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Sala 1.
La República

Míting dels sindicats CNT i UGT al teatre
Olympia de Barcelona, l1 de maig de 1937

Sala 1. La República

Propaganda de lescola nova, impulsada per la Generalitat

Sala 1.
La República

Dolores Ibárruri va ser una de les fundadores
del PCE (membre del Comitè Central des del
1930 i de lexecutiu des del 1932, i diputada
des del 1936)

Sala 1. La República

Lescola nova era unitària, laica i catalana

Sala 1.
La República

Míting de Frederica Montseny, dirigent de
la CNT a Catalunya, que es convertí en la
primera dona ministra. Va ocupar la cartera
de Sanitat en el govern de Largo Caballero
(del novembre de 1936 al maig del 1937)

Sala 1.
La República

Estudiants de lescola dinfermeres, any 1933
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Sala 1.
La guerra civil

Sala 1.
La guerra civil

La imatge de la dona miliciana es va utilitzar
com a reclam en la lluita contra el feixisme

Sala 1.
La guerra civil

Columna de milicians i milicianes sortint cap
al front, el 28 dagost de 1936

Cartell que potencia el treball de la dona
a la rereguarda. En especial a la indústria
i als serveis sanitaris

Sala 1.
La guerra civil

Sala 1.
La guerra civil

Míting de dones de la CNT-FAI i la UGT al
teatre Olympia de Barcelona en la celebració
de l1 de maig de 1937

Rifa benèfica, als carrers de Barcelona,
organitzada pel Comitè Femení de Guerra,
el 7 de febrer de 1937

Sala 1.
La guerra civil

Sala 1.
La guerra civil

Dones a lenterrament de les víctimes del
bombardeig del 13 de febrer de 1937,
el primer que va patir Barcelona, on van
morir 18 persones

Manifestació de dones, el 19 de febrer de
1937, contra el bombardeig sobre Barcelona
que va fer el creuer italià Eugenio di Savoia
el 13 de febrer de 1937

Dona fent pràctiques de conducció de
tramvies, el 9 de desembre de 1936

Sala 1.
La guerra civil

Sala 1.
La guerra civil

Imatges de la revista La mujer y la guerra

Sala 1.
La guerra civil

Actrius de la companyia Vila- Daví fent roba
per a les milícies, el 7 doctubre de 1936

6bQ^aeYc]U
<hWdgk_ic[
-BEFSSPUBSFQVCMJDBOBWBQPTBSmBMTTPNOJTEJHVBMUBUEFMFTEPOFT
4J CÏ MFT EPOFT WBO RVFEBS FO VOB TJUVBDJØ EJOGFSJPSJUBU MFHBM 

-BQFSTFDVDJØJOEJTDSJNJOBEBEFUPUTFMTTPTQJUPTPTEFOPTFSBEEJDUFT

FRVJQBSBCMF B MB EFMT NFOPST EFEBU  OP FSB BJYÓ QFM RVF GFJB B
MBQMJDBDJØEFMFTNFTVSFTSFQSFTTJWFT

HVBOZBU ËNQMJBNFOU MFT EBSSFSFT FMFDDJPOT EFNPDSËUJRVFT  GFJB

BMSÒHJN VODPODFQUFNPMUBNQMJFOVOQBÓTPOMFTFTRVFSSFTIBWJFO
RVFHBJSFCÏUPUIPNGPTTPTQJUØT-FTEFMBDJPOTJFMTQSPDFEJNFOUT
TVNBSÓTTJNTWBOTFSMBUÛOJDBEFMTQSJNFSTBOZTEFMBEJDUBEVSB-B
mOBMJUBUFSBDMBSBBDPOTFHVJSVOBQPCMBDJØEÛDJMJBUFNPSJEBQFS
QPSBQPTTJCMFTSFQSFTËMJFT
"MBJNBUHF
$BNQJPOBUTEFHJNOËTEFMB4FDDJØ'FNFOJOBBM'SPOUØO$POEBM BOZ

Sala 1.
Franquisme

Sala 1.
Franquisme

La delegada territorial de la Falange,
Celia Giménez, parlant als voluntaris de
la División Azúl, any 1943

Família nombrosa guanyadora del premi
a la natalitat, any 1943

Sala 1.
Franquisme

Arribada a Barcelona de Pilar Primo de Rivera
i Carmen de Icaza, màximes dirigents de la
Sección Femenina, any 1942

Sala 1.
Franquisme

El ministre de Treball, José Antonio Girón,
inaugura la Clínica de la Maternitat
lany 1941.

