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Resum 

 

Aquesta comunicació aporta elements per a l'estudi de la ideologia del primer franquisme, 

centrat en quatre aspectes de la vida quotidiana: la joventut, la dona, l’oci i l’esbarjo, i les 

commemoracions. L’anàlisi es fa a partir de dos mitjans de comunicació d'abast comarcal, els 

setmanaris Panadés i Acción Católica, i de dos revistes d’abast nacional: Destino y Medina. 

Amb aquest treball pretenem aportar quelcom al debat sobre l'impacte que el franquisme va 

tenir sobre la societat catalana durant la postguerra i les conseqüències que avui, vint-i-dos 

anys després de la mort del dictador, encara patim. 

 

 

This communication gives new elements to study the first Franquism ideology, centrered on 

four main aspects of everyday life: youth, woman, leisure and amusement and 

commemorations. This analysis is done through two local communication means, the weekly 

magazine Panadés and Acción Católica and through two national magazine Destino and 

Medina. With this work we want to give new information on the debate of the Framquism’s 

impact on the Catalan society during the post war and the consequences on today everyday 

life, twenty two years after the dictador’s death, and that we still suffer. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aquesta comunicació vol ser una petita aportació a l'estudi de la ideologia del primer 

franquisme, centrat a la comarca del Penedès, sobre quatre aspectes de la vida quotidiana: la 

joventut, la dona, l’oci i l’esbarjo, i les commemoracions. Anàlisi feta a partir de dos mitjans 

de comunicació d'abast comarcal, els setmanaris Panadés i Acción Católica, complementat 

amb la revista Destino, que s'editava a Barcelona i tenia un caire més intel·lectual, i la revista 

femenina Medina. Amb aquest petit treball no pretenem res més que aportar quelcom al debat 

sobre l'impacte que el franquisme va tenir sobre la societat catalana, o més concretament 

penedesenca, durant la postguerra i les conseqüències que avui, vint-i-dos anys després de la 

mort del dictador, encara patim.  

Abans de començar, però, cal recordar que sobre el franquisme hi ha una variada 

bibliografia que ha estat recollida i comentada per Emili Giralt (1981) i Borja de Riquer i 

Joan B. Culla (1989: 447-470), i Borja de Riquer (1997: 369-371) i a la qual remetem els 

lectors interessats per algun aspecte puntual del franquisme. 

 

Les fonts documentals 

Tal com hem dit hem utilitzat com a font principal per realitzar aquest estudi, el 

setmanari Panadés que estava editat per la "Delegación Local de Prensa y Propaganda de 

FET y de las JONS" de Vilafranca, i tenia una tirada d’uns mil exemplars el 1942 

(Chueca:1983), cosa que significa que entrava a un 10% de les cases de la comarca. La seva 

publicació es va iniciar el 29 de novembre de 1941 i el seu objectiu era fer arribar la ideologia 

del règim a tots els racons de la comarca de l'Alt Penedès, tal i com deia l'editorial del primer 

número (29-XI-41): "Panadés al iniciar su camino de expansión de los principios 

fundamentales del Nuevo estado, que ha de hacer llegar a todos los rincones de la villa y de 

la comarca, rinde el más ferviente homenaje de sumisión, obediencia y respeto al Caudillo de 

la Patria que lleva en su escudo grabada, triunfalmente a golpes de espada y de talento, la 

paloma de la paz y de la justicia social [sic], bajo los pliegues de las banderas victoriosas, 

chorreantes de sangre de tantos héroes y mártires que no debemos olvidar en un solo 

instante en nuestra vida de lucha por la inmortalidad y el engrandecimiento de nuestra 

Patria". El setmanari estava dividit en tres seccions principals: les editorials i els articles de 

fons que reflectien la ideologia del règim; les informacions de les activitats de les diferents 

organitzacions franquistes i una darrera secció dedicada a informació diversa (horaris de 



trens, preus, defuncions ...). I, una característica important era que molts dels articles no 

anaven signats o ho estaven de forma corporativa.  

 Hem utilitzat, per a fer aquest assaig, els primers cinquanta-dos números que van de 

novembre del 1941 a novembre del 1942, i altres números de forma més aleatòria 

corresponents als anys posteriors. A partir d'aquests exemplars hem intentat aproximar-nos a 

la ideologia que el règim franquista pretenia d'imposar a la població de la comarca, durant la 

postguerra, en els aspectes esmentats. I hem intentat completar i comparar la informació que 

ens proporciona aquest setmanari penedesenc, amb un altre setmanari vilafranquí que sortí 

més tard i editat per la parròquia, Acción Católica, d'abast bàsicament vilatà i amb molt poca 

influència a la comarca. Per últim, en alguns casos, hem comparat el que es publicava al 

Penedès amb el que es publicava al setmanari barceloní Destino i a la revista femenina, 

Medina (Terrón Montero: 1981). 

 

Cultura i franquisme 

Un cop finalitzada la guerra civil espanyola, els vencedors intentaren, i aconseguiren 

parcialment, d'imposar una nova ideologia a la societat. És a dir, una nova manera de pensar i 

de veure el món, que anà quallant en una nova cultura. Aquest esforç ideològic del 

franquisme fou més important en aquells indrets que, com Catalunya, tenien una llengua i 

cultura pròpies (Benet: 1978, Solé Sabaté i Villarroya: 1993). Que ho intentessin no significa, 

però, que aquesta política tingués un èxit absolut, ni que aconseguís de fer desaparèixer tota 

altra forma de cultura o ideologia, ja que per sota de la cultura oficial va continuar sobrevivint 

una altra cultura força rica, sobretot al nostre país. Malgrat tot, aquest martelleig ideològic va 

tenir força impacte sobre les nostres maneres de pensar i de viure, sobretot per la forta 

repressió que l'acompanyà. 

