS ANYS SEIXANTA

El personatge

Manolo Gracia. Treballador industrial. Sant Feliu de Llobregat. 52 anys

La biografia

En Manolo Gracia va arribar a Barcelona procedent de Zafra (Badajoz) l’any 1962.
Està casat i té dos fills que ja han nascut a Catalunya. La seva dona treballa en un
supermercat i ell en una gran empresa metal·lúrgica del Baix Llobregat.

Forma part d’una organització sindical clandestina i participa en les actuacions per
aconseguir millores laborals. Col·labora amb l’associació de veïns del seu barri on
va a classes de català nocturnes.

L’any 1965 va ser detingut i acusat d’associació il·legal. Va passar dos anys a la
presó.

Organització política, sindical, ciutadana a què pertany

– Comissions Obreres
– També es pot fer referència a algun partit d’esquerres.

Activitats en què participa

– Reunions amb els seus companys de Comissions.
– Assemblees a la fàbrica.
– Coordinació amb d’altres fàbriques de la zona.
– Vagues laborals.
– Manifestacions i protestes al carrer.
– Elaboració de pamflets i revistes clandestins.

Principals reivindicacions del moviment obrer

– Millores salarials i laborals en general.
– Reducció de la jornada laboral.
– Dret de sindicació.
– Legalització del dret de vaga.
– Llibertats públiques i democràcia.
– Reconeixement dels representants dels treballadors.
– Amnistia per als represaliats polítics i sindicals.

Activitat 1
L’ANTIFRANQUISME A CATALUNYA. ELS ANYS SEIXANTA
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El personatge

Joana Solé. Mestra. 33 anys. Barcelona (el Clot)

La biografia

La Joana Solé és mestra. Està casada i té dues filles. El seu marit és arquitecte i
ella  treballa en una escola laica i catalana vinculada a Rosa Sensat.

Participa en els moviments de renovació pedagògica i és membre actiu de l’associació
de veïns del seu barri, el Clot. També és membre d’una associació de dones que
lluita pels drets de la dona.

Organització política, sindical, ciutadana a què pertany

– Pot ser membre de qualsevol partit o també independent.
– Associació de veïns del barri.
– Associació de dones del barri o similar.

Activitats en què participa

– Participa en reunions de mestres.
– És membre d’una organització que defensa l’escola pública, progressista i catalana.
– Imparteix l’ensenyament en català.
– Va a assemblees del barri.
– Participa en manifestacions i protestes amb els veïns.
– Participa en actes culturals en català (recitals, teatre, llibres, revistes...).

Principals reivindicacions del moviment veïnal i ciutadà

– Llibertat, amnistia i estatut d’autonomia.
– Escola pública, progressista i catalana.
– Català com a llengua oficial.
– Democratització de l’ensenyament.
– Contra l’especulació als barris.
– Més espais públics i més serveis als barris.
– Igualtat de drets per a les dones.
– Divorci, avortament, etcètera.

Activitat 1
L’ANTIFRANQUISME A CATALUNYA. ELS ANYS SEIXANTA

El personatge

Jaume Morera. Llicenciat en Filosofia i Lletres. Sabadell. 42 anys. Editor i periodista

La biografia

En Jaume és fill d’uns botiguers de Sabadell. De jove va formar part dels minyons
escoltes de Catalunya, on es va envoltar d’un cercle d’amistats catalanistes. Va
aprendre català pel seu compte i va començar a publicar articles en revistes
catalanes.

Va treballar en una editorial i més endavant va crear-ne una de pròpia per publicar
llibres en català. Escriu contes i ha obtingut algun premi literari.

Organització política, sindical, ciutadana a què pertany

– Pot militar en organitzacions catalanistes com ara l'FNC o el PSAN.
– També pot ser independent, propers als grups catalanistes catòlics (com ara CC).
– Pot ser membre de l’Assemblea de Catalunya.

Activitats en què participa

– Ajuda econòmicament a la promoció de la cultura catalana (mecenatge).
– Edita llibres en català.
– Promociona revistes en català i hi escriu.
– Organitza trobades, certàmens, premis literaris... i hi participa.
– És un activista cultural i cívic i participa en actes com la trobada d’intel·lectuals a Montserrat

o la Caputxinada...