Sala 1.
Franquisme

Concentració del Frente de Juventudes
al Teatre Olympia (gener de 1942),
amb lassistència de Franco

Sala 1.
Franquisme

Sala 1.
Franquisme

Nens berenant a la rambla del Prat, davant
del governador i altres autoritats, any 1946

Repartiment de premis al col·legi alemany
de Barcelona, any 1943

Sala 1.
Franquisme

Sala 1.
Franquisme

Sala 1.
Franquisme

Sala 1.
Franquisme

Nenes de lAuxili Social fent la comunió
a lesglésia del Pi, any 1941

Oració pels caiguts a lalberg de la Secció
Femenina, any 1942

Acte de la Secció Femenina a la plaça
del Rei, any 1944

Processó de la Bona Mort, el Divendres Sant,
a Barcelona, any 1943
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Sala 3.
Vida quotidiana

Sala 3. Vida quotidiana
Carta dirigida a Jaime Sallés, que havia estat jutge instructor de la
Comissió Gestora Municipal, en què es denuncia lexistència destraperlo
a lestació de trens del Prat, any 1939.

Decomissos doli efectuats per
funcionaris municipals. Els productes
decomissats solien ser productes de
primera necessitat, com el blat, loli i la llet.
Els productes decomissats eren enviats a
l'Auxilio Social, però molt sovint acabaven
a les cases dels guàrdies que els havien
pres a les estraperlistes, que gairebé sempre
eren dones.

Sala 2.
La implantació del nou règim

Interior de loficina del Jutjat. A la paret es
pot veure un cartell on es llegeix: Hablad
en español

Sala 2.
La implantació del nou règim

Sala 2.
La implantació del nou règim

Sala daudiències del Jutjat, any 1948,
presidida pel crucifix i el retrat de Franco.
Al damunt de la taula del jutge hi ha un
altre crucifix

Saló de Plens de lAjuntament, lany
1948, amb els símbols que obligava el
govern: el crucifix, el retrat de José Antonio
i el de Franco, que, aquí, queda fora
de lenquadrament de la foto

Sala 2.
La implantació del nou règim

Concentració a la plaça de la Vila
(1939)

Sala 2.
La implantació del nou règim

Homenatge i ofrena floral als caiguts per
Espanya en el monument provisional situat
a la plaça de lEsglésia

Sala 2.
La implantació del nou règim

Sala 2.
La implantació del nou règim

Sala 2.
La implantació del nou règim

Sala 2.
La implantació del nou règim

Tribuna dautoritat en la commemoració
de locupació del Prat del 25 de gener.
Era la Fiesta de la Liberación

Missa de campanya (1939)

Dones falangistes desfilant pel carrer
de Ferran Puig

Creu dels caiguts (1939)

Sala 2.
La implantació del nou règim

Sala 2.
La implantació del nou règim

Sala 2.
La implantació del nou règim

Sala 2.
La implantació del nou règim

Sopar organitzat per falangistes al
Centre Artesà

Lestament militar participava en tots els actes
oficials, com aquest al saló de Plens, presidit
pel retrat de José Antonio

Als actes oficials en què calia participació
popular, shi feia anar els nens i nenes de
les escoles, a qui donaven una bandereta,
com en aquesta visita del pares missioners
del 1961

Monument als caiguts, al Fondo den Peixo,
inaugurat el 26 de setembre de 1954
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Sala 2.
La repressió

Lalcalde Josep Pujol i Capsada
proclamant la República des del balcó
de lAjuntament, el 14 dabril de 1931.
Va ser depurat lany 1941 per les seves
activitats polítiques. El van inhabilitar
a perpetuïtat per exercir la seva professió
de metge al Prat i durant deu anys per ocupar
càrrecs directius en corporacions sanitàries

