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c o n s i d e r a c i o n s  p r è v i e s1 .

Les Missions de la Memòria, projecte concebit i impulsat per la     Coordinadora
d’Associacions per la Memòria del P. V.,  va néixer  amb l'objectiu, entre altres, d'impulsar
juntament amb el personal docent dels centres educatius, la difusió de la    Memòria
Democràtica    entre l'alumnat d'ESO i Batxillerat , mitjançant fonts directes, com a
instrument fonamental en la seua formació en valors democràtics   i en el coneixement
de la veritat del que va passar en la nostra història recent: la II República, la guerra i la
dictadura franquista. La finalitat és anar avançant cap a una societat plenament
democràtica basada en la defensa i respecte dels Drets Humans, i com a millor garantia
de no repetició de les errades d'aquella negra etapa.      
 
       És provat, tant per múltiples testimoniatges de fonts directes com per una cada
vegada més àmplia i documentada bibliografia d'historiadors i historiadores, que al llarg
de tota    la dictadura es va produir una sistèmica i sistemàtica violació dels Drets
Humans, tal com va reconèixer públicament    l'Assemblea Parlamentària del Consell
d'Europa del 17 de maig de 2006, la qual va denunciar les “greus i múltiples violacions
dels Drets Humans comeses a Espanya pel règim franquista des de 1939 a 1975”.    
 
        Així mateix,    el Relator Especial sobre la promoció de la Veritat, la Justícia, la
Reparació i les Garanties de no Repetició, Pablo de Greiff, va fer públic el 22 de juliol de
2014 un total de 20 recomanacions a l'Estat espanyol per al compliment dels drets
humans respecte a totes les víctimes del franquisme al llarg d'aquella dictadura.     
 
       El Terror i la Repressió com a instrument essencial de govern de la dictadura des del
seu mateix inici fins a la seua final així com el caràcter sistèmic i sistemàtic de les
mateixes és precisament el que confereix als seus crims el caràcter de “Crims de Lesa
Humanitat”. Aquest tipus de crims són imprescriptibles d'acord amb els principis del Dret
Internacional, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics ratificat   per Espanya el 13
d'abril de 1977 i el seu Comitè de Drets Humans de Nacions Unides (CCPR). No van ser
fets aïllats o sense connexió entre ells sinó que van formar part de tot un programa de
govern dictatorial tendent a acabar amb tota oposició, a l'extermini del “roig” i fundar així
la seua “nova Espanya” basada en el nacional-catolicisme, els principis feixistes de
Falange Espanyola i el Tradicionalisme Carlista, tot això al servei d'una classe dominant
disposada a tot per a defensar els seus privilegis i patrimoni usurpat.    
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Una Llei Integral de Víctimes del franquisme;
Justícia, tutela judicial efectiva per part de la judicatura de l'Estat;
Comissions de la Veritat que dicten Veritat i  Justícia Restaurativa;
Que s'anul·len les  sentències de tots els tribunals franquistes;
Que s'anul·li la Llei d'Amnistia de 1977, com a llei de “Punt final”.
Que es publique un Cens de víctimes del franquisme amb un reconeixement com a
herois  per la llibertat i la democràcia;
Que es procedisca ja mitjançant un Pla Nacional d'Urgència a les exhumacions d'ofici
per part de l'Estat i la Judicatura dels més de 100.000 desapareguts forçats que
encara romanen en fosses i cunetes.
La creació urgent d’un laboratori i Banc d’ADN públic estatal i autonòmic.
La construcció de Memorials i Columbaris als recintes cimenterials on s’han fet
exhumacions, que a més a més, tindran un enorme valor com a Llocs de Memòria i
Homenatge a les persones assassinades.
Un Arxiu Central i un Museu de la Memòria del P. V. Amb un valor polivalent com a
centre d’investigació,  divulgació, biblioteca i d’exposicions temporals i permanents.

       Davant de tots   aquells crims, que es van estendre fins a la Transició inclosa, les
víctimes del franquisme reclamem, transcorreguts ja més de 80 anys:
 

 
       Reivindicacions totes elles que estan en la base del respecte i l'aplicació dels Drets
Humans. I entre els principis constituents d’aquesta Coordinadora memorialista del País
Valencià.     
 
       Si ens fixem en el nostre entorn europeu al qual pertanyem, el coneixement dels
fets comprovats, com els camps de concentració i extermini, estan integrats en el
currículum escolar obligatori, com succeeix hui dia a Alemanya.  Aquesta cultura de la
veritat respecte als efectes del feixisme ha sigut clau en el procés de reconciliació de
nacions, pobles i ciutadans enfrontats i donat pas a la    construcció de l'actual Unió
Europea, que es fonamenta en els valors democràtics apresos des de la infància.      
 
       Donar a conèixer a l’alumnat la importància del coneixement de la veritat per a
enfortir els valors democràtics i  que la matèria de la Memòria Democràtica siga inclosa
com a assignatura en l'educació secundària obligatòria, del batxillerat i de l'educació
permanent de persones adultes, així com en els plans de formació del professorat, i
puga ser considerada en els estudis universitaris que procedisca, constitueix, sens
dubte, un objectiu fonamental d'una societat sana i del moviment memorialista per a
avançar en el camí de la Veritat, La Justícia, La Reparació i Les Garanties de no
Repetició.    
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       Així, en  l’Assemblea Constituent de nostra Coordinadora del 5 d'octubre de 2019,
decidirem impulsar i organitzar les que denominem “Missions de la Memòria”, nom en
record i modest homenatge per part nostra a aquell enorme esforç educatiu i de
divulgació de l'educació i la cultura que la II República va impulsar amb les seves
“Missions Pedagògiques”. 

       Les nostres Missions de la Memòria tindran dos vessants d'actuació: el de la joventut
estudiantil en els nostres centres d'ensenyament, d'enorme importància per tot
l'anteriorment exposat i una segona vessant amb    la població adulta mitjançant actes,
conferències i  taules rodones en Centres Culturals, Associacions i Cases de Cultura dels
nostres barris i localitats.