La ideologia del règim franquista tenia unes bases teòriques molt clares (Borja de 

Riquer: 1997, Fontana:1986, Payne:1997, Reig:1995, Ramírez:1976, Vázquez 

Montalbán:1986, Vilar:1977): superació dels enfrontaments de classe mitjançant uns valors 

comuns: la pàtria i el catolicisme; superació de la diversitat nacional a través de la nació 

espanyola i, fins i tot, l'Imperi; oposició a tot el que havia portat el segle XIX: liberalisme, 

marxisme, maçoneria, etc.; i, finalment, uniformització, jerarquització i autoritarisme social 

al voltant d'un únic eix: el "Caudillo". Aquestes bases ideològiques eren una barreja, a cops 

explosiva, del tradicionalisme i del feixisme (Fontana:1988, 24-25). D'aquesta mescla, entre 

"una juventud puesta en tensión por el verbo magnífico y fecundo de José Antonio y de las 



porfías e inagotables canteras de nuestro tradicionalismo", com es lloava des de les pàgines 

de Panadés (núm.34, de 17-VII-42), "el genio de Franco", havia aconseguit el "milagroso 

resurgir de la vitalidad nacional algo que es el asombro del mundo entero". 

Per a intentar aconseguir aquesta uniformització cultural i ideològica, el franquisme 

no dubtà a realitzar una brutal repressió sobre el magisteri que deixà l'ensenyament en un 

simple adoctrinament dels valors polítics i religiosos del nou règim (Altet:1984 i González i 

Marqués:1996). Per la seva banda, els mitjans de comunicació es posaren sota el control 

directe de l'estat i no es cansaven de repetir, una i altra vegada, els mateixos missatges. La 

censura s'imposà sobre qualsevol manifestació cultural diferent a la del règim, arribant fins a 

límits ridículs que empobriren el nivell cultural del país, convertint-lo, com ha assenyalat 

encertadament Manuel J. Abellán (1980), en un "autèntic ermot intel·lectual".   

El tema de la cultura durant el franquisme és força complex i no sembla haver 

despertat massa interès entre els historiadors que, amb honroses excepcions (per exemple, 

Altet:1984 i Benet:1978), sovint s'han limitat als aspectes més aparents o externs d'aquesta 

dominació cultural. Tot això, cal dir-ho, dins el context intel·lectual i historiogràfic de 

considerar el franquisme com un tema encara tabú. La situació ha arribat fins a extrems tant 

grotescs com el fet que molts alumnes de secundària arriben a la Universitat sense saber que, 

fa poc més de vint anys, el nostre país estava sota el règim franquista; desconeixen les seves 

causes, el seu funcionament i les seves conseqüències. Cosa que ha estat aprofitada pels 

apologistes del règim dictatorial per a intentar transgredir la història d'aquest període. 

 

La joventut 

Cal considerar que, segons Franco, l'adoctrinament de la joventut era "la obra 

predilecta del régimen y será esfuerzo inútil y peligroso el de aquellos que pretenden 

entorpecerla" (Panadés, de 13-XII-41). Idea que recollia un editorial del Panadés 

(24-XII-41): "La formación de las juventudes es algo verdaderamente indispensable para la 

cabal estructuración y eficacia de las nuevas ideas que surgen arrolladoras". Per tant, és 

lògic que, tant a nivell organitzatiu (Frente de Juventudes, Sección Femenina ...) com 

ideològic, fossin aquests els aspectes als quals el franquisme dediqués més esforços. El 

setmanari Panadés, per exemple, reservava, quasi a cada número, força espai a tractar temes 

relacionats amb la joventut. Però, com que el franquisme considerava la joventut menor 

d'edat, tots els articles, que parlaven d'aquest tema, anaven dirigits als pares per tal que 

adoctrinessin i enquadressin correctament els seus fills. La idea del canvi que havia de 



significar aquest “adoctrinamiento” és prou clara ja que "no se trata solamente, de un simple 

reajuste, ... sino de substitución de valores caducos y aviejados y en descrédito, por otros 

nuevos, recios, firmes y entrañablemente enraizados en nuestro propio ser" (Panadés, de 

24-XII-41). 

Tal com hem assenyalat l'adoctrinament anava acompanyat de l'enquadrament de la 

joventut, sobretot, mitjançant el Frente de Juventudes (Chueca:1983, Ellwood:1986, 

Molinero i Ysás:1987), i també del Sindicato Español de Estudiantes (Ruiz Carnicer:1996). 

De la importància d'aquest organisme ens en dóna una bona mostra aquesta crida a la burgesia 

local perquè col·laborés econòmicament amb el Frente: "La juventud que nosotros forjamos 

hará imposible la vuelta de la horda; bien puedes pagar por ello unas miserables pesetas” 

(Panadés, 7-II-42). El missatge és prou clar, si voleu evitar el règim republicà i la 

conflictivitat social que generà, pagueu als enquadradors i adoctrinadors de la joventut. 

Precisament, i degut a la importància que tots els que guanyaren la guerra donaven a 

aquest aspecte, es produí més d'un enfrontament entre les famílies polítiques franquistes per 

veure qui controlava la joventut. La solució que s'adoptà finalment fou de compromís, 

l'Església catòlica controlaria l'educació escolar (Ruiz Rico:1977, Monés:1981, Sopeña, 

1994) i els falangistes l'educació extraescolar i els mitjans de comunicació (Altet:1986, 

Thomas: 1992). El Frente, dominat pels falangistes, es considerava, però, un: "ardiente y 

noble colaborador de las instituciones naturales -iglesia y familia- a quienes por ley divina y 

razón natural, les corresponde intervenir en la formación moral, religiosa y hogareña de las 

juventudes españolas... y todo ello con franca alegría i verdadera disciplina" (Panadés, 

núm.10, de 23-II-42). El règim no va abandonar pas l'ensenyament, ja que l'escola pública 

continuà sota el seu domini, a més amb una visió molt clara del que calia fer-hi: "Había que 

recuperar la escuela y con ella el alma de la infancia, preparándola para que un día esa 

juventud que salga de ella se encuentre dotada de una serenidad espiritual, una voluntad y 

una fe en si misma que la aparte para siempre de rutas peligrosas." (Panadés, 14-II-1948). A 

nivell universitari, tot i que resta al marge de la nostra comunicació, es formà el SEU per 

enquadrar la joventut universitària (Ruiz Carnicer: 1996). 