Sala 2.
La implantació del nou règim

Sala 2.
La implantació del nou règim

Pepeta Batalla i les seves alumnes de pàrvuls,
amb la bandera franquista al fons, anys 40

Grup dalumnes amb la seva mestra,
Dolors Carcavilla. Va ser una de les mestres
depurades sense sanció

Sala 2.
La implantació del nou règim
Sala 2.
La implantació del nou règim
Pepeta Pedrerol, mestra de les Escoles
Nacionals, i les seves alumnes, anys 40.
La mestra per passar el procés depurador va
haver de presentar un escrit per defensar-se de
les acusacions que li imputaven. La Comissió
Depuradora, finalment, la va confirmar en el
seu càrrec, amb tots els seus drets

Leonor Prevosti i alumnes de lescola pública
a finals dels anys 30. La mestra va ser jutjada
per la Comissió Depuradora, però va passar
el procés sense problemes

Sala 2.
La repressió

Sala 2.
La repressió

Maria Herrando. Acusada de pertinença
a ERC, va ser condemnada a 3 anys de
presó. Lestiu de 1941 li van concedir la
llibertat condicional, però amb desterrament
a València, on va estar al convent presó de
la Torre dels Serrans. El febrer de 1942 li
van permetre tornar al Prat

Aurora Cortés a la impremta on treballava.
Va ser detinguda al setembre de 1950,
acusada de comunista i de portar
propaganda impresa a la secció del partit
del Prat. Després duns mesos a la presó,
va estar en llibertat vigilada força temps

Sala 2.
La repressió

Sala 2.
La repressió

Sala 2.
La repressió
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La repressió

Sala 2.
La repressió

Sala 2.
La repressió

Maria Suñé Vallespí va ser detinguda
labril de 1939 i sentenciada a 6 anys i
1 dia de presó, acusada de rebel·lió militar.
Estigué a la presó de Les Corts fins al
novembre de 1940, quan li concediren la
llibertat condicional. Des de llavors, havia
de presentar mensualment un informe a les
autoritats

Fotografia de la filla i del nét de Maria
Herrando Ferré. (Li van fer arribar a la presó.)

Paulina Bernadàs, que treballava a la
centraleta de telèfons, va ser acusada
despionatge i sotmesa a un consell de guerra.
Va estar empresonada des del 3 dabril de
1939 fins al 2 dagost de 1939, que va
sortir en llibertat condicional

Paulina Bernadàs el dia del seu casament,
lany 1933. El seu marit també va estar a la
presó per la seva militància política

El director de la presó de dones de
Les Corts fent un discurs a les preses,
el 3 dabril de 1944

Exterior de la presó de Sant Feliu
de Llobregat

Sala 2.
La repressió

Sala 2.
La repressió

Sala 2.
La repressió

El tribunal de revisió de condemnes comunica
a una presa de Les Corts latorgament de
lindult, per decret de Franco, de la seva
condemna, el 3 dabril de 1944

El director de la presó de Les Corts
amb la seva família, lany 1952

Vista general de la presó de Les Corts,
situada a lantiga masia medieval anomenada
can Duran

Sala 2.
La repressió

Sala 2.
La repressió

Enderrocament de la presó de dones
de Les Corts, anys 60

Pati interior de la presó de dones del carrer
Amàlia, lany 1936

Sala 2.
La repressió

Missa de campanya a la presó de la
Model amb motiu de la Festa de la Mercè
de lany 1944

Sala 2.
La repressió

Sala 2.
La repressió

Sala 2.
La repressió

Francisca Blanquer Carbonell, vídua de
Joan Reixach Prats, afusellat el 13 de maig
de 1939