Principals reivindicacions del moviment cultural i catalanista

– Llibertats democràtiques i amnistia.
– Dret a l’autogovern: restabliment de la Generalitat i de l’Estatut d’Autonomia.
– Ús del català en tots els àmbits de la vida pública.
– Escola catalana.
– Català com a llengua oficial.
– Ajuts a la llengua i la cultura catalanes.

Activitat 1
L’ANTIFRANQUISME A CATALUNYA. ELS ANYS SEIXANTA
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Els adhesius de la lluita antifranquista.

Els adhesius van representar un vehicle de manifestació
de les reivindicacions dels diferents moviments que
lluitaven contra el franquisme.

La tria dels reproduïts en aquestes pàgines és dels anys
1976-1978. Malgrat ser posteriors a la mort de Franco,
coincideixen en les mateixes reivindicacions que els de
les dècades del seixanta i setanta. De fet, aquest
fenomen dels adhesius va proliferar a partir de l’any
1976, poc després de la mort del dictador, raó per la
qual és difícil trobar-ne de més antics.

Fixar-te en els adhesius reproduïts t’ajudarà a omplir
l’espai dels qüestionaris de “L’antifranquisme a Catalunya.
Els anys seixanta” on has de parlar de les principals
reivindicacions del sector social que representa cadascun
dels personatges: reivindicació sindical, reivindicació
política, reivindicació autonomista i nacional,
reivindicació feminista, reivindicació ecologista,
reivindicació educativa, reivindicació veïnal...

REIVINDICACIONS LABORALS-SINDICALS
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REIVINDICACIONS POLÍTIQUESREIVINDICACIONS NACIONALS I CULTURALS
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REIVINDICACIONS CIUTADANES

Materials de treballs a l’aula
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Activitat 2
L’ESCOLA FRANQUISTA A TRAVÉS DELS LLIBRES DE TEXT

L’escola franquista tenia un fort component ideològic i autoritari. Una de les seves tasques primordials era
l’adoctrinament dels nens i nenes en l'espíritu nacional i en la fe catòlica.

Cerca en el recull de fragments de llibres de text quins eren els grans eixos d’aquest adoctrinament:

En l'aspecte politicoideològic.

En l'aspecte religiós.

En l'aspecte territorial.

Pel que fa a pautes de conducta personal.

a

b

c

d

1. La llarga postguerra: exili, repressió i misèria
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Activitat 2: La llarga postguerra: exili, repressió i misèria
L’ESCOLA FRANQUISTA A TRAVÉS DELS LLIBRES DE TEXT

Activitat 2: La llarga postguerra: exili, repressió i misèria
L’ESCOLA FRANQUISTA A TRAVÉS DELS LLIBRES DE TEXT

Exaltació de la persona de Francisco Franco Exaltació del règim polític. La Falange

(Dario Mistral, Mi manuscrito, 1947)

(Llopis Peidro, Aprendo a leer, 1ª parte)

(Agustín Serrano de Haro, España es asi, 1962)

(Pla-Dalmáu, Enciclopedia estudio,
libro colorado)

(Agustín Serrano de Haro,
Yo soy español, 1951)

Pla-Dalmau, Enciclopedia estudio, libro amarillo, 1958)

(Federico Torres, Enciclopedia activa, grado medio, 1945)

(García Llácer, Prácticas de enseñanza)
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Activitat 2: La llarga postguerra: exili, repressió i misèria
L’ESCOLA FRANQUISTA A TRAVÉS DELS LLIBRES DE TEXT

Activitat 2: La llarga postguerra: exili, repressió i misèria
L’ESCOLA FRANQUISTA A TRAVÉS DELS LLIBRES DE TEXT

Exaltació de la pàtria Religió i croada

(Textos escolares Solana, ¡Adelante!, curso 1º, 1955)

(Manuel Antonio Arias, Mis segundos pasos,
enciclopedia intuitiva, 1965)

(Pla-Dalmáu, Avecilla, lectura vacilante, 1956)

(Onieva y Torres, Enciclopedia Hernando, 2º ciclo, 1955)

(Aurelio Rodrigo y Ángel Pérez,
Formación del espíritu nacional, 1950)

(Revista Pelayos, 31 de julio 1938)

(Rafael Martínez Cano, Nociones,
primeras materias para párvulos, 1951)
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Activitat 2: La llarga postguerra: exili, repressió i misèria
L’ESCOLA FRANQUISTA A TRAVÉS DELS LLIBRES DE TEXT

Deures del “bon nen espanyol” Tots els textos utilitzats han estat recollits de la
recopilació feta al llibre:

OTERO, L. Flechas y pelayos. Moral y estilo de los niños
franquistas que soñaban imperios. Madrid: EDAF, 2000.