“Somos una escuela ambulante […] donde no
hay que aprender con lágrimas”

Manuel Bartolomé Cossío, 1931

"...La gente nos preguntaba: "¿Pero esto sirve para algo?" 
Yo no quise nunca contestar a esa pregunta porque

inutilizaba esa idea de Cossío. Cossío no quería que sirviese
para nada en concreto,sólo quería que existiera,quería

regalar esto de una manera desinteresada".
Ramón Gaya

"..La meua visió és que hem de lluitar perquè no torne a
passar, hem de lluitar per aquells que no van poder i que

van sofrir molt. El franquisme va deixar Espanya
atemorida,destrossada no sols de manera física, sinó de

manera psicològica". 
Alumna de 4rt. d'ESO
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2. ESTAT ACTUAL DE LA MEMÒRIA

DEMOCRÀTICA EN EL CURRICULUM OFICIAL

DE LES ETAPES EDUCATIVES

      La llei 14/2017 de Memòria Democràtica i per a la convivència de la Comunitat
Valenciana de 10 de novembre de la Generalitat, incorpora en el seu Títol III un esment
explícit a l'ensenyament amb la necessitat de la inclusió de la memòria democràtica en el
currículum oficial de totes les etapes. 
 
       No obstant això, tal i com reflexiona el professor Rafael Álvarez des de l’Assessoria de
Geografia i Història del CEFIRE de València en el document tractat en el curs impartit pel
CEFIRE “Eines didàctiques per a treballar la Memòria Democràtica a les aules”, la normativa
xoca amb l'estat de la qüestió en el nostre currículum oficial, ja que no s'inclou de manera
distintiva en cap matèria excepte en Ciències Socials en Educació Primària, en Ciències
Socials en l'ESO i en Història d'Espanya en Batxillerat.
 
       Així que partim d'una falta d'inclusió explícita en el currículum oficial de les matèries
comunes o optatives de primària, secundària i batxiller, deixant la responsabilitat en mans
d'una matèria en concret: Història.
 
       A això cal unir que el període analitzat només es desenvolupa en els blocs de
continguts d'uns cursos específics. En 6é d'Educació Primària, en 4t de l'ESO i en 2n de
Batxillerat, tots els cursos terminals de cadascuna de les seues etapes respectives. Això
ens planteja un primer problema bàsic, ja que som plenament conscients que una gran
part del nostre alumnat no arriba a poder realitzar aquests cursos terminals (amb
excepció de 6é de Primària), per la qual cosa un gran percentatge d'alumnat només
analitzaran aquest període en un únic curs i a una primerenca edat per a poder ser
capaços d’abastar moltes consideracions. 
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          Si tenim en compte, a més, l'amplitud del currículum de Ciències Socials en 4t
d'ESO, podem entendre que el període no es puga analitzar amb la suficient profunditat,
arribant a vegades fins i tot a no poder desenvolupar-ho en el marc temporal disponible,
màximament si tenim en compte que són cursos terminals, i que l’alumnat opta a una
certificació o titulació bàsica necessària per a continuar estudis o incorporar-se al mercat
laboral, amb tot el que això sabem que comporta. Aquestes consideracions deixen la
responsabilitat quasi en exclusiva a la matèria d'Història d'Espanya de 2n de Batxillerat,
arribant a una part mínima de l'alumnat inicial. És, a més, un moment poc adequat per a
poder aprofundir i analitzar el període des d'una visió d'interiorització i comprensió, ja
que es preval la preparació dels continguts per a la superació de la tan temuda EvAU .
 
       Partim doncs d'unes premisses com menys complicades: concentració de l'anàlisi del
període en uns moments específics i en unes matèries concretes, amb sobresaturació
del currículum, i elecció de períodes educatius terminals poc idonis per al seu
desenvolupament. I a més, hem de considerar que el tractament d’aquest període en els
llibres de text dista molt de ser minuciós i complet i depenent de les editorials que
l’introdueixen, es detecten llacunes d’informació importants: inclusió de símbols
franquistes però no sempre de símbols republicans, manca de tractament del paper de
la dona en la II República, carència de taules estadístiques de la repressió franquista,
absència de documents gràfics sobre judicis i fosses comunes, per exemple. És evident la
mancança d’informació relativa a la repressió a les dones, els robatoris de xiquets/es, la
persecució a l’homosexualitat.   
 
       Els manuals de text presenten el Colp d'Estat com una lluita de bàndols, analitzen la
dictadura com una enumeració de plans econòmics i fases internacionals d'una forma
asèptica sense analitzar la repressió en tota la seua cruesa i magnitud i oblida la lluita de
l'oposició al règim dictatorial. No es pot concebre el tractament del nazisme sense
tractar els camps d'extermini i la lluita contra el feixisme interna i externa, però en el cas
espanyol les prioritats semblen ser unes altres. Ens resulta inacceptable concebre que
l'alumnat no conega les atrocitats del règim nazi, però estem deixant en l'oblit i el silenci
la nostra pròpia història, aquella que gesta la nostra essència actual i futura, amb tot el
perill que això comporta.

       Es tracta dels alumnes que cursen Formació Professional Bàsica o que es decideixen
per la Formació Professional, tant de Cicles mitjans com superiors. Aquest alumnat pot
acabar tota la seua formació acadèmica sense mai haver ni tan sols escoltat parlar del
Colp d’Estat i    la  Guerra  Espanyola, de la dictadura franquista i de la seua brutal
repressió.
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      Des del curs 2018/2019, els Centres de Formació del Professorat del P.V. ofereixen
cursos de formació en la matèria que han impulsat els docents a generar materials,
unitats didàctiques i projectes per tal de ser implementats als nostres instituts. La
Memòria Democràtica comença a instaurar-se als centres de Secundària i Batxillerat per
tal d’oferir l’alumnat l’aprenentatge  que es mereix.
 
       Les Missions de la Memòria té com a objectiu principal, col·laborar en la
transmissió d’aquesta Memòria    i per això presenta aquests materials pedagògics,
aquestes missions,    per a treballar la recuperació de la memòria històrica amb la
intenció de mirar cap al passat amb una actitud autocrítica. Aquesta mirada permetrà
analitzar les injustícies i vulneracions no reparades i construir una memòria exemplar,
una memòria que puga donar llum al present i    al futur, garantint condicions de no
repetició.
 
