
TERESA PÀMIES, CRONISTA DEL SEU TEMPS 

Aquest treball de recerca tracta sobre Teresa Pàmies, una escriptora, periodista i activista 
catalana. En les seves obres va escriure sobre les seves vivències personals en els anys de 
la Segona República, la Guerra Civil espanyola i 'exili. L'escriptora expressa, sempre, el seu 
compromís polític per una República igualitària i justa. A més, se la pot considerar feminista 
perquè va ser una dona activa i lliure que va defensar en tot moment els drets de les dones. 
Va ser fundadora, juntament amb altres noies, de l'Aliança Nacional de la Dona jove de 
Catalunya.  
A partir d’aquestes premisses, el meu objectiu ha estat aprofundir en la seva obra literària així 
com en el context històric del segle XX. Per fer-ho he llegit diverses de les seves obres en les 
que podem veure els fets d'aquells anys a través els seus ulls: Ens descriu Balaguer, la seva 
ciutat natal, en l'època de la República i ens explica com va esclatar la guerra civil i les 
conseqüències que va arribar a comportar. La victòria del bàndol feixista va provocar que, com 
molts republicans, s’hagués d’exiliar, Teresa Pàmies també ens parla d’aquella època de 
refugiada. 

A més, he realitzat tres entrevistes a tres dones que, per diversos motius, tenen coneixements 
sobre la figura de l'escriptora. A partir d'aquí he pogut fer una anàlisi del paper que tenia Teresa 
Pàmies en la societat catalana així com dels ideals que defensava. He comprovat l'optimisme 
que conservaven en tot moment molts dels que defensaven la República d'Espanya així com 
la duresa que va comportar l'exili.  

Un cop finalitzat el treball crec que he pogut conèixer el pensament de Teresa Pàmies i la visió general dels republicans amb ideals 
contraris al feixisme.  
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"Va ser una guerra terrible, però llavors no ho 
sabíem. Ens va forjar i la forgem. Trigaríem molt a 
desxifrar el seu significat, en saber el que va poder 
haver-nos donat i el que ens va treure, el que ens 
va donar i el que li vam donar" 