La influència del Frente fou, qualitativament, més important als pobles o petites viles, 

com els de la comarca del Penedès, que no pas a les grans ciutats. La raó és que en els pobles 

aquesta organització monopolitzava qualsevol activitat de la joventut, així si algú volia jugar 

a ping-pong, fer esport, llegir un llibre, anar d'excursió, anar de campaments a l'estiu, o el que 

ara en diem les activitats extraescolars (las tardes de enseñanza) etc., calia estar integrat en 



alguna de les seccions del Frente o de la Sección. Un dels objectius bàsics d'aquestes 

activitats era, segons els seus organitzadors, aconseguir una "fusión completa de clases y 

regiones ... y su formación marcial y espiritual" (Panadés, de 13-VI-42), "devolviéndoles la 

norma cristiana y el anhelo imperial que inspiraron los mejores días de nuestra existencia 

histórica" (Panadés, de 21-III-42). No era estrany doncs que el Frente patrocinés la projecció 

de "Camisas pardas", "magnífica e insuperable película, que describe con escenas de intenso 

y emocionante fervor patriótico, la formación y triunfo del Nacional-Socialismo en la gran 

Alemania." (Panadés, de 28-XI-1942). 

Tampoc l'Església es limità a l'ensenyament i, mitjan la dècada dels quaranta, 

començà a organitzar a Vilafranca activitats paral·leles a les del Frente a Vilafranca, 

mitjançant l'Acció Catòlica i la Joventut Obrera Catòlica (JOC) que mantenien una postura 

més oberta que les seccions del règim. Aquestes activitats van atreure una part important del 

jovent de la petita burgesia vilafranquina, i es van convertir en una alternativa d'oci a les 

activitats del règim. Aquesta iniciativa que arrelà ràpidament no va ser ben vista des del 

règim, i des de les pàgines de Panadés se'ls atacà aferrissadament. Qualsevol excusa podia ser 

bona perquè entre Panadés i Acción Católica esclatés una polèmica, serveixin com exemple 

dues: una sobre la pobresa de Jesús i la riquesa de l’Església (Acción Católica, 26-XI, 3 i 

11-XII-1944); sobre l'ambient de Guerra Civil (Acción Católica, 8-III-1947); una crítica de 

cinema, com les de les pel·lícules "La isla del Sol" i "Quiero vivir", aquesta darrera sobre la 

pena de mort (Acción Católica, 7 i 21-XI-1959, 2, 23, 30-VII i 30-VIII-1960). 

Pel que fa a la joventut, doncs, la ideologia franquista (basada sobretot en els principis 

feixistes dels falangistes) pretenia difondre la idea d'una formació juvenil per sobre de les 

classes socials i de les diferències nacionals (o regionals, com deien ells): "al hacer formar en 

la misma escuadra, bajo el mismo mando y por el mismo ideal, al hijo del pobre y al hijo del 

rico" (Panadés, de 23-II-42). Unitat de classes i de "regiones", però diferència de sexes, ja 

que van promoure una educació profundament sexista, com ho mostra el fet que tant les 

organitzacions com els missatges eren diferents per a nois i per a noies, "ha de existir una 

diferencia profunda entre la educación que se da a los muchachos y a las muchachas,... la 

educación de las jóvenes debe orientarse hacia la formación de la familia... debe darse a la 

mujer una formación femenina" (Destino, de 27-VII-41). Seguint aquesta línia, es feien 

conferències per a homes i per a dones per separat, així per les dones es referirien a "La joven 

y la gracia; la joven y el amor; la joven y los lirios; la joven y los cardos; la joven y el 

hogar; la joven y la vida"; pel homes: "El vino de la vida; encrucijada; sacrificio y dignidad; 



el arte de la alegría; ¿tu mano ensangrentada?; la única senda." (Panadés, 24-II-1951). 

Els altres elements d'aquesta ideologia eren, bàsicament: la repressió de la sexualitat, 

el control de l'oci, la canalització de les energies juvenils cap a la defensa de la pàtria (els 

joves) i la preparació de la família (les joves) i l'esperit jeràrquic i militarista (vegeu l'annex 

1).  

 

La dona 

La dona, el "magnífico destino" de la qual, segons José Antonio Primo de Rivera, 

havia d'ésser el de mare i d'esposa, tenia la Sección Femenina de la Falange (Bosch i altres: 

1997, Gallego:1983, Jarne: 1991, Oranich:1977) com a la tutora, la protectora, l'adoctrinadora 

i la repressora. Fins i tot en una data tant tardana, com el 1968 s'instal·là a Vilafranca una 

"Cátedra Ambulante de la Sección Femenina" amb l'objectiu de "realizar clases que llevan 

programadas en pro de elevar el nivel cultural y de espíritu de superación de la mujer 

española" (Panadés, de 13-I-1968). Podem fer-nos una idea del que s'hi feia mirant el 

programa: les classes teòriques serien de "Convivencia Social, Economía doméstica, 

Puericultura, Medicina casera (y socorrismo elemental) y Alimentación y nutrición", i les 

pràctiques de "Corte y Confección, Labores, Trabajos Manuales, Música (coros y danzas 

regionales) y Cocina". Cal no oblidar que el mateix any es produïa a França i s’estenia per 

Europa la revolta del maig del 68 i per tant, el contrast entre el que passava a Europa i el que 

passava al nostre país era cada cop més gran. 