       Aquests materials pedagògics estan dirigits al professorat dels centres educatius per
a poder desenvolupar-los amb l’alumnat de secundària i batxillerat així com amb
persones adultes.La unitat didàctica que ofereix Les Missions de la Memòria es podria
implementar en diferents assignatures segons les necessitats de cada institut i sempre
considerem l’oportunitat d’elaborar un projecte de centre on siga la Memòria
Democràtica, l’eix central del mateix. Amb aquest tipus de metodologia (Aprenentatge
Basat en Projectes), l’alumnat es sent motivat a aprendre, s’aconsegueix desenvolupar la
seua autonomia i al mateix temps es fomenta el seu esperit autocrític. El fet de
col·laborar diferents departaments reforça la instrucció de la matèria que s’imparteix i
provoca un aprenentatge col·laboratiu que promou la creativitat dels joves i sempre atén
la diversitat. Fem referència, entre altres, als departaments d’Orientació (tutories, aules
de convivència), Filosofia (filosofia i Valors Ètics), Llengües (Castellà, Valencià, llengua
estrangera), Història, Art…
 
       Les orientacions didàctiques que presentem a continuació simplement pretenen
oferir una possible via de treball per a realitzar amb l'alumnat dels nostres instituts
abans i també desprès de rebre la visita de Les Missions de la Memòria :

3 .  M E T O D O L O G I A  D I D À C T I C A
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d e s c r i p c i ó
 TESTIMONIATGES DE LA REPRESSIÓ FRANQUISTA: 1939-
1975. De Les Fosses de Postguerra al
Tardofranquisme.  
NIVELLS : Les Missions de La Memòria s’adrecen a l’alumnat
cursant:

ESO
Batxillerat
EPA

o b j e c t i u s  i  c o m p e t è n c i e s  c l a u
 
A. OBJECTIUS GENERALS
 
Objectius generals  a nivell educatiu els podem resumir de la
següent manera:
 
1.    Dotar de recursos en matèria de recuperació de la memòria
històrica als centres educatius de la C.V. Els objectius generals de
l’ESO en la LOMQUE es refereixen en el primer, tercer i quart 
apartat a la necessitat de defensar els Drets Humans.   Així mateix,
els objectius generals del Batxillerat, també ens parlen d’aquesta
temàtica quan es destaca l’exercici de la ciutadania democràtica des
d’una perspectiva global i l’adquisició d’una consciència cívica
responsable inspirada en els Drets Humans. 
 
2.    A més, es tractaria de   consolidar una maduresa personal i
social que els permeta actuar de manera responsable i autònoma i
desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament
els conflictes personals, familiars i social. Millorar les competències i
coneixements sobre el que va ocórrer. Reflexionar sobre la
injustícia que allò va suposar i treballar garanties de no repetició.
 
3.   Recuperar la memòria històrica i/o democràtica, en el sentit de
reconeixement i reparació davant les diferents vulneracions
esdevingudes.

CARTA ESCRITA POR UN REPUBLICÀ DE SANTANDER A LA SEUA FILLA EL 27/04/1939 
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4.   Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els
seus antecedents històrics i els principals factors de la seva evolució.
Participar de manera solidària en el desenvolupament i la millora del seu
entorn social.
 
5.    Treballar la reconciliació i atendre especialment les víctimes, com a
testimonis morals de la violència patida.
 
6.    Difondre i divulgar el que va succeir en el nostre passat immediat i
connectar-lo amb la promoció dels Drets Humans.            
 
B. COMPETÈNCIES BÀSIQUES
 
Competències bàsiques quedarien treballades de la següent manera: 
 
1.   Comunicació lingüística:

Aclarir conceptes, dades i personatges històrics.
Adquirir un vocabulari específic bàsic de la pròpia matèria.
Argumentar i debatre sobre els temes tractats.
Relacionar conceptes.

2.   Coneixement i interacció amb el món físic:
 

Localitzar i situar en el mapa l'ubicació de diferents
llocs, rutes, itineraris.
Tractament de la informació i competència digital.
Distingir entre els aspectes rellevants i els que no
ho són, relacionar, comparar fonts.
Buscar, seleccionar i analitzar informació obtinguda
a través d'Internet
Integrar i analitzar la informació de manera crítica.

3.   Aprendre a aprendre:

Aplicar raonaments de diferent tipus, buscar explicacions
multi causals.
Conèixer les fonts d'informació i recollida, classificació i anàlisi
de la informació obtinguda per diversos mitjans.
Adquirir hàbits de treball, organització i distribució del temps,
realització de consultes, etc.
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4.   Tractament de la Informació i Competència Digital:
 

Recerca, selecció, registre i tractament o anàlisi de la informació, per mitjà de tecnologies que
compten amb la doble funció de transmetre i generar coneixement. 
Fer ús habitual dels recursos tecnològics per a identificar i resoldre problemes de manera
eficient.
Ser una persona autònoma, eficaç, crítica i responsable al tractar la informació i les distintes
ferramentes tecnològiques.

Aquesta competència és de gran importància ja que permetrà que les persones joves es
convertisquen en ciutadania responsable i activa. També integra l'aprenentatge dels drets i
deures de la ciutadania, el respecte pels valors democràtics, i dona importància a la solidaritat, la
tolerància i la participació en una societat democràtica.
 
El Parlament Europeu (2005) incloïa les “competències socials i cíviques”, que definia així:
 
“Aquestes competències inclouen les personals, interpersonals i interculturals i recullen totes les
formes de comportament que preparen a les persones per a participar d'una manera eficaç i
constructiva en la vida social i professional, especialment en societats cada vegada més
diversificades, i , si escau, per a resoldre conflictes. La competència cívica prepara a les persones
per a participar plenament en la vida cívica gràcies al   coneixement de conceptes i estructures
socials i polítiques, i al compromís de participació activa i democràtica.”
 
Aquests materials pedagògics, el seu desenvolupament i implementació pretenen que les
persones participants adquirisquen aquesta competència, la competència social i ciutadana.

Buscar informació sobre les diferents temàtiques.
Realitzar debats i treballs grupals que impliquen analitzar, planificar, actuar i revisar el fet i
extreure conclusions.

