
El paper relegat 
de la dona sota 
el franquisme

L’Arxiu Municipal de Granollers ha recollit en una quinzena de fotos de la 
dècada dels anys cinquanta el paper relegat que el franquisme va atorgar 
a les dones. Els preceptes d’un règim tradicionalista i catòlic van cons-
trènyer la vida d’unes quantes generacions de dones en l’àmbit de la llar, 
de la cura a la família i de la submissió a l’home, cosa que els impedia el 
desenvolupament íntegre com a persones. 

La Secció Femenina, branca de la Falange Espanyola, i l’Església actuaven 
com a vetlladores d’un sistema ideològic absolutament sexista, on noies i 
nois eren separats ja de ben petits a les escoles i on rebien coneixements 
diferents per perpetuar els rols que el règim demanava. A les nenes i jo-
ves se’ls ensenyava que s’havien de casar i ser mares, per la qual cosa el 
nivell d’instrucció que havien de rebre tampoc calia que fos gaire elevat. 
Per contra, els homes eren els qui havien de treballar i portar els diners a 
casa. Aquest fet va provocar a la llarga que moltes nenes de la postguerra 
i de períodes posteriors visquessin una vida marcada per aquesta educa-
ció discriminatòria que les acabava infravalorant. Tot i que les dones no 
estaven totalment excloses del món laboral s’havien de circumscriure a 
determinades professions i amb pitjors condicions respecte dels homes. 

Les fotografies escollides per l’Arxiu ens mostren els límits que la dona 
tenia també en l’esfera pública. Podem veure la participació en actes reli-
giosos –església i Estat estaven fortament lligats i d’aquí que proliferessin 
les entitats caritatives i catòliques–; la feina en algunes fàbriques tèxtils 
com Can Sauquet i Roca Umbert, que tenia una aula de costura gratuïta 
per a les noies treballadores de la fàbrica i on la dona tenia assignats 
uns oficis molt concrets i de menys categoria; o la dona exercint com a 
mestra o infermera, activitats relacionades amb el benestar dels altres. 
Una ràpida observació també ens permet constatar que les dones a penes 
formaven part de la dimensió social i política de la ciutat. De fet, no va ser 
fins al 1974 que Granollers va tenir la primera dona regidora en període 
franquista. 

En resum, una selecció d’imatges per recordar o descobrir que, afortuna-
dament, les dones han anat recuperant bona part dels drets que la ideolo-
gia franquista els va manllevar.

Exposició de fotografies
Del 26 de febrer 
al 15 de maig de 2020

Podeu consultar i descarregar-vos                                                                                                                    
imatges d’aquest i altres temes

Portal de l’Arxiu Fotogràfic,                                                                                                                                     

www.granollers.cat/arxiu



Noies de la Creu Roja als anys cinquanta.  
Fotografia i fons de Francesc Gorgui

Processó de divendres sant, 1954. Fotografia d’autor desconegut /  
Cessió de Josep M. Pou / Col·lecció Ajuntament de Granollers

Cosidor de Roca Umbert als anys cinquanta. Fotografia d’autor desconegut / Fons Roca Umbert

La catequesi als anys cinquanta. Fotografia d’autor desconegut / Fons Ajuntament de Granollers