Sobre la concepció i el model de dona que va propagar el franquisme, en tenim una 

bona mostra en les Normas de vida de la mujer de Falange (reproduït a l'annex 2). Segons 

aquestes normes, dues serien les idees bàsiques de la dona ideal del franquisme, la primera, 

que la seva vida havia d'ésser una vida de submissió i passivitat, d'abnegació i sacrifici vers la 

família i la pàtria i, la segona, que havia de comportar-se com el complement perfecte de 

l'home, renunciant a qualsevol equiparació: "No traiciones tu magnífico destino de mujer, 

entregándote a funciones varoniles" (Panadés, de 3-II-42). La dona era considerada com una 

menor d'edat que devia obediència i submissió a l'home (Selva i Segura, 1987). 

Es tractava, doncs, de recrear el mite d'una suposada "mujer española": una dona 

"muy mujer" (Sopeña, 1996). Una dona que sols podia realitzar les activitats "propias de su 

sexo", ja que qualsevol aspiració personal en el camp professional o intel·lectual era 

considerada una actitud pròpia dels homes. El Bisbe de Barcelona s'afegia a aquesta creuada 

en contra de les desviacions de les dones, així l'any 1944 va dictar un seguit de normes sobre 



com havien d'anar les dones a l'església: "deben llevar bien cubierto el cuerpo, hasta bastante 

debajo de las rodillas, hasta el cuello y todo el brazo y antebrazo. Ni lleven exageradamente 

pintado el rostro o maquillado. [...] No se tolerará la entrada en la iglesia de mujeres sin 

medias. [...] Queda prohibida la admisión de mujeres en hábito de hombres, aunque estén 

honestamente confeccionados, ni con el pretexto de estar en disposición de ir al deporte." 

(Acción Católica, de 9-VIII-1944), i el mateix es deia respecte a les nenes a les escoles. Sobre 

la forma de vestir de les dones, encara l'any 1963, des de Panadés (de 2-XI-1963) es discutia 

el fet que les noies portessin pantalons: "el empleo de los pantalones resta feminidad y da un 

tono muy varonil a la mujer y además por si esto fuera poco, en algunas, holgadas de carnes 

y escasas de tipo y donaires, resulta un verdadero ataque a la estética y al buen gusto 

exigente."  

Però, potser, una de les millors mostres del masclisme, que el franquisme havia portat 

fins a extrems aberrants, és aquest article signat amb el pseudònim de Juan de Juanes a la 

revista femenina Medina (de 9-V-43), on trobem reflectits bona part dels tòpics sobre els dos 

sexes, i on, de manera indirecta, es diu a les dones que si no es comporten tal i com preveu la 

ideologia dominant, poden ésser refusades per l'home: "No nos parece mal este avatar que 

transforma a la inútil damisela encorsetada en compañeros de investigación. Pero nadie más 

que a ella es necesario un freno protector que la contenga en el momento en que una 

desaforada pasión por el estudio comience a restar a su feminidad magníficos encantos. Nos 

asusta [...] la mujer que sabe tanto como nosotros y no nos mira con admiración cuando le 

explicamos un tema de mecánica o de geopolítica. Y, puestos a elegir, preferimos a aquella 

callada y silenciosa, que nos considera maestros de su vida y acepta el consejo y la lección 

con la humildad de quien se sabe inferior de talento."  

El missatge ideològic del franquisme sobre la dona, es dirigia també als homes: 

"Amamos a la mujer que nos espera pasiva, dulce, detrás de la cortina, junto a sus labores y 

sus rezos. Tememos su actividad instintivamente su actividad, sea del tipo que sea" (Medina, 

de 20-III-41). Aquesta diferenciació de rols entre home i dona, no era sols producte de la 

propaganda dels homes del franquisme, sinó que les mateixes dirigents franquistes 

l'abonaven, recalcant, un cop i un altre, des de les pàgines de la revista Medina, que la dona 

era el sexe dèbil, que necessitava la protecció de l'home i que la dona sense l'home no era res: 

"No puede la mujer sentirse placenteramente feliz si no es bajo el cobijo de una sombra más 

fuerte. Más fuerte en todos los sentidos y en lo imaginado. Precisa nuestra feminidad sentirse 

frágil y protegida." (13-VI-41), i ho acabava de rematar, tres anys mes tard (13-VIII-44), amb 



aquestes línies: "La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular, no es más que 

un continuo deseo de encontrar a quien someterse". 

Així ho advertia la cap de la secció femenina, Pilar Primo de Rivera: "que el contacto 

con la política no os vaya a meter a vosotras en intrigas y habilidades impropias de las 

mujeres. Nosotros atendamos a lo nuestro y dejemos a los hombres, que son los llamados 

para que resuelvan todas las complicaciones que lleva en sí el gobierno de la nación" 

(Medina, de 16-I-1944). El servei a la pàtria de les dones s'havia de limitar a tenir i criar els 

fills en el si de la família, és a dir, una funció reproductora, tant en l'aspecte material (tenir 

fills) com ideològic (transmetre el valors del tradicionalisme més ranci). 

Tot aquest missatge havia de tenir unes organitzacions que el canalitzessin i el 

difonguessin, així, a més de la família, la religió i l'escola, un altre l'instrument fou la Escuela 

Municipal del Hogar (el nucli principal de la Sección Femenina) que donava instrucció sobre 

temes tant variats com: “corte y confección, Nacionalsindicalismo, cocina, ciencia doméstica 

(sic), canto, etc”. Però com que moltes dones restaven al marge d’activitats tant interessants 

es va decidir de crear el Servicio Social, que tenia caràcter obligatori per aquelles dones que 

tenien entre 17 i 35 anys i, alhora, era condició sine qua non per a obtenir feina, títols, el 

carnet de conduir, presentar-se a oposicions, treballar per l'estat, pertànyer a centres socials i 

recreatius, etc. Com assenyala Carmen Martín Gaite (1987, pàg.64), "el cumplimiento del 

Servicio Social, duraba seis meses a seis horas diarias, o sea que, descontando domingos y 

fiestas de guardar, era una media de quinientas horas las que tenía que emplear la soltera o 

viuda sin hijos menor de 35 años para doctorarse como <muy mujer>". 