5.   Autonomia i iniciativa personal:

6.  Social i ciutadana:
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c o n t i n g u t s

 

Contextualització dels fets analitzats dins de la història d'Espanya i Europa. Causes,
desenvolupament i conseqüències del Cop d’Estat i  la Guerra Civil.
Mostrar recursos audiovisuals d'aquests esdeveniments.
Assistir a xerrades implementades per víctimes directes d’aquell horror.
Assistir a xerrades implementades per especialistes: historiadors/es, escriptors/es, arqueòlegs/es
La internacionalització del conflicte. 

Treball amb fonts diverses d'informació: Memòria Oral dels nostres majors.
Investigació i localització dels familiars dels represaliats per a fer l’ADN i ajudar a la seua
identificació.
Obtenció, selecció i ordenació de dades.
Expressió i difusió de les pròpies idees i opinions.
Valoració d'informacions distingint la dada objectiva de l'opinió.
Definició dels conceptes bàsics.
Aproximació a aquesta època històrica a través d'audiovisuals.
Aproximació a aquesta època a través de xerrades amb víctimes directes.
Anàlisi de les causes i conseqüències dels esdeveniments històrics. 

A nivell metodològic cal tenir en compte els principis: d'Inclusió, transversalitat i la importància del
treball col·laboratiu o de grup. 
Rebuig cap a actituds violentes, injustes i qualsevol tipus d’exclusió. 
Interès per conèixer les diferents idees polítiques.
Esperit crític quant als horrors i les conseqüències nefastes que generen les guerres:Recuperació i
dignificació dels nostres veïns represaliats.
Actitud receptiva, col·laboradora i tolerant en les relacions interpersonals i/o amb les persones
víctimes.
Interès pels mecanismes i marcs que regulen el funcionament de la nostra societat, en particular,
els comportaments democràtics i els drets humans.
Reconeixement del diàleg com a mitjà per a resoldre els conflictes.

Continguts conceptuals:
 

 
Continguts procedimentals:
 

 
Continguts actitudinals:
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a c t i v i t a t s  p r e p a r a t ò r i e s ,  x e r r a d e s  i  t r e b a l l s
p o s t e r i o r s

 

 

CONTINGUT: La repressió com eina fonamental de govern del feixisme espanyol per garantir el
domini de les masses. Tipificació dels diversos tipus de repressió.
LLOC/GRUP: Aula. Grup classe. Xicotets grups.
RECURSOS ORIENTATIUS: 

SESSIÓ 1: TEÒRICA
 

     - Textos i documents sobre què és el feixisme.
     - La repressió en els feixismes.
     - Documental : Nazis un Avís de la Història. Projector/pantalla. GUIA DE RECURSOS:ANNEX I
       secció AUDIOVISUALS.
 
 

CONTINGUT: El concepte de memòria històrica i memòria democràtica. La repressió
franquista: La dictadura comença matant i acaba matant.

LLOC/GRUP: Aula. Grup classe. Xicotets grups.
RECURSOS ORIENTATIUS: Memòria i Història. Fonts procedents de les Primo Levi, Joaquim Amat
Piniella, Annete Wieviorka. Rosa Toran. La memòria al servei de l’empatia. 

SESSIÓ 2: TEÒRICA
 

     -  3 d’abril de 1939: 23 afusellats al Paretó Paterna.
     -  27 Setembre de 1975: Els 5 últims afusellats.
     -  20 Novembre 1975: mor el genocida Franco.

     -  Lectura de la circular de Mola de juny de 1936. 
     -  Testimonis de la repressió franquista. 
     -  Tenim alguns exemples en imatge i documentals. El silencio de otros, El camp de
         concentració de Porta Coeli. Vídeos de Deportado.es  i Los campos de concentración de Franco
         entre altres. GUIA DE RECURSOS:ANNEX I secció AUDIOVISUALS.
 

A continuació relacionem un conjunt de suggeriments didàctics, una proposta oberta perquè tots i
totes les professionals de l’educació la puguen completar i desenvolupar d’acord amb els seus
interessos i necessitats.
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CONTINGUT: Legislació:  l’incompliment de la legislació internacional. Legislació estatal encara
no permet jutjar crims i tortures comeses durant la repressió franquista: 

LLOC/GRUP: Aula. Grup classe.
RECURSOS ORIENTATIUS: BIBLIOGRAFIA  i AUDIOVISUALS de la GUIA DE RECURSOS.

SESSIÓ 3: TEÒRICA
 

     - Llei D'amnistia 15-10-1977: contingut. Ixen els presos polítics al carrer. Però queda impune
       l'aparell repressor: Polítics, jutges , policia, torturadors, militars…
     - Llei de Memòria Històrica de 2007.
     - Llei 14/2917 de la Comunitat Valenciana.
     - Querella Argentina.
     - Situació Actual.

 

CONTINGUT: Les fosses al P.V.: Introducció al moviment associacionista. Cas de Paterna,
Castelló, Llíria,...

LLOC/GRUP: Aula. Grup classe.
RECURSOS ORIENTATIUS: GUIA DE RECURSOS: ANNEX I.

SESSIÓ 4: TEÒRICA
 

     - Com es constitueix una associació d’aquest tipus: estatuts.
     - Com es lluita des de l’associació.
     - Associacions: la unió genera la força.
     - Paper de les associacions davant la justícia i les administracions.
     - Reivindicacions de les associacions.

 

CONTINGUT: Fills del Silenci, Rosa Brines .  (PRIMERA PART)
LLOC/GRUP: Aula. Grup classe.
RECURSOS ORIENTATIUS: Projector/pantalla. GUIA DE RECURSOS: ANNEX I secció
AUDIOVISUALS.

SESSIÓ 5: AUDIOVISUAL
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CONTINGUT: Visites guiades per les rutes de la Memòria d’àmbit local.
LLOC/GRUP: Excursió. Grup classe. Grups projecte.
RECURSOS ORIENTATIUS:

SESSIÓ 7: EXTERIOR
 

     - Cronista o historiador municipal. 
     - Associació local de memòria.
     - Guies de les rutes.  GUIA DE RECURSOS secció RUTES DE LA MEMÒRIA.
 