Ezequiela Aycart, vídua dIgnasi Fortuny,
afusellat el 9 de juliol de 1939

Maria Tejel, mare de Julián Acero Tejel

Sala 2.
La repressió

Sala 2.
La repressió

Sala 2.
La repressió

Sala 2.
La repressió

Sala 2.
La repressió

Sala 2.
La repressió

Sala 2.
La repressió

Joan Reixach Prats, afusellat al Camp de la
Bota el 13 de maig de 1939

Antonio Martínez Martínez, afusellat al Camp
de la Bota el 25 de maig de 1939

Ignasi Fortuny Català, afusellat al Camp de
la Bota el 9 de juliol de 1939

Francisco Sánchez Costa, afusellat al Camp
de la Bota el 2 dagost de 1939

Joan Nadal Guixà, afusellat al Camp de la
Bota el 24 doctubre de 1939

Lluís Serra Giribert, afusellat al Camp de la
Bota el 18 de novembre de 1939

Julián Acero Tejel, afusellat al Camp de la
Bota el 21 de novembre de 1941

Sala 2.
La repressió

Sala 2.
La repressió
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La repressió
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La repressió
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La repressió

Sala 2.
La repressió

Montserrat Reixach amb la seva germana
petita, Francesca, a lescola nacional de
nenes del Prat, abans de la guerra. Després
de lafusellament del seu pare, la Montserrat
es va haver de posar a treballar

Andrea Martínez amb la seva primera besnéta

Josefina i Joan Fortuny, vestits de dol després
de lafusellament del seu pare, Ignasi Fortuny

LAssumpció Nadal i la seva mare es van
fer un retrat i li van afegir una foto del pare,
i li van enviar a la Model, on estava
empresonat

Lluís Serra Giribert amb la seva família

Maria Peralta amb el seu marit, David Siré,
i la seva cosina, M. Rosa González, lany
1944. Totes dues eren nebodes de Julián
Acero Tejel

<½UhY\YQ6bQ^|Q
BÉ[n_b_W<hWdW
" M&TUBU FTQBOZPM  B mOBMT EFM   MFYÒSDJU SFCFM EFM HFOFSBM

.ÏTEFNJHNJMJØEFQFSTPOFT IPNFT EPOFTJOFOT JNÏTEFMB

'SBODPBWBOÎBTFOTFRVBTJSFTJTUÒODJBJMFTUSPQFTSFQVCMJDBOFTFT

NFJUBUWBOTFSJOUFSOBUTFODBNQTEFSFGVHJBUTJNQSPWJTBUTRVFOP

SFUJSFOTFOTFPSESF-B3FQÞCMJDBOPQPESËTPCSFWJVSF%BWBOUMB

SFVOJFO MFT NÏT NÓOJNFT DPOEJDJPOT EF TVQFSWJWÒODJB &M QSJNFS

DBJHVEBJNNJOFOUEF#BSDFMPOB RVFFTQSPEVÓFMEFHFOFSEF

EBRVFTUTDBNQTTJOTUBMrMËBMBQMBUKBE"SHFMFST VOUBODBUBNC

 MMBSHVFTmMFSFTEFSFQVCMJDBOTJOUFOUFOUSBWFTTBSMBGSPOUFSB

mMBUQFSUSFTCBOEFTJFMNBSBMBRVBSUB

GSBODFTB
&M HPWFSO GSBODÒT  QFS OFHMJHÒODJB  OP IBWJB QSFWJTU MFYJMJ EFMT
SFQVCMJDBOTJFOVOQSJNFSNPNFOUUBODËMBGSPOUFSBBMTSFGVHJBUT
RVF  BNC QPD NÏT EFM RVF QPSUBWFO QPTBU  GVHJFO EF MFT USPQFT
GSBORVJTUFT-BQSFTTJØJOUFSOBDJPOBMPCMJHËFMHPWFSOGSBODÒTBPCSJS
FMTQBTTPTGSPOUFSFSTFMEFGFCSFS

"MBJNBUHF
'JMFSFTEFSFGVHJBUTDBNÓEFMFYJMJ

Sala 2.
Lexili a França
A la seva arribada a França, milers de
refugiats republicans van ser reclosos en
camps dinternament, en condicions
infrahumanes. Un dels més grans va ser
linstal·lat a la platja dArgelers

Sala 2.
Els camps Nazis

Sala 2.
Lexili a França

Sala 2.
Els camps Nazis

Sala 2.
Els camps Nazis

Refugiats espanyols arriben a lestació
dHendaia, fugint dels bombardeigs feixistes

