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REFLEXIÓ SOBRE ELS TESTIMONIS 

Avis de la Guiomar: 

Tot i que els seus àvies procedien de diferents llocs, tots dos van viure la guerra i 
postguerra gairebé de la mateixa manera. En tots dos casos es fa constància que les dones 
no opinaven res sobre les seves idees polítiques. Quant a l’educació tots dos van poder 
assistir a classes i ens expliquen de la mateixa manera com a les classes hi havia una 
fotografia de Franco i un altre de Primo de Rivera. Tant a l’educació com a la vida 
quotidiana la religió tenia un paper molt important en aquella època ja que com bé diuen 
aquests avis si no anaven a missa els acusaven de rojos.   

El que més m’ha sobtat d’aquests dos testimonis es el tema de la repressió tant en el caire 
polític com el que patien les dones que ni tan sols opinaven o en els mitjans de 
comunicació que com ens expliquen no sabien res del que passava al seu propi país, ni el 
que estava passant en els països de fora.   
Per últim, també m’ha sorprès el tema de les cartilles de racionament ja que només podien 
comprar el que tocava per ració i res més que allò.  

 

Avis de l’Helena: 

M’ha semblat molt interessant aquests dos testimonis i de quina manera ho expliquen. Tot i 
que ells no van viure la guerra ja que un era molt petit i l’altre no havia nascut, ens 
expliquen com va ser de dura la postguerra encara que a ells no els faltes mai per menjar. 
Tots dos van gaudir de poder anar a l’escola per motius diferents i ens expliquen com altres 
dels testimonis que hi havia la fotografia de Franco i Primo de Rivera i també un crucifix. 
En aquests dos testimonis es pot veure l’existència del masclisme de l’època ja que l’àvia de 
l’Helena va haver de fer com un curs on aprenia les feines de casa que havien de fer les 
dones i el seu avi la mili, tot i que ell no va haver d’anar per ser fill de viuda. 

M’ha agradat molt la forma en què aquests dos testimonis explicaven les seves vivències i 
sobretot les anècdotes i la diferencia que hi ha d’aquella època a l’actualitat. Es molt 
interessant la opinió que ells mateixos tenen del passat i la que tenen de l’actualitat. 

 

Avis de la Mar: 

En el cas dels avis de la Mar, tant els materns com els paterns, van haver de venir a 
Catalunya per buscar treball ja que allà on vivien no hi havia i bé havien de viure i mantenir 
una família que poc a poc augmentava.  



El seu avi patern va anar a la presó i mentre la seva avia va aprofitar per buscar feina i anar 
a viure a Vilanova. Va ser molt atrevit i valent per la seva part. Tots dos van saber com 
poder sortir d’aquella postguerra treballant. 

En el cas dels avis materns, ens expliquen que van arribar aquí a Catalunya amb el que 
portaven a la maleta ja que era molt millor que no pas quedar-se allà on abans vivien. Com 
molts altres casos el que feien era que primer venia l’home, buscava treball i un lloc per 
viure i quan ho tenien tot organitzat venia la dona amb els fills si en tenien.  

Aquests testimonis m’han agradat pel fet que es van atrevir a fer el que fos per tal de que la 
seva família tirés endavant i es una mica en la situació en què molta gent s’està trobant 
actualment ja que han de marxar a altres països per poder aconseguir un lloc de treball, tot i 
que en aquests casos no canviaven de país. 

 

Avi de la Meritxell: 

L’avi de la Meritxell va ser un dels únics testimonis que van viure la guerra i que en recorda 
alguna cosa d’ella com per exemple les trinxeres que hi havia per quan hi havia 
bombardejos. També ens explica com va viure la postguerra dient que va passar molta gana 
i la seva experiència i visió sobre l’escola. Creu que ells van aprendre coses que actualment 
no s’estudien o bé no s’aprenen com abans, com per exemple el fet d’aprendre de memòria 
els rius d’Espanya. També ens explica com en alguns casos el mestre els podia “picar” amb 
un regle als dits.   

Com altres testimonis, ens explica la prohibició del català amb l’arribada dels franquistes, 
tot i que molts si que l’utilitzaven a casa. També ens parla sobre la censura que hi havia a 
les pel·lícules i altres mitjans de comunicació i la mancança de farmacèutics i tot els tipus de 
malalties que es patien.  

L’avi de la Meritxell també ens explica com es va viure la mort de Franco i Carrero Blanco. 
També totes les diferencies que hi havia entre el passat i ara i també el que no li agrada 
d’abans i de l’actualitat. 

 

Avia Laura Cabayol: 

L’avia de la Laura es un cas molt interessant perquè es la que més ha viscut la guerra i ens 
explica el que passava cada cop que hi havia bombardejos. Ens explica que sonaven unes 
alarmes i havien d’anar als refugis antiaeris, tot i que quan ja portaven un temps es 
quedaven a casa. També ens explica com el seu pare els feia amagar sota del llit per evitar 
que les runes els caigués a sobre. Va viure diferents morts com per exemple la de Macià 
(que ens explica que es va viure amb molt de dol), la d’un noi que el van disparar a la 
jugular o la d’un company de classe dins d’un refugi ofegat per culpa del fang que hi havia. 

Quant a les cartilles de racionament i la repressió més o menys ho explica igual que els 
altres testimonis (els mitjans de comunicació i tot el tema de la restricció del menjar).  



Em sembla interessant el tema de l’escola com primer si que es podia parlar en català i a 
partir de l’arribada del franquisme tot això es va abolir. En el seu cas va haver d’abandonar 
l’escola amb l’arribada de la Guerra Civil. 

Contracte d’una mestre: 

Ens trobem davant d’un contracte que ens mostra la situació en que vivien les mestres en 
aquella època i tot el que havien de complir si volien fer aquella feina. Algunes de les 
condicions que s’imposaven eren per exemple que no es podien casar, no podien passejar 
per les gelateries o bé no podien portar vestits més curts de 5cm per sobre del turmell. 
Poder observar la discriminació i la repressió que patia la dona en una època no tant 
llunyana de la nostre. El fet que fossin mestres també influïa en la seva vida quotidiana ja 
que no podien ni fumar ni beure tot i que això també passava a totes les dones. 

Trobo que actualment, les condicions dels treballadors han millorat favorablement (entre 
d’altres les de les mestres), gràcies a tot el que ha lluitat el moviment feminista.  També 
s’han reconegut molts drets com per exemple el dret de la dona a poder votar. 

Tot i que en aquest àmbit la societat ha avançat, encara podem trobar moltes desigualtats 
envers home i dona. 

 

 

 