CONTINGUT: Fills del Silenci, Rosa Brines. 
(SEGONA PART)
LLOC/GRUP: Aula. Grup classe.
RECURSOS ORIENTATIUS: 

SESSIÓ 6: AUDIOVISUAL
 

     Projector/pantalla. GUIA DE RECURSOS secció
     AUDIOVISUALS.
 

CONTINGUT: Visita guiada al Terrer i cementiris de Paterna, Castelló, Llíria, Alacant,  Bunyol...
LLOC/GRUP: Excursió. Grups projecte.
RECURSOS ORIENTATIUS: Arqueoantro i Associacions locals. GUIA DE RECURSOS secció RUTES
DE LA MEMÒRIA.

SESSIÓ 8: EXTERIOR
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CONTINGUT: Recerca d’informació sobre alguna persona del seu entorn (pot ser familiar) i de
com va viure la guerra i posterior repressió. Recerca de descendents als efectes de proves d’ADN.
LLOC/GRUP: Aula. Xicotets grups. Individual.
RECURSOS ORIENTATIUS: Qüestionari i secció LLIBRES PER A INVESTIGAR de la GUIA DE
RECURSOS: ANNEX I.

SESSIÓ 9: INVESTIGACIÓ
 

CONTINGUT: Reflexionem, comentem…

LLOC/GRUP: Aula. Xicotets grups. Grup classe. Grups projecte.

SESSIÓ 11: PREPARACIÓ XERRADA TESTIMONIS
 

     - Què ens agradaria preguntar als testimonis que vindran a nostre centre?
- Fem algun cartell anunciador de la xerrada? És una activitat a realitzar pel departament
  d’informàtica  o de plàstica.

     - Vol algun/a alumne/a rebre els testimonis amb la lectura d’algun xicotet text?
     - Es poden cercar altres documents de víctimes del poble: fotos, cartes, etc.
     - Triem alguna música especialment indicada per a l’inici i final de la xerrada?

 

CONTINGUT: Què sabem de la guerra i la
postguerra al nostre poble?  

LLOC/GRUP: Aula. Xicotets grups. Individual.
RECURSOS ORIENTATIUS: Qüestionari.
Qüestionari i secció LLIBRES PER A
INVESTIGAR de la GUIA DE RECURSOS:
ANNEX I

SESSIÓ 10: INVESTIGACIÓ
 

     Preguntem als iaios i iaies.
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A C T I V I T A T S  A L T E R N A T I V E S
 

CONTINGUT: Definida amb anterioritat.
LLOC/GRUP: Aula Usos Múltiples. Grups projecte.
RECURSOS ORIENTATIUS: Projector. Pantalla. Equip audio.

SESSIÓ 12: XERRADA
 

 

CONTINGUT: Conclusions després d’haver escoltat els testimonis.
Què hem après?
LLOC/GRUP: Aula. Grup classe.
RECURSOS ORIENTATIUS: Qüestionari sobre la xerrada. 

SESSIÓ 13: REFLEXIÓ
 

 

CONTINGUT: Lectures d’obres literàries el tema transversal de les
quals verse sobre Memòria Democràtica.
LLOC/GRUP: Aula. Casa. Individual. Xicotets grups. Grup classe.
RECURSOS ORIENTATIUS: Veure GUIA DE RECURSOS secció
BIBLIOGRAFIA, LLIBRES DE LECTURA.

SESSIÓ 14: LECTURES CASTELLÀ/VALENCIÀ
 

 

(PODEN TREBALLAR-SE, PER EXEMPLE, EN HORES DE TUTORIA)

CONTINGUT: Visita a exposicions, monuments representatius,
memorials, etc.
LLOC/GRUP: Grup classe. Grups projecte. Veure GUIA DE RECURSOS
secció EXPOSICIONS I RUTES DE LA MEMÒRIA.

SESSIÓ 15: EXTERIOR
 

 

CONTINGUT: Visionat de documentals de diferent temàtica
relacionada amb Memòria Democràtica.
LLOC/GRUP: Grup classe.
RECURSOS ORIENTATIUS: Veure GUIA DE RECURSOS. secció
AUDIOVISUALS.

SESSIÓ 16: AUDIOVISUALS
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R E C U R S O S  

 

Cronista local o algun historiador o
historiadora de la comarca.
Coordinadora d’Associacions per la
Memòria Democràtica del P.V.             

Guia de recursos: ANNEX I.
Projector i pantalla.
Equip Audio-visual.
Material cartelleria.

Personals:
 

 
Materials:
 

A V A L U A C I Ó

 L'avaluació comptarà amb una sèrie de criteris d'avaluació que serveixen per a concretar i especificar
els aspectes més rellevants dels aprenentatges a valorar.
       
      Els instruments d'avaluació que es podrien tindre en compte són:

Proves d'estimació objectiva: poden ser escrites i orals. 
Observació del treball diari: participació, treball realitzat a casa i treball individual i en equip.
Quadern de treball amb activitats plantejades. Seguiment dels possibles documents en
format digital.
Actitud i comportament: Assistència, puntualitat, interés, iniciativa, ús adequat del material,
respecte pels companys i les companyes i pels relats de vida. 
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m o d e l  d e  q ü e s t i o n a r i s

m o d e l  q Ü E S T I O N A R I  A L S  N O S T R E S  M A J O R S

  En quin any vas néixer? 
  Quina és la teua professió?
  On vivies en aquesta època?
  Com era la teua escola? Fins a quina edat vas anar a escola?
  Què estudiaves? Estudiaven el mateix els xiquets i les xiquetes?
  Com et diverties? Què feies els diumenges? On es reunia la gent jove ? 
  Era obligatori anar a missa? Quins poders tenia l’Església?
  En zones rurals:  com era el (teu) treball durant els anys 40? Com es llogava la gent a la
plaça.
  Quina era la siutació de la dona? 
  Vas ser empresonat o coneixes a algú que ho fora?
  En zones de gerrilla: Coneixes a algun guerriller?. Què feien els guerrillers? 
  De què se li acusava?
  Coneixes algú o alguna família a qui li van assassinar algun membre en la posguerra? 
  I on està soterrat?
  Què era el racionament? 
   I l’estraperlo?
  Hi ha algun monument en el poble que recorde als repressaliats? I a la victòria dels