Llibres relacionats:

ARIAS, M.A; MARCO, F; ALGORA J. Amiguitos: Segunda
cartilla: método de lectura, escritura y dibujo simultáneo.
Burgos: Hijos de Santiago Rodríguez, 1962.

BRUÑO, ed. Lecturas instructivas y anecdóticas. Madrid:
Ediciones Bruño, 1950.

ESCUELA ESPAÑOLA, ¡Adelante!, primer curso escolar.
Madrid: Escuela Española. Madrid, 1955.

GARCÍA ALVAREDO, E.S. Ser español. Madrid: Magisterio
Español, 1961.

H.S.R. Así quiero ser, el niño del Nuevo Estado. Burgos:
Hijos de Santiago Rodríguez, 1944.

LLOPIS PEIDRO, A. Aprendo a leer.... València: Bello,
1961.

MARTÍNEZ CANO, R. Nociones. Libro de primeras
materias para párvulos. Madrid: Hernándo, 1951.

MISTRAL, D. Mi manuscrito. Madrid: Hernando, 1947.

ONIEVA, A.J; TORRES F. Enciclopedia Hernando. Segundo
ciclo del período de Enseñanza elemental. Niños. Madrid:
Hernando,1955.

PLA CARGOL, J. Primer libro: lectura, escritura y dibujo.
Gerona: Pla, Dalmáu Carles,1952.

PLA i DALMAU, J.M. Avecilla, lectura vacilante, primer
ciclo de enseñanza elemental. Gerona: Dalmáu Carles,
Pla, 1956.

PLA CARGOL, J; DALMAU CARLES, J. Enciclopedia
escolar “Estudio”: libro amarillo... primer ciclo de
enseñanza elemental. Gerona: Dalmáu Carles, 1958.

PLA CARGOL, J; DALMAU CARLES, J. Enciclopedia
escolar “Estudio”, libro colorado, para iniciación al Ciclo
Elemental. Gerona: Dalmáu Carles, Pla, 1962.

PLA i DALMAU, J.M. El Nuevo camarada. Gerona: Dalmáu
Carles, Pla, 1947.

RODRIGO SOSPEDRA, A.; PEREZ RODRIGO, A. Formación
del espíritu nacional. Valencia: Gior, 1950.

SERRANO DE HARO, A; ARJONA, J.L. Yo soy español:
libro del primer grado de historia. Madrid: Escuela
Española, 1951.

SERRANO DE HARO, A. España es así. Madrid: Escuela
Española, 1962

TORRES, F. Enciclopedia activa: método activo de
coordinación de materias en un grado medio de la
escuela primaria. Madrid: Hernando,1945.

(J.M. Pla- Dalmáu, El nuevo camarada, 2ª parte)

(Joaquín Pla Cargol, Primer libro, 1952)

(Ediciones Bruño, Lecturas instructivas
y anecdóticas, 1950)

(H.S.R., Así quiero ser,
el niño del Nuevo Estado, 1944)
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Activitat 1
TREBALL A PARTIR DELS CÒMICS

2. La represa econòmica

1. L’arribada.

– Buscant el primer lloc on instal·lar-se per viure:
(GIMÉNEZ, C. Barrio. Madrid: Ediciones de la Torre, 1980. p.19-23).

Fes la lectura del còmic de Carlos Giménez.

Explica el fenomen del barraquisme tant des d’una perspectiva de vivència personal d’aquells i aquelles
que el van viure, com de l’impacte social que va provocar. Per respondre aquest apartat fixa’t en:

1. Les característiques dels personatges que surten al còmic: qui són, quina actitud prenen davant el
problema, quina relació s’estableix entre ells...

2. Quin és el motiu de la trobada d’aquests personatges: quin tipus d’activitat fan, en quines condicions,
quins problemes han de superar...

3. Quina realitat vol explicar-nos aquesta història.

a

b
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Activitat 1
TREBALL A PARTIR DELS CÒMICS

Activitat 1
TREBALL A PARTIR DELS CÒMICS

2. Cercant la millora de les condicions de vida.

– Nous habitatges en nous barris:
“Atracciones O.S.H.!! (los barrios estan asi...)” Butifarra [L’Hospitalet] (1977), p. 6-8

Fes la lectura del còmic “Atracciones O.S.H.!! (los barrios estan asi..)