Carmen García, amb les seves filles Aurora
i Carmen Cortés. Sense cap formació i amb
el marit i tres fills a Mauthausen, va haver
de tirar endavant les tres filles i lúnic fill que,
per la seva edat, no es va quedar al camp
dextermini

Republicans espanyols davant de
Mauthausen, després de ser alliberat
el camp

Sala 2.
Lexili a França

Sala 2.
Lexili a França

Andrea Martínez i la seva filla Marie es
van retratar a Gueret (1939), per enviar la
foto al seu marit i pare, internat a Argelers.
Els vestits els va fer lAndrea amb retalls
que agafava de les feines de modista

Andrea Martínez amb els seus fills i el seu
marit a la sortida dels camps. La foto era per
a làvia, que vivia al Prat

Sala 2.
Els camps Nazis

Sala 2.
Els camps Nazis

Sala 2.
Els camps Nazis

Sala 2.
Els camps Nazis

Sala 2.
Els camps Nazis

José Cortés García va morir a Gusen lany
1944, a ligual del seu pare

Manolo Cortés García, poc després de
lalliberament del camp nazi el 13 de maig
de 1945. Va ser ingressat en un sanatori
a Polònia, on va fer una brillant carrera
professional

Jacinto Cortés García, el 1946, un any
després de ser alliberat, amb els seus
companys del camp de concentració de
Mauthausen

Àngel (dret, el primer de lesquerra) i Manolo
(dret, el segon des de la dreta) a Mauthausen
lany 1994

Matrimoni Cortés. El cap de família va
morir al camp de concentració de Gusen

Els Panisello eren cinc germans,
una noia i quatre nois. Els quatre nois
van anar al front. Ramon (a baix, a la dreta)
va morir a la batalla de lEbre. Josep (a dalt,
a la dreta) va estar empresonat a la Model
fins al 1943. Francesc (a baix, a lesquerra)
va anar a parar al camp dArgelers. Joan
Panisello Concepción ( a dalt, a lesquerra)
va morir a Gusen el 26 dagost de 1941

Sala 2.
Els camps Nazis
Targeta postal, enviada per Manuel Cortés
des del camp de Mauthausen a la seva
germana Ángeles. Els Cortés van trigar molt
de temps a tenir notícies del seu pare i dels
seus germans. A través de la Creu Roja els
van arribar alguns escrits
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Sala 3.
Vida quotidiana
Durant anys, La Seda va disposar duna cuina
per a la preparació de menjars per al personal
de lempresa. El cap de cuina era un home,
durant molts anys, el Sr. Costa, i les ajudantes
eren totes dones

Sala 3.
Vida quotidiana
Treballadores de cal Miquel de lÀgata,
durant els anys 50. Les dones sencarregaven
de preparar lenciam per a lexportació

Sala 3.
Vida quotidiana
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Vida quotidiana

Sala 3.
Vida quotidiana

Dones al menjador de La Seda de Barcelona.
Les dones i els homes menjaven en torns
separats

Maria Bernadàs, de ca lAmericano, portant
unes vaques, anys 40
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Treballadors de la popular empresa Gemo
durant la celebració duna conferència del
missioner Agustí Badia, any 1961

Dona a lentrada de lanomenada Colònia
Americana. Moltes famílies que habitaven
aquestes barraques es dedicaven a
lestraperlo per poder sobreviure durant
la postguerra

Núria Roma, a la dreta, que va fer de
mocadera tota la vida i Flora Oliva,
a lesquerra, a cal Roma, preparaven la carn
del porc i elaboraven tots els seus derivats

Dones encapsant enciams. Després de la
guerra, moltes dones van fer feines a
lagricultura, sovint de manera esporàdica
i mal pagades, per poder tirar endavant
la família

Durant un temps, les treballadores de La Seda
podien alletar els seus fills a la fàbrica.
Normalment, les àvies els portaven els nadons
i elles els alimentaven en una sala
condicionada especialment. Aquest dret
laboral se substituí més endavant per mitja
hora de permís retribuït