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
       franquistes?
18. Què és el que més et crida l'atenció respecte als joves d'ara?
19.  En què ha millorat la societat actual?
 (Caldria tenir present que els iaios/es han de signar una autorització per a fer públic
aquest testimoni).
 

m o d e l  q Ü E S T I O N A R I  X E R R A D A  R E P R E S S I Ó  F R A N Q U I S T A

  Resumeix breument cadascuna de les intervencions dels ponents 
 ARQUEÒLEG 
FAMILIAR 
REPRESALIAT 

  Explica com va ser la repressió Franquista. 
  Per què les víctimes després de 80 anys es troben amb aquesta situació. 
 Expresa en poques línies la teva visió del tema i les conclusions que has extret després
d’haver escoltat aquests testimonis.

1.
a.
b.
c.

2.
3.
4.
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       És fonamental que els estudiants s'involucren en el seu procés d'aprenentatge.
 
       S'atraurà millor la seua atenció si s'empren diferents materials com a fotografies,
documentals, pel·lícules, cerques d'internet, còmics, llibres i sobre totes, intervencions
d’especialistes i també de víctimes: persones que han sentit en les seues carns les
conseqüències d’aquell horror.
 
       Aquestes fonts d’informació faciliten que l'alumnat s'implique, es sensibilitze i són
idonis per a explicar el context històric, perquè els permetrà fer-se una idea exacta de la
realitat fomentant la reflexió i el debat.
 
        Amb la finalitat de facilitar aquest aprenentatge en el coneixement de la Memòria
per part del jove alumnat, hem elaborat una àmplia Guia de Recursos amb una molt
extensa  referència bibliogràfica amb ressenyes explicatives de cada recurs. 
 
        En aquest sentit recomanem la necessitat de crear i mantenir una biblioteca bàsica
de Memòria Històrica Democràtica, a l’abast de l’alumnat, a tots els instituts del País
Valencià. Seguint la iniciativa de María Moliner, durant la Segona república, amb la creació
de les biblioteques populars de les Missions Pedagògiques que varen funcionar aquí al
P.V. fins al final de la  guerra. 
 
      Recomanem com a referència  una GUIA DE RECURSOS  que figura com a ANNEX I.

4. guia de recursos didàctics
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5. BALANÇ ACTIVITAT DESENVOLUPADA

ALS CURSOS 2018/19 I  2019/20

       Fins a la paralització de l'activitat per la Quarantena decretada davant la Pandèmia
pel COVID-19, havíem realitzat una trentena de Xerrades en els centres educatius amb
la temàtica central de: “El terror i la repressió del franquisme com a instrument de
govern. Des de les Fosses de postguerra fins al Tardofranquisme”.  
 
       En elles hem  explicat  a l'alumnat mitjançant l'exposició científica d'un arqueòleg-
forense, secundada amb un suport visual,  les exhumacions dutes a terme a Paterna o
a Castelló, els testimoniatges directes dels familiars d'aquelles víctimes assassinades
davant un mur i llançades a fosses comunes i els relats vius  dels represaliats en l'etapa
final de la dictadura. Tot això amb l'objectiu de portar a la consciència d'aquesta
joventut l'essència de la Memòria Democràtica, de la lluita per la Veritat, la Justícia i la
Reparació, no com una cosa del passat o una  revenja, sinó com un aspecte de present,
de Justícia, de Drets Humans i de Democràcia.            
 
       Ens hem dirigit a estudiants d'ESO i Batxillerat, amb un aforament que ha oscil·lat,
depenent    del centre i cursos convocats, d'uns 60    a 200    alumnes, i ha sigut    una
constant  l'interès i respecte    mantinguts durant les exposicions    i la participació
posterior amb preguntes,    aclariments i    a vegades alguns testimoniatges
familiars.             Així mateix i gràcies a la col·laboració de l'Associació Cultural Institut
Obrer de València,    membre d'aquesta Coordinadora,    hem entregat a un total de 8
centres,   llibres sobre educació en temps de la II República.            
 
       A continuació es mostren tota una sèrie de fotografies de les Xerrades
desenvolupades, com a testimoniatge gràfic i de quadres sinòptics detallant tots els
centres i ponents d'aquestes pedagògiques missions fins al moment.
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RELACIÓ D’ACTES FETS PER LES MISSIONS ALS ANYS 2019-2020
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RELACIÓ D’ACTES ANUL·LATS “SINE DIE” PEL COVID-19
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CONFERÈNCIES ANUL·LADES PER A 2020

CONFERÈNCIES REALITZADES EN  2020

TONI SIMÓ/RICARD CAMIL: LA VIOLÈNCIA EXERCIDA SOBRE LES DONES.

TONI SIMÓ/RICARD CAMIL: LA VIOLÈNCIA EXERCIDA SOBRE LES DONES.

CARLOS HERNÁNDEZ DE MIGUEL
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BRIGADISTA JOSEP ALMUDÉVER
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Joseph Almudéver Mateu. Milicià i Brigadista Internacional
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FOTOGRAFIES DE LES MISSIONS DE LA MEMÒRIA EN ELS

INSTITUTS DEL P.V.