Quines eren les característiques dels habitatges i dels barris obrers que es construïen per acollir, en
millors condicions que no pas els barris de barraques, l’allau de persones immigrants que arribaven
a Catalunya? Per respondre aquest apartat fixa’t en:

1. L’estat dels serveis públics que estan representats a la primera part del còmic.

2. Les característiques dels elements constructius dels edificis, tant a l’exterior com a l’interior dels
pisos.

a

b
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Activitat 1
TREBALL A PARTIR DELS CÒMICS

Activitat 1
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Activitat 1
TREBALL A PARTIR DELS CÒMICS

3. L’antifranquisme

Activitat 1
L’OPOSICIÓ AL FRANQUISME. LA VAGA DE MINERS DE 1962

La derrota republicana durant la Guerra Civil, l’elevat
nombre de represaliats i exiliats i el clima de repressió
i terror que es vivia durant les primeres dècades del
franquisme (anys quaranta i cinquanta) van comportar
que l’oposició a la dictadura tingués moltes dificultats
per reorganitzar-se i exercir influència social. Tot i
això, les precàries condicions de vida de la majoria
de la població van estimular el sorgiment de forts
moviments reivindicatius, entre els quals cal destacar
per la magnitud i la influència que van tenir sobre la
reorganització de l’oposició, la vaga de tramvies de
1951 a Barcelona i la vaga dels miners asturians de
1962. La solidaritat amb els miners va arribar fins
a Catalunya i molts treballadors del Baix Llobregat
es van posar en vaga.

El règim franquista i la premsa oficial sempre van
intentar amagar els actes de protesta ciutadana i
quan això no era possible, atesa la magnitud dels
esdeveniments, s’ocultava la realitat i es manipulava
la informació. A continuació presentem una sèrie de
documents de l’època sobre la vaga de miners de
1962. Es tracta de retalls de la premsa (franquista,
estrangera, de l’oposició...), fulls clandestins, relats
de protagonistes, dibuixos, etcètera, per tal d’analitzar
com actuava l’oposició obrera al franquisme i com
reprimia el règim de Franco aquestes actuacions i
les manipulava informativament.

Els miners del pou Nicolasa de Mieres demanen
un augment salarial.

L’empresa no admet la reivindicació i acomiada
set obrers.

Els miners de la mina Nicolasa inicien la vaga.

La vaga s'estén a totes les mines asturianes.

Es tanquen totes les mines asturianes. S’inicia
una forta repressió (acomiadaments, detencions,
tortures, empresonaments, deportació de miners,
ocupació militar de la zona, etcètera).

La vaga s’estén a Biscaia i Guipúscoa.

El Govern declara l’estat d’excepció a Astúries i
al País Basc.

La protesta s’estén a Catalunya, sobretot entre
les empreses del metall.

Es posa fi a la vaga, després que un representant
del Govern es reunís amb els vaguistes i es
comprometés a un augment de sou i a deixar en
llibertat tots els detinguts.

Nombre total de vaguistes: entre 200.00 i
400.000.

CRONOLOGIA DELS FETS. ANY 1962

MARÇ

ABRIL

7

24

MAIG

25
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El periódico no leo,
No leo y lo sé leer,
Que las cosas que yo quiero
No vienen en el papel.
Nuestras cosas, compañero,
¡Ay, no las quieren poner!

Folklore miner

“Ni una sola tonelada de carbón fue extraída ayer
del famoso pozo de la Nicolasa. La huelga de
solidaridad va extendiéndose por las minas de
la cuenca (...).

Tres compañías de la policía armada están
desplegándose por la cuenca minera en un intento
de controlar y reprimir la huelga.”

Le Monde (16 y 17-4-1962)

“Ayer al mediodía, un grupo de mujeres decididas
se dirigieron al pozo de Sorriego para obligar a
los obreros que siguen trabajando a que cesen
en el trabajo. Les arrojaron maíz y arroz, como
a las gallinas, para demostrarles su cobardía.”

Le Monde (1-5-1962)

“Hablar de Asturias, pues, es hablar de gente sana, de
gente optimista, de gente contenta de la vida. Uno,
recorriendo la provincia, se queda atónito ante estas
informaciones fantásticas de radios y prensas extranjeras,
en las que se habla poco menos que de pavorosos
conflictos, donde, en realidad, no ha habido más que
discrepancias de tipo puramente laboral, originadas y
fomentadas con otros fines en países en que aquellas
radios y aquellos periódicos hinchan y tuercen
malévolamente todo lo que a España se refiere…

Con nosotros está, precisamente, Secundino López, un
fornido muchacho de 25 años de edad que tiene a honra
su condición de asturiano y de minero, que nos ha ido
contando, punto por punto, el verdadero fondo del asunto:

Mire usted; yo he sido, ni más ni menos, uno de los más
equivocados. Yo gano, entre unas cosas y otras, 6.000
pesetas al mes, y un día en el “chigre”, en una reunión,
surgió el tema del salario. Luego me he dado cuenta.
Aquel forastero, que se decía agente de seguros, fue el
que nos envenenó. Nos empezó a contar cosas, a darnos
propaganda, y a decirnos que en Francia, en Inglaterra,
estaban con nosotros. Que lo que debíamos hacer era
negarnos a trabajar. Que las cosas, si no se hacen por la
fuerza no se consiguen. ¿Saben ustedes lo que hemos

conseguido? Llevar la intranquilidad durante algunos días
a nuestras casas, dejar de ganar un dinero que siempre
hace falta y suscitar rencores. Todo ¿para qué? Para nada.
Porque, de eso sí que estamos convencidos todos: las
mejoras no se consiguen por las malas….(…)

Cuando estas líneas lleguen a sus lectores, apenas quedarán
algunos pequeños grupos de mineros que no hayan vuelto
al trabajo.

Por lo demás, Asturias es bien bonita. Muy bonita, porque
este verde de primavera perenne que recubre sus tierras
es señal de prosperidad creciente.”

La Vanguardia Española, 12-5-1962

“Y ahora he aquí los remedios que la Iglesia receta contra
estos males gravísimos:

1. Un salario justo; el necesario para que el obrero viva
con su familia una vida digna (...).

2. La participación activa en la empresa: beneficios,
propiedad en la misma, etcétera.

3. Unas asociaciones obreras reivindicativas que defiendan
los intereses laborales (...).

4. Respeto a la persona: hacer que los obreros desarrollen
su responsabilidad y valores humanos.”

Sermó pronunciat a la parròquia de San José de
Gijón el 25-5-1962.

* El capellà que va pronunciar aquest sermó va ser allunyat
de la parròquia i traslladat a una altra ciutat.Gravat anònim, maig de 1962.

“En Oviedo, así como en Sama de Langreo,
vamos a presentarnos todas las mañanas, pero
no trabaja nadie ni en el exterior ni en el fondo
de los pozos, me dice un minero. Lo que hablan
los periódicos son mentiras; la verdad es que la
huelga dura ya hace tres semanas.”

Le Monde (15-5-1962)

“Las mujeres le pidieron al gobernador que no
maltrataran a los detenidos, pues es un dolor
ver a los detenidos cuando los traen de la
comisaría, después de haber estado en ella seis
o siete días maltratándoles. Cuando bajan de la
furgoneta no se pueden valer por sí solos y los
meten a las dos de la madrugada en celdas,
incomunicados, como si fueran animales (...).”

Radio España Independiente (4-5-1962)

Full clandestí (abril de 1962)
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A propósito de Asturias

Como después de una detonación
cambia el silencio, así la guerra
nos dejó ensordecidos muchos años.
Y cada pobre vida individual
era desgañitarse contra el muro
de un espeso silencio de papel de periódico.

¡Cuánto tiempo perdido
intentando aprender a no sentirse sordo,
ni tampoco más solo de lo que es humano
que los hombres estén...! Pero el silencio
ya es hoy distinto, porque está cargado.
Nos vuelve a visitar la  confianza
mientras imaginamos un paisaje
de vagonetas en las bocaminas
y de grúas inmóviles, como en una instantánea.

Jaime Gil de Biedma, 1962

El Boletín Oficial del Estado publica hoy, jueves, el
decreto relativo al aumento del precio del carbón,
que asegurará un margen de beneficio consagrado
completamente al aumento de salarios de los mineros.