Sala 3.
Vida quotidiana
La Seda de Barcelona feia signar a les
dones una clàusula en el seu contracte laboral
en què asseguraven que en cas de contraure
matrimoni, causarien baixa automàticament.
Ana Liron López va causar baixa de La Seda
de Barcelona lany 1956, per contraure
matrimoni. Lempresa donava diners en
concepte de dot
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El cinema era la distracció més popular
i assequible de la postguerra. A part del
cinema comercial, el Prat va viure amb
intensitat el fenomen cultural del cinema
amateur. El Monmari anuncia lestrena del
magnífic curt de Fermí Marimón, Balet Burlón
(1956)

Al Prat de la postguerra, eren pocs els
moments desbarjo. Els balls de Festa Major
eren uns dels actes festius més celebrats i
concorreguts

Sala 3.
Vida quotidiana

Concurs de sardanes al camp de futbol del
Fondo den Peixo, anys 50

Sala 3.
Vida quotidiana

Sardanes a la plaça de la Vila, organitzades
pels Pares de Família en homenatge al mestre
Estalella, el 13 de novembre de 1949.
La sardana, un dels símbols de la cultura
catalana, era autoritzada en determinats
actes del Règim o quan les promovien entitats
gens sospitoses per a les noves autoritats
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Colla sardanista pratenca Jovenívola,
de lAssociació de Pares de Família, al concurs
dEducación y descanso. El règim va
incorporar la sardana com una mostra més
del ric folklore de la Nueva España

Primera representació dels Pastorets
(Nadal de 1939), a càrrec del quadre escènic
dels Pares de Família
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La Seda finançava unes colònies per als fills
dels treballadors. Per a molts nens i nenes,
amb problemes de salut, eren una magnífica
oportunitat de viure a la natura i ben
alimentats

Durant els anys més difícils de la postguerra,
moltes famílies van haver de recórrer a
lestraperlo per poder sobreviure

Sala 3.
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Sala 3.
Vida quotidiana

La Seda finançava unes colònies per als fills
dels treballadors. Per a molts nens i nenes,
amb problemes de salut, eren una magnífica
oportunitat de viure a la natura i ben
alimentats

Tren conegut com el de lestraperlo, cap a
1942. En els trens es feia intercanvi i venda
de productes, sense el control de les autoritats

Sala 3.
Vida quotidiana

Grup de dones cosint, anys 50.
LEstat franquista adoptà una actitud
paternalista envers les dones, els limità les
possibilitats dobtenir un treball remunerat
fora de casa i potencià les tasques
considerades pròpies del sexe femení
dins de la llar. La costura era una activitat
molt valorada

Sala 3.
Vida quotidiana

Sala 3.
Vida quotidiana

Sala 3.
Vida quotidiana

Sala 3.
Vida quotidiana

Festa de la bandereta de la Creu Roja
durant la Festa Major de 1954

LHomenatge a la Vellesa va ser, durant anys,
una festa molt popular. Anava adreçat a les
persones grans de la població. Cada avi
o àvia tenia assignada una padrina que els
acompanyava a tots els actes

Entronització de la Mare de Déu al grup
escolar públic més antic del Prat, que va ser
inaugurat al curs 1935-1936

Benedicció de lescola Maria Immaculada,
a càrrec de Mossèn Josep Farrés, sota la
mirada del retrat del general Franco
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Entronització de la Mare de Déu del Grup
Escolar Joan Maragall al seu pas pel carrer
Ferran Puig, anys 50

Postulants de la Festa de la Flor,
per recaptar fons per al primer homenatge
a la vellesa, que es va fer el 9 de juny
de 1950

Homenatge a la Vellesa, les padrines amb
les àvies al seu pas pel carrer Ferran Puig.
Es poden veure les banderes espanyoles
penjades als balcons

Nenes cosint a lescola de les Germanes
Carmelites, any 1954. Des de ben petites
les nenes eren educades en les que
consideraven feines pròpies del sexe femení

A totes les aules de les escoles eren obligatoris
el retrat de Franco i el crucifix