IES JOAN FUSTER. SUECA . 15-01-2019
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Pòsters fets pels alumnes:
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IES GUADASSUAR. 01-02-2019

32

MISS
IO

NS D
E LA

 M
EMÒRIA



IES ABASTOS. VALÈNCIA. 27-02-2019
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IES XEBIC- ONDARA. 14-03-2019
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I E S  J O A N  F U S T E R  D E  S U E C A .
2 7 - 1 1 - 2 0 1 9
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IES GREGORI MAIANS I IES GABRIEL  CISCAR. OLIVA.
19-12-2019
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IES ENRIC SOLER I GODES , BENIFAIÓ  I 
IES ALMUSSAFES.  15-1-2020.
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IES RAMON LLULL. VALÈNCIA. 16-01-2020
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IES ARABISTA RIBERA. CARCAIXENT. (17-01-2020)
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IES LLOMBAI. BORRIANA. 21-01-2020
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IES ALBAL. 22-01-2020
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IES SUCRO. ALBALAT DE LA RIBERA. 23-01-2020
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IES LA GARRIGOSA. MELIANA. 24-01-2020
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IES LES RODANES. VILAMARXANT. 27-01-2020
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IES ALAMEDA. UTIEL . 28-01-2020
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IES RIBERA. XÀTIVA. 29-01-2020
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IES CLOT DEL MORO.  SAGUNT. 30-01-2020
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IES SERRANÍA. VILLAR. 31-01-2020
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IES HOYA DE BUÑOL. 7-02-2020
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IES SIVERA FONT.CANALS. 10-02-2020
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Pòster fet pels alumnes

Cartell realitzat per Ossama Mou Hammou i Pablo Bellver de
 l'IES SIVERA FONT. CANALS
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IES MUSEROS. 18-02-2020
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IES ALBAL. 20-02-2020
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IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER. 25-02-2020
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IES FUENTE DE SAN LUIS. VALÈNCIA. 27-02-2020
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LICEO FRANCÉS. VALÈNCIA. 03-03-2020
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IES PALMA. LA ELIANA. 13-03-2020
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6. CURS 2020/21. OBJECTIUS DE LES

MISSIONS DE LA MEMÒRIA

Les Missions de la Memòria en els IES. Per a aquest pròxim curs les Missions
continuaran centrades en el Tema:    “TESTIMONIATGES DE LA REPRESSIÓ
FRANQUISTA: 1939-1975. De les Fosses de Postguerra al
Tardofranquisme”.Mantindrem bàsicament el mateix format de 3 Ponències :
Arqueologia, Fosses i Repressió Tardofranquisme amb material audiovisual i una
última part per a les preguntes i participació de l'alumnat.  
Les Missions de la Memòria als nostres pobles, ciutats i barris: Dirigides a un públic
adult, que ja estaven previstes per enguany, però què s'han vist ajornades per la
pandèmia i que ens proposem donar-li major impuls per a aquest nou curs, amb una
temàtica més àmplia  i que difonga  aspectes diversos de la vida i la lluita sota aquella
feroç dictadura: 

 La dona i la repressió i marginació franquista. Dona a la reraguarda. 
Espanyols a la Segona Guerra Mundial. “La Nueve".
Educació i República. Missions Pedagògiques. Colònies escolars. 
La guerrilla antifranquista. 
Brigadistes i Brigades Internacionals: solidaritat internacional.
València capital de la República.
Exili obrer - exili intel·lectual.
Espanyols i valencians en els camps d'extermini nazis.
Els Camps de Concentració i treball esclau del franquisme.
La Corrupció i les famílies oligàrquiques del règim.

      De cara al pròxim curs 2020/21 ens plantegem dues línies d'actuació bàsiques de
 les Missions de la Memòria:
1.

2.

   D'altra banda, fins al moment, l'activitat de les Missions s'ha desenvolupat
bàsicament al llarg de les Comarques Centrals (València). Per a aquest curs pròxim, ja
s'han donat els passos necessaris per a una àmplia implantació a les Comarques del
Nord (Castelló) i ens queda per aconseguir el seu desenvolupament a les Comarques del
Sud (Alacant) que esperem siga factible per a aquest pròxim curs.    En qualsevol cas,
entenem que aquest és un projecte viu que anirà ampliant-se i enriquint-se al llarg del
seu desenvolupament i amb la participació de tots/es els implicats. Hi haurà diverses re-
edicions al tancament dels propers cursos i anys.
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A partir del llibre per a docents  «Memoria y viñetas.
La memoria histórica en el aula a través del
cómic» (Desfiladero Ediciones), coordinat per David F.
de Arriba, es proposa una sèrie d’activitats entorn de
la memòria històrica a desenvolupar a l’aula.
Es proposa com a activitat, triar entre modalitat en
valencià o castellà: Sessió introductòria sobre el
còmic i la seua relació amb la Història. Es concreta,
finalment, i repassa la seua incidència en la memòria
histórica.Desenvolupament d’una unitat didàctica
sencera. La unitat didàctica es pot descarregar en
PDF per a treballar en clase.Per a més informació, 
HYPERLINK
"mailto:info@desfiladeroediciones.com"info@desfilad
eroediciones.com

Memoria y viñetas

El ala rota. (República, guerra, dictadura)

Autor: Antonio Altarriba. Kim  Editorial: Norma  Any: 2016.
Aquesta obra gràfica és l'altra cara de l'art de volar , dues
obres que formen un díptic on els autors, Antonio
Altarriba i Kim, repassen la història política espanyola del
segle XX —la caiguda de la monarquia, la segona
república, la guerra civil, la dictadura de Franco, l'exili, la II
guerra mundial i el retorn de l'exili— a través de les
vivències dels seus dos protagonistes.

7.1  CÒMICS
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La Guerra Civil española en cómic. 
(Guerra)

Autor: Antonio Altarriba. Kim   Editorial: Norma Any:
2009  Publicada per primera vegada en 2009 i
guanyadora del Premi Nacional de Còmic 2010, 
L'art de volar és un de les grans fites de la història
del nostre còmic. Antonio Altarriba i Kim signen una
obra imprescindible, lloada per lectors de tot el món
i presentada en una edició revisada i ampliada.En
ella es relata la derrota i repressió que pateix el pare
de l'autor que finalment optarà per suïcidar-se.

Autor:  Paul Preston y José Pablo
García   Editorial: Penguin  Any: 2016
Llibre de 2016 en el qual, huitanta anys després del
colp d'estat que va desencadenar la guerra, el
dibuixant José Pablo García adapta la llorejada obra
de Paul Preston al format còmic oferint-nos una
història en imatges que pretén aproximar a les noves
generacions el relat comú d'aquella tragèdia
col·lectiva, però sobretot contribuir a preservar la
memòria del que va ocórrer, una cosa imprescindible
per a l'exercici quotidià de la democràcia.

El arte de volar. (Repressió)
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La muerte de Guernica. (Guerra) 

Las aventuras de Max Fridman. ¡No
pasarán.  (Guerra)

Autor:  Paul Preston, José Pablo
García  Editorial: Penguin  Any: 2017
 L'adaptació al còmic de l'obra de Preston sobre
el bombardeig de Guernica suposa la
continuació de la primera adaptació al còmic de
la “Guerra Civil espanyola” de l'historiador anglès
que ha obtingut un gran èxit editorial.

Autor: Vittorio Giardino  Editorial: Norma  Any: 2018
Tardor de 1938. Espanya es troba en plena Guerra
Civil quan Max Fridman, excombatent de les
Brigades Internacionals, es veu obligat a tornar a
Barcelona a la recerca d'un antic company d'armes
que ha desaparegut. El seu periple li portarà fins a
la batalla de l'Ebre, i l'obligarà a arriscar la seua
pròpia vida per a conéixer la veritat sobre la
destinació del seu amic. En aquesta magnífica obra,
Vittorio Giardino ens presenta un retrat documentat
i apassionat de la Guerra Civil Espanyola de la mà
d'un dels seus personatges més emblemàtics.
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Publicació: 20 de Setembre de 2018 ED.
CÀTEDRA
Una mirada pels més de setanta anys i diversos
centenars de còmics i còmics sobre la guerra
civil espanyola ens recorda com aquest període
històric ha estat i continua estant present en el
cor de molts, a Espanya i en l'exterior. També
ens mostra com la rememoren diverses
societats, països en diferents èpoques i
l'enorme varietat dels seus records. Cada
historieta és alhora un relat d'història i un
objecte històric, cadascuna d'elles parla de la
contesa però també, segons el moment
d'escriptura, de l'Espanya de la Transició o de
l'Espanya de hui, o de l'Argentina acabada d'eixir
dels seus anys negres o de la identitat dels
descendents dels exiliats a França. Unes
historietes pretenen només explicar-nos la
guerra i unes altres, a través de la seua
evocació, fer-nos reflexionar, emocionar-nos o
mobilitzar-nos. Algunes consideren el seu
combat legítim i unes altres la veuen com un
desastre que cap raó pot justificar. Algunes
busquen abans de res tancar les ferides del
passat i unes altres consideren que les fractures
de la guerra es prolonguen en altres
contemporànies.

El cómic sobre la guerra civil. (Guerra)
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Dr.Uriel. (Guerra)

L'estiu de 1936, Pablo Uriel, un jove de vint-i-dos
anys acabat de llicenciar en Medicina, començava
il·lusionat la seua marxa professional i s'enfrontava a
la seua primera destinació com a metge. En aqueix
moment no podia ni imaginar que, de sobte, la seua
vida i la de tot el país s'anava a convertir en un
terrible malson.Els testimoniatges minúsculs, com el
seu, no solen figurar en els grans llibres d'Història i
acaben desapareixent... Però Sento s'ha encarregat
que, huitanta anys després, la xicoteta gran història
del doctor Uriel siga difícil d'oblidar. Publicat
originalment en tres toms –Un mèdic novençà,
Atrapat en Belchite i Vencedor i Vençut–, Doctor
Uriel recopila la història completa en aquest
integral. 
ED. ASTIBERRIISBN: 978-84-16251-89-6 Any de
publicació: 2017

Las guerras silenciosas (Segona
República,guerra civil,exili,dictadura, transició)

Entre el relat històric, la crònica familiar i l'esmunyedís
gènere de l’autoficción Jaime Martín (Tota la pols del
camí, Sang de barri) rendeix comptes amb el passat
de tota una generació d'espanyols que van haver
d'acudir al Servei Militar Obligatori. A través del relat
de les peripècies del seu propi pare, descobrim les
desventures dels soldats espanyols destinats a la
regió de Sidi-Ifni, el Marroc; un lloc miserable castigat
per una guerra que havia començat en 1957 contra
l'Exèrcit d'Alliberament Marroquí, però que va ser
amagada coste el que coste pel règim franquista.
ED.NORMA
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Autor:  Francisco Collado Cerveró    Editorial:  La
Imprenta  Any: 2014Es l'adaptació al castellà de
l'original en català “Homes del bosc: una
història dels maqui”, un text que, amb un
llenguatge assequible i comprensible, mescla el
relat juvenil, la divulgació històrica i el gènere
epistolar. En ell, els més xicotets d'una família
descobriran, a partir d'unes cartes amagades, el
recorregut vital d'un guerriller i coneixeran
perquè va esclatar la Guerra Civil, com es va
desencadenar una duríssima repressió per part
de la dictadura i com enfront d'això, milers de
persones van resistir i la van combatre durant
anys. Aquest llibre intenta que la història i la
memòria d'aquestes persones els arribe als
més joves.A més del llibre, Núria Mestre, mestra
de professió, ha redactat una Proposta
Didàctica dirigida a joves d'entre 12 i 17 anys
amb un ampli ventall d'activitats per a fer a les
aules. Vol ser una eina per a estimular l'anàlisi
crítica, la reflexió i el debat entorn de la lluita
guerrillera antifranquista i els silencis que
acompanyen la seua existència. Les
il·lustracions són de Nacho Martínez, Ignatus,
dibuixant de còmics, escultor faller, il·lustrador i
artista tot terreny que ha pintat les parets
d'alguns dels bars de rock més emblemàtics de
la ciutat de València.

Los del Monte: una historia del
Maquis.(Guerril la)

67

MISS
IO

NS D
E LA

 M
EMÒRIA



 Las caras de la guerra.  (Posguerra)

Autores: Salva Rubio, Pedro J. Colombo, Aintzane
Landa. NORMA EDITORIAL.    
Francisco Boix és un jove fotògraf espanyol que,
al costat de diversos milers de compatriotes, ha
sigut deportat al camp nazi de Mauthausen:una
condemna de mort en vida. No obstant això,
quan es creua en el camí del comandant Ricken,
un pervers esteta nazi al qual li complau
fotografiar l'horror de l'extermini, Francisco
comprén que té davant sí un valuós
testimoniatge.Traure les fotos del camp serà
només el primer pas per a revelar al món el que
ocorre en Mauthausen. La història real de l'únic
testimoni espanyol en els judicