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En l’època de la Guerra Civil Espanyola, com ja sabem es van viure situacions 
molt dures, per una banda la gran censura de pel·lícules i premsa (tan del 
tema sexual com en contra dels Republicans), les restriccions de menjar 
sobretot que patia la gent pobre havien d’anar amb cartilles que segons el 
sous obtenien més o menys quantitat de menjar ( molts cops recorrien a 
l’estraperlo que era el mercat negre d’aleshores, molts cops el menjar era molt 
escàs i per aquesta raó recorrien a aquest mercat negre per aconseguir més 
menjar). Per un altra banda l’educació en català va ser totalment censurada, i 
l’educació nacionalista era imposada sense cap mirament. Les persones eren 
classificades principalment per republicans (van passar les pitjors cares de la 
guerra) i els nacionalistes. 

Des del meu punt de vista totes aquestes repressions van ser per por a  que els 
republicans guanyessin poder i per aquesta raó van reprimir i perseguir tant als 
republicans, així l’oposició alhora de “atacar” s’ho pensaria dos cops. Gracies 
al pas del temps s’ha creat una “llibertat”, de pensament, d’educació, lliure 
expressió en resum; això ha permès que la societat d’avui en dia no tingui por 
en dir el que vulgui i no tingui por a expressar els seus ideals, tot i que avui en 
dia en cara ho porta bastant en secret, perquè la gent molts cops es jutjada 
pels seus pensaments, cosa que això no vol dir que sigui millor o pitjor persona.  

Si pensem raonadament, per culpa del franquisme milions de persones, que 
només van expressar els seus ideals contraris al règim van morir injustament, i 
per a mi això és una degradació més de fins on em arribat a portar a l’ésser 
humà, però per sort o per desgràcia en aquest àmbit d’ideals hem 
evolucionat, però en altres ens hem quedat estancats o clarament enrere.  

Entrevista a Cels Llorens i Maria Rosa Flor 
 
Com podem veure de la mateixa manera que Josep Planell Ríos, Cels i Maria 
van viure la censura en quant a les pel·lícules aquí a Capellades. Ells quan es 
va dur a terme la guerra civil espanyola eren petits i no recordaven gaires 
coses d’aquests moments (normalment els nens eren protegits per tal de no ser 
testimonis d’aquesta situació tan dura).  
A més els homes i les dones en major proporció eren separat els uns dels altres 
per a que no es duguessin a terme situacions incomodes( com mirades ), 
aquesta situació no només donava a l’escola sinó que, en major proporció en 
l’església la majoria de la gent era catòlica o potser aquesta era l’única 
esperança que tenien per sortir d’aquella situació, els homes i les dones al 
temple catòlic eren separats els uns dels altres per no viure situacions 
incomodes, o que donessin un “qué decir” a la gent del poble. “Las cartillas de 
racionamiento” realment existien depenen de quina quantitat de diners 
cobressin els homes de casa, els hi donaven una quantitat de menjar o un 
altre, a més els preus eren implantats per el govern (menjar molt car) i molts 
cops com que aquella quantitat de menjar no donava per a res, perquè la 
majoria de gent tenia molts fills( els mètodes anticonceptius estaven mal vistos i 



eren desconeguts) i això els feia recórrer a l’estraperlo(mercat negre 
d’aleshores). Moltes malalties també eren mortals perquè la sanitat no estava 
del tot bé i normalment hi accedien la gent amb calers.   
Així doncs si comparem aquesta situació amb la d’avui en dia, veiem que la 
situació a canviat en 360 graus, per un cantó l’educació és un dret de tothom, 
cosa que en aquella època no era així, poden estudiar nois i noies junts i a 
l’església actualment tothom pot anar com vol no ha d’anar fins als ulls 
tapada. Quan al menjar, cadascú cobra el seu sou per deixar-lo en lo que vol, 
ja potser menjar com no. La gent ja no té tants fills ( probablement per la 
situació de crisi que estem vivint i perquè els mètodes anticonceptius no són 
mal vistos). Les dones són millor vistes (encara no em aconseguit una igualtat 
plena, però poc a poc). Ja les pel·lícules no són gens censurades. Des del meu 
punt de vista hem passat d’un extrem de excessiva repressió a una situació de 
llibertat plena, potser hem de trobar el punt mig.  
 
La vida d’una mestra sota la dictadura de Primo de Rivera 
 
Com ja sabem la situació de la dona tant en la postguerra com en la Guerra 
Civil Espanyola, va ser un paper gairebé inexistent. La dona havia d’estar a 
casa, estar sotmesa als manaments de l’home, cuidar als seus nens i saber 
clarament, que l’home estava per sobre d’ella ( lo més normal era que fos 
maltractada per l’home i això servia com a aprenentatge ).  
Com podem observar en aquest contracte ella esta limitada tant en l’aspecte 
de casament, no podia casar-se mentre que fos mestra, tampoc podia fumar 
ni beure (això eren coses d’homes), no podia portar la roba que li agradés o 
que ella trobes més còmoda i del seu estil, sinó que havia de portar vestits llargs 
perquè sinó era una provocació, tampoc podien veure-la amb homes que no 
fossin el seu pare o el seu germà, a més a classe havia de fer les “tareas de las 
mujeres” netejar, escombrar,.... No pintar-se la cara ni els ulls (perquè a classe 
no ha d’estar maca, només hauria d’estar maca si tingués home, i en aquest 
cas si ella tingués marit no podria donar classes), tampoc podia tenyir-se el 
cabell, entre d’altres coses.  
Des del meu punt de vista aquesta actitud tan MASCLISTA i EXAGERADA, ha 
estat utilitzada fins fa poc, la dona clarament des d’un principi sempre va estar 
menys preada sempre ha estat un “monigote” de l’home, menys que ell.  
A l’edat antiga la dona només servia per a reproduir-se, a l’edat moderna 
seguim amb aquests pensaments. Necessitem fer un canvi de xip, la dona és 
un ésser més en la societat, ni més ni menys que ningú.  
Hem de lluitar, tant com ho hem fet fins ara, per aconseguir una igualtat 
autèntica.  