En el control sobre la dona el franquisme comptà amb un aliat importat, l'Església, 

així les pàgines d'Acción Católica són plenes de missatges adreçats a les dones, per exemple 

el dia 17 de setembre de 1955 es feia un repàs al diferent tipus de dones, i pel que fa a les 

núvies se'ls deia: "No deben comprender el daño que les hacen, no deben comprenderlo al 

presentarse ante ellos así, en esa estampa veraniega, que para tantos novios es una puñalada 

en su conciencia." Uns anys abans Panadés (4-VIII-1951) ja havia criticat les modes 

femenines que s'anaven imposant: "La muchedumbre de rebaño, tan bien descrita por el Dr. 

Moya, ha seguido las primeras insinuaciones y sin pararse a considerar principios morales 

ni estéticos, ha vestido con el mismo desenfado a la mujer honesta que a la casquivana y ha 

colocado la desnudez escandalosa de los escotes, tanto en unos hombros esqueléticos, como 

en los que rebosan carnes." 

 



L'oci i l'esbarjo 

El franquisme intentà de controlar fins el darrer detall l'oci i l'esbarjo, així el batlle de 

Vilafranca recriminava, l'any 1940, al president del Casal que en el seu cafè: "se atenta 

afrentosamente contra la cultura ciudadana y contra el civismo cristiano al blasfemar contra 

Dios y sus divinidades." (AHCVP. Municipal. Correspondència A-71). De la mateixa manera 

s'intentava de desprestigiar les festes paganes, com el carnaval "con sus excesos altamente 

inmorales y soeces blasfemias", tasca en la que destacà el setmanari Panadés que publicà dos 

articles quasi idèntics sobre el carnaval els anys 1947 (15-II) i 1965 (27-II), com si en vint 

anys no hagués canviat res. Un tema tabú de l'adoctrinament del joves era la sexualitat, ja que 

pràcticament només se'n parlava per assenyalar-ne els perills. 

El control s'estenia sobre determinades activitats que es consideraven perilloses per a 

la formació dels joves, per exemple els balls; així un editorial del Panadés (de 6-XII-41) es 

felicitava que haguessin deixat de fer-se balls: "celebramos muy sinceramente que haya 

terminado el espectáculo poco edificante y de mal gusto que representaba el de esta gran 

cantidad de niños y de niñas que invariablemente todos los domingos por la noche se veían 

bailar...creemos que los niños de tan escasa edad (?) no deben serles permitidas estas 

diversiones ya que su moral no sale beneficiada en nada".  

La música, i les formes de vida que aquesta comportava també estava al punt de mira 

dels valedors de l'ordre franquista, així no es estrany de trobar, doncs, prohibicions expresses 

del jazz, com aquesta de la Delegación Local de Prensa y Propaganda: "Se prohibe 

terminantemente a las orquestas de baile interpretar adaptaciones al género de jazz de las 

obras de repertorio clásico debidas a compositores inmortales." (Panadés, de 26-IX-1942). 

La preocupació del franquisme per la música i les noves formes vida procedents dels Estats 

Units ratlla la paranoia, com mostra un article dedicat a criticar el hot y el hotismo, en el qual, 

entre altres coses es diu: "constituye una especie de comunismo por cuanto tiende  - en cierto 

modo- a proletarizar, o sea a desposeernos de todo cuanto constituye nuestra bella 

heterogeneidad. [...] El hotismo repudia todo cuanto constituye las costumbres raciales del 

país, todo cuanto lleva consigo la idea de la Patria y sus tradiciones." (Panadés, de 

12-II-1944). No sembla però que anatemes i prohibicions impedissin que els nous corrents 

musicals i vitals arribessin al Penedès, així l'any 1956 s'anunciava al parc Tívoli una 

espectacular sessió de jazz per l'orquestra HOT CLUB, és a dir, hotisme i jazz de la mà.  

Si el franquisme controlava l'oci, què podem dir de l'Església que, des de les pàgines 

d'Acción Católica, deixava anar coses com aquestes: "Estamos en irreductible posición, 



frente a frente del paganismo, y entendemos por paganismo: el cine peligroso, el baile 

inmoral, las modas atrevidas, la vida de bar y de taberna, el abuso en los negocios, la 

prostitución más o menos disfrazada, el uso de la careta religiosa para disimular las 

costumbres licenciosas de la vida privada, y en general todo cuanto se opone al espíritu del 

Evangelio de Cristo." (25-V-1941). Per aquest motiu, i davant la invasió estrangera de 

pel·lícules es proposava de fer un cinema "nuevo, nacionalizado en España, rezumante de 

espíritu hispánico, católico, realista."  

El cinema era objecte directe del control eclesiàstic, així s'establiren unes normes de 

censura aprovades per la "Comisión de Ortodoxia y Moralidad conjuntamente con la Junta 

Nacional de Acción Católica", segons aquestes normes les pel·lícules serien qualificades en 

quatre grups "1. Niños hasta catorce años. 2. De catorce años cumplidos hasta veintiuno. 3 

Mayores de veintiuno años cumplidos en adelante. 3.Rosa La misma edad que la anterior 

pero con sólida formación moral. 4. Gravemente peligrosa, son películas que por su tesis, 

forma o presentación son no aptas para cualquiera edad." (Acción Católica, de 25-V-1941). 

Mitjançant aquests barems es qualificaven les pel·lícules i s'establia una "guía moral del 

espectador" que publicava Acción Católica, on podem trobar per exemple el comentari de la 

pel·lícula "Gilda" dient que "NO debe verse" i que "Dios perdone a cuantos puedan ser 

responsables de su realización, exhibición y difusión" (Acción Católica, 29-IV-1950). En una 

estadística sobre quatre anys de cinema a Vilafranca (796 pel·lícules) publicada a Acción 

Católica (3-XI-1951) s'assenyalava que n'hi havia un 2,4% per a nens (qualificació 1), un 

32,9% per a joves (qualificació 2), un 46,2% per adults (qualificació 3), un 5,2% per adults 

ben formats (3R) i un 13,2% que no han de veure’s (qualificació 4). Finalment es queixava 

que les pel·lícules 3R només les haurien de veure "las personas de mayor frecuencia e 

intensidad de vida religiosa" (OLIVELLA: 1989). 

Però l'esperit de control del règim no tenia fi, així fins i tot es posaven a controlar els 

vestits utilitzats per banyar-se, ja que, segons ells, era un escàndol la situació: "Llega un carro 

con matrícula de cualquier pueblo del interior; vemos un grupo de personas dentro que se 

están cambiando de ropa; unos minutos más tarde sale un buen hombre con un vestido de 

baño que le llega hasta las rodillas y los codos, que le viene ancho de todas partes y que 

lleva señales irrefutables del trabajo de la polilla y del tiempo. Salen más tarde dos 

chiquillos con el mismo vestido que usaban al venir al mundo, es decir, completamente 

desnudos; sale luego un joven con un magnífico slip que le compraron cuando tenía cinco 

años, pero como hoy tiene ya veinte y debe aprovecharlo, le resulta, naturalmente, un poco 



(?) justo; sale otro joven vistiendo unos elegantes calzoncillos y por fin salen dos mujeres 

luciendo espléndidas y largas camisas de dormir." (Panadés, 12-VIII-1944). També es 

criticaven els joves que portaven els cabells llargs: "para convencerles quizá de una vez, su 

inoportuno proceder, ridículo y antihigiénico, porque no me negarán que aquellos 

extremadamente largos cabellos, a pesar de que haya quien se los lave diariamente, rice y 

sature de laca, no han de causar al cabo del día una suciedad a sus cuellos de camisa, 

chaquetas, etc." (Panadés, de 5-XII-1963). 

 

Les commemoracions 

Les commemoracions són un recurs constant de qualsevol règim polític per legitimar 

el seu poder sobre la societat. El franquisme utilitzà abastament tota la parafernàlia de les 

commemoracions per legitimar un règim que s'havia imposat per la força de les armes i al 

preu d'una cruenta repressió (Gavaldà, 1996). 

Mitjançant el calendari de festes anuals podem entreveure quin és l'esperit del règim 

polític que les imposà. A l'annex 3, reproduïm les festes i commemoracions que se celebren a 

Vilafranca l'any 1942 i que ens indiquen quina era la imatge que el règim polític franquista 

volia transmetre. Tenim un total de divuit festes religioses (nou d'elles recuperables) i vuit de 

caràcter ideològico-patriòtic (quatre d'elles recuperables). Algunes d'aquestes festes 

esdevenen commemoracions, com la "Fiesta de la Liberación" de Vilafranca (21 de gener), el 

dia de la "Victoria" (1 d'abril), "San Fernando" (30 de maig) patró del "Frente de 

Juventudes", l'"Alzamiento Nacional" (18 de juliol), la festa del "Caudillo" (1 d'octubre) i la 

de "José Antonio" (20 de novembre). 

El règim franquista intentà capitalitzar al màxim el sentiment religiós d'una part de la 

població, a costa però de convertir-lo en un aparador dels seus interessos. No és gens estrany 

doncs que les autoritats intervinguessin sovint per tal de fer respectar les celebracions 

religioses, per exemple l'any 1942 es prohibia la circulació de vehicles els dijous i el 

divendres sant. Les celebracions de Setmana Santa presentaven un atapeït programa 

d'activitats: misses, confessions, via-crucis, processons, etc., des de dijous al matí fins el 

dissabte a la nit. Quan no era Setmana Santa, també déu n'hi do, per exemple tots els 

diumenges i festius es celebraven fins a tretze misses a Vilafranca. No es estrany doncs que es 

recorri, igual que en els segles passats, a les rogatives per la pluja, com l'any 1950 a 

Vilafranca quan el degà del Penedès: "bien convencidos de que solamente la mano 

omnipotente y misericordiosa de Dios puede poner fin a una situación a todas luces 



angustiosa." (Acción Católica, de 29-VII-1950). 

En les commemoracions es barrejaven, segons el protagonisme de cada data concreta, 

actes militars (desfilades i parades), paramilitars, religiosos, paternalistes ("sopa de los 

pobres y enfermos"), d'oci (esports i cinema) i ideològics (discursos i misses). En teniu un 

exemple a l'annex 4, on transcrivim el programa d'actes del "IV Aniversario del Glorioso 

Alzamiento Nacional". 

L'agitació propagandística, davant de cada commemoració, per part del setmanari 

Panadés és prou evident. Vegeu un exemple en la commemoració del dia de la "Liberación", 

que s'aprofita per reafirmar els valors del franquisme: "mantengamos firme la consigna de 

UNO A MANDAR Y TODOS A OBEDECER bajo la égida del caudillo victorioso que con su 

limpia espada y sublime talento encarna los destinos de la Patria inmortal, entre los 

estertores de un mundo en llamas, hacia sus vuelos de águila y grandeza imperial" (de 

20-I-42).  El mateix podem dir de la revista Destino (de 29-III-41), que commemorava el 

"Día de la Victoria", i ofereix aquesta dantesca imatge de l'exèrcit republicà: "bandada sin 

método ni objetivo de aquellos centenares de millares de hombres reclutados a manera de 

ejército, huyendo a la deriva sin remisión. Ello y la huida en tropel por la frontera son 

imágenes con sabor amargo de antiguos castigos bíblicos, como si pesara sobre la multitud 

en fuga el anatema que abatió a los pueblos malditos por Dios".  

Una temàtica central sorgeix en totes les commemoracions: la figura de Franco, 

descrit en tons mitològics: "De Villafranca ... rendimos un día por la espada del mejor 

soldado ... con profundo respeto y con acrecentado fervor el grito de inquebrantable 

sumisión al glorioso Caudillo de España, al gran Capitán que, en ruta imperial, precede a 

las filas prietas e indisolubles de un pueblo en masa que le sigue y obedece con el mayor 

orgullo y con confianza ciega, FRANCO, FRANCO, FRANCO" (Panadés, de 26-IX-42). 

Malgrat aquesta agitació propagandística, sembla clar que l'assistència a aquestes 

commemoracions no és la desitjada pels estaments franquistes locals, tal i com assenyala 

amargament, l'any 1941, l'editorialista de Panadés (de 24-I-41), qui addueix com a causa 

d'aquesta poca assistència que "los rojos ya no tienen miedo" i que "la burguesía ya no tiene 

interés una vez se le ha resuelto el problema de su estabilidad".  

 

Algunes conclusions 

El tractament dels aspectes de la vida quotidiana presenta força semblances entre 

Panadés, Acción Católica i Destino, tot i que els diferents grups de pressió que hi ha al 



darrera (Falange en el primer, Església en el segon i burgesia catalana en el tercer), i els 

sectors socials i geogràfics a qui va dirigit (classes populars i món rural el primer, petita 

burgesia vilatana el segon, i classes benestants i món urbà el tercer) fa que apareguin algunes 

diferències en el tractament de determinats temes i en la seva selecció. Mentre, Panadés 

intenta mantenir un caire més popular i directe, Acción Católica pretén un caire més culte i 

menys popular, mentre Destino té un caràcter més elitista i unes pretensions intel·lectuals. 

Hem vist quin era el missatge ideològic que el primer franquisme pretenia imposar 

sobre alguns aspectes de la vida quotidiana a través dels seus mitjans de comunicació, però el 

que no sabem és en quina mesura aquest missatge va traspuar a la societat i afectà els 

comportaments quotidians de la població (Barbagalló i altres: 1990). Tot i així podem 

avançar algunes hipòtesis, encara que sempre provisionals. El nostre parer és que la influència 

d'aquesta contínua pressió ideològica tingué una especial incidència en la societat de la 

postguerra aconseguint un cert consens social com ho mostra el fet que Franco morís al llit, 

tot i que no tanta com els franquistes volien, com ho demostra el manteniment dels nivells de 

repressió (Solé Sabaté:1985, Sánchez Cervelló:1997, Preston: 1997, i Mir i altres:1997) i de 

control polític i social que el franquisme es va veure obligat a mantenir (Moreno:1991, 

Molinero i Ysàs: 1981, Santacana: 1994, i Lanero:1996).  

Sembla que l'estratègia de resistència adoptada per aquells que no combregaven amb 

el vencedors però que estaven obligats a viure sota la seva dictadura, va ser la del recolliment 

familiar a la llar, la indiferència, el silenci, així no és gens estrany que des de Panadés és 

manifestés un cert desencís perquè les Rambles vilafranquines presentaven les nits d'estiu un 

espectacle molt trist i amb molt poca concurrència (14-VIII-1942), o perquè la recol·lecta de 

l'Auxilio Social no havia donat els seus fruits (13-IX-1943). Per últim, una mostra més del 

que venim dient i plenament confirmada per la memòria oral, a Vilafranca hi havia un quarter 

de l’exèrcit que estava al davant de la Rambla, i quan era l’hora d’aixecar o de baixar la 

bandera la Rambla es buidava de vianants, perquè la  gent no volia saludar amb el braç en alt. 

A mesura que passava el temps, però la divergència entre la vida oficial del règim i la 

vida real de la gent era cada cop més gran com posava de manifest Panadès (28-VII-1956) 

comentant la poca assistència als actes de celebració de la "Liberación": "¿No es verdad que 

están ausentes de estos actos muchos sectores de nuestra villa? ¿No es verdad que muchos 

aprovechan la fiesta para irse a Barcelona o para visitar unas Cavas en San Sadurní, 

pongamos por caso? Y no es que sea solo en sí, ir a Barcelona o visitar las cavas; pero 

hacerlo el día 21 de enero, restando emoción y calor a las fiestas de la Liberación, es malo 



porque supone olvido, ingratitud, ignorancia o intento de suicidio colectivo." 

Aquest fet fa pensar que la ideologia franquista va ésser dominant, però no pas 

hegemònica, ja que no va ser acceptada per una part important de la població que va optar per 

la inhibició, l'aïllament i el silenci, ja que la repressió no permetia actuar d'altra forma. És a 

dir, el franquisme, aconseguí una victòria militar, però no aconseguí el seu somni feixista en 

el qual tota la societat fes seva aquesta ideologia. En tot cas, junt a aquesta ideologia 

franquista, trobem tot un seguit de comportaments i idees que, malgrat no poder-se expressar 

lliurement s'han mantingut i han permès de recuperar, amb tots els dèficits coneguts, la 

democràcia al nostre país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex 1  
 

LOS DOCE PUNTOS DEL FRENTE DE JUVENTUDES 

 

 

1. La fe cristiana es el fundamento de mis actos. 

2. Sabemos que España es la patria más hermosa que se puede tener. 

3. La Falange que fundó JOSE ANTONIO es la Guardia de España y formar en ella es mi 

afán supremo. 

4. EL CAUDILLO es mi jefe, lo querré y obedeceré siempre. 

5. Amamos las genuinas tradiciones de nuestra Patria, substancia de nuestro porvenir 

Imperial. 

6. Nadie es pequeño en el deber de la Patria. 

7. Vivimos en el conocimiento y afición a lo campesino, de lo que  huele y sabe a tierra 

madre. 

8. La vida es milicia. Mi fe, tesón y disciplina harán a España Una, Grande y Libre. 

9. Ser Nacional-Sindicalista significa no tener contemplaciones con privilegios injustos. 

Luchamos por la Patria, el Pan y la Justicia. 

10. Para servir a España mi cuerpo ha de ser fuerte y mi alma sana. 

11. Cada día he de alcanzar una nota más alta. El que no se supere en el servicio a España, 

desciende. 

12. Por tierra, mar y aire, nosotros haremos el Imperio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Panadés, núm.17, de 21 de març de 1942. 

 



 

 

Annex 2 

NORMAS DE VIDA DE LA MUJER DE FALANGE  

 

 

1. Ofréndate abnegada a una tarea. 

2. Que tu vida sea de abnegación y sacrificio. 

3. Se cada día más mujer. 

4. No es para ti la acción, pero si el aliento del obrar heroico. 

5. No traiciones tu magnífico destino de mujer, entregándote a funciones varoniles. 

6. Pon todos tus amores bajo el amor más generoso de España. 

7. Que el hombre de tu vida sea el mejor. 

8. Busca siempre ser el exacto complemento del hombre. 

9. A la aurora, eleva tu corazón a Dios y piensa en un nuevo día para la Patria. 

10. Vive siempre para la Unidad, la Justicia y el Imperio. 

11. Tú que puedes hacerlo moldea España en el alma del hombre y del niño. 

12. Por el orden de la obra perfecta sométete a una exacta disciplina. 

13. No busques para ti la gloria, pero merécela para España y para la Falange. 

14. Se toda tú limpieza y claridad. 

15. Haz lo que tengas que hacer, bien, sencilla y alegremente. 

16. No olvides que la Falange es ante todo hermandad. 

17. Cuida tu alma y tu cuerpo para Dios y la Falange. 

18. Se tú lo mejor de la nueva España. 

 

 

 

 

 

Font: Panadés, núm.10 de 3 de febrer de 1942. 

 

 

 



 

Annex 3 

FESTES I COMMEMORACIONS A VILAFRANCA DEL PENEDES, 1 942 

1. Religioses no recuperables: 

- 1 de gener 

- Divendres Sant 

- Corpus Cristi 

- Sant Jaume 

- L’Assumpció 

- Sant Fèlix i Sant Ramon Nonat (Festa Major) 

- La Immaculada 

- Nadal 

2. Religioses recuperables: 

- Reis 

- Sant Josep 

- Dilluns de Pasqua 

- Dilluns de la segona Pasqua 

- L'Ascensió 

- Sant Joan 

- Sant Pere 

- Sant Esteve 

3. Festes "Nacionales" no recuperables: 

- Dia de la "Liberación" de Vilafranca: 21 de gener 

- Dia de la Victòria: 1 d'abril 

- Dia del treball Nacional: 18 de juliol 

- Festa del "Caudillo": 1 d'octubre. 

4. Festes "Nacionales" recuperables: 

- Festa de la "Raza": 12 d'octubre 

5. Festes "Oficiales": 

- Festa de la "Unificación": 19 d'abril 

- Festa de la "Independencia": 2 de maig 

- Mort de José Antonio: 20 de novembre. 

Font: Panadés, números corresponents a l'any 1942. 



Annex 4 

 

   VI ANIVERSARIO DEL GLORIOSO ALZAMIENTO NACIONAL 

                  Programa de Actos y Fiestas 

 

día 17 
  

A las 19,30, retreta por las Bandas de cornetas y tambores del Regimiento Mixto de 
Infantería núm.84 y del Frente de Juventudes en las Ramblas y Plaza del Generalísimo. 
 

A las 20, reunión en el Salón de Actos de nuestro M.I. Ayuntamiento, presidido por 
las Autoridades y Jerarquías, de los miembros de los Consejos Directivos de los Centros 
Oficiales, Entidades y Corporaciones Locales, para escuchar la retransmisión del importante 
discurso que pronunciará S.E. el Jefe del Estado ante el Consejo Nacional de la Falange. 
 

A continuación en la Plaza del Generalísimo y en obsequio a nuestras autoridades y 
invitados, actuación del "Ball de Bastons", carrera de cintas, concursos con premios. 
 

En el "Casino de la Unión Comercial" y en el "Cinema Bolet", importantes sesiones 
de cine. 
 
día 18 
 

A las 8, Diana por las Bandas de cornetas y tambores del Regimiento Mixto de 
Infantería núm.84 y Frente de Juventudes. 
 

A las 9,30, Misa solemne en la Iglesia de San Juan. 
 

A las 10, retransmisión del discurso que pronunciará S.E. el Jefe del Estado en el acto 
sindical a celebrar en Madrid. 
 

A las 10 de la noche, en el "Teatro Principal", actuación de la Orquesta Fachenda y su 
espectáculo arrevistado. 
En la Sociedad "La Principal", habrá baile en el salón por la orquesta Creación y en la pista 
por el cuarteto de Dulzainas "Els Estons de San Vicente". 
 
día 19 
 

Fiesta del Valor, organizada por el Frente de Juventudes (anunciada en programa 
aparte). 
 
NOTA: Se encarece al vecindario engalane con colgaderas los balcones. 
 
 
 
Font: Panadés, núm.34, de 17 de juliol de 1942 
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