Las Empresas hulleras destinarán para la mejora de
las retribuciones de sus productores las siguientes
cantidades por tonelada de hulla vendida, cualquiera
que sea su clase, calidad y destino.

Asturias, León y Palencia................. 75 ptas.
Puertollano..................................... 60 “
Peñarroya, Bélmez y Espiel.............. 75 “

Arriba, 24-5-1962

Activitat 1
L’OPOSICIÓ AL FRANQUISME. LA VAGA DE MINERS DE 1962

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

BENITO DEL POZO, C. La clase obrera asturiana
durante el franquismo: empleo, condiciones de trabajo
y conflicto (1940-1975).Madrid: Siglo XXI de España,
1993.

DOMINGUEZ, J. La lucha obrera durante el franquismo
en sus documentos clandestinos (1939-1975). Bilbao:
DDB, 1987.

FERNÁNDEZ DE CASTRO, I.; MARTÍNEZ, J., ed.:
España hoy. París: Ruedo Ibérico, 1963.

GARCÍA PIÑERO, R. Los mineros asturianos bajo el
franquismo (1937-1962). Madrid: Fundación 1º de
Mayo, 1990.

MIGUÉLEZ, F. La lucha de los mineros asturianos
bajo el franquismo. Barcelona: Laia, 1976.

MOLINERO, C.; YSÀS, P. Productores disciplinados
y minorías subversivas: clase obrera y conflictividad
laboral en la España franquista. Madrid: Siglo XXI de
España editores, 1998.

RIERA, I.; BOTELLA, J.: El Baix Llobregat. 15 años
de luchas obreras. Barcelona: Blume, 1976.

Full clandestí, maig de 1962.

L’Espoir, diari francès, abril de 1962

Activitats de treball a l’aula

Sintetitza la informació que aporta cada document i identifica l’origen de la font.

Contrasta la informació que dóna la premsa legal espanyola i la que donen els diaris estrangers i els fulls
de l’oposició. A quines conclusions pots arribar?

Imagina que ets un corresponsal del diari francès Le Monde a Astúries l’any 1962. Utilitza tota la informació
que ens aporten els documents del dossier i redacta una notícia que expliqui la vaga dels miners asturians.
Per a la redacció cal emprar un format periodístic: titular, subtitular, diferents paràgrafs, testimonis,
il·lustracions, etcètera.
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Materials didàctics

(p) Primària

(s) Secundària

(b) Batxillerat

1. Itinerari bàsic (p)

2. Itinerari bàsic (s)

3. Habitatge i vida quotidiana al llarg del temps (Itinerari p)

4. L’evolució de la tecnologia: del sílex al Seat 600 (Itinerari p)

5. Les nostres arrels: de la prehistòria al llegat àrab (Itinerari s)

6. El naixement i la consolidació d’una nació

L’època medieval (Itinerari s)

7. La Catalunya moderna: segadors i bandolers (Itinerari s)

8. Obrers i poetes: la Catalunya del segle XIX (Itinerari s)

9. El nostre segle, el segle XX (Itinerari s)

10. Un itinerari per la història de Catalunya (Itinerari s)

11. Temps de castells (Itinerari p)

12. Els nostres amics, els antics (Itinerari p)

13. Laboratori de socials:taller del temps (Taller p)

14. Viure i morir a la Guerra Civil Espanyola.

1936-1939 (Taller s/b)

15. Les fonts, matèria primera de la història (Itinerari s/b)

16. L’hàbit i l’espasa (Taller p)

17. L’hàbit i l’espasa (Taller s)

18. Una història amb molt de ritme (Taller p)

19. Una història amb molt de ritme (Taller s)

20. Catalunya i la dictadura franquista: 1940 - 1975 (Itinerari b)

21. Prat de la Riba i la Mancomunitat de Catalunya (Itinerari s)

22. Ora et labora. Monestir Sant Pere de Rodes (Itinerari s)

23. Exili i repressió durant el franquisme (Taller s/b)

Museu d’Història de Catalunya
Plaça de Pau Vila, 3. Palau de Mar
08003 Barcelona
Tel: 93 225 47 00
Fax: 93 225 47 58
Concertació de visites: 93 225 42 44
mhcvisites.cultura@gencat.net
A/e: mhc.cultura@gencat.net
Web: http://www.mhcat.net

Catalunya
i la
franquista: 1940-1975

dictadura
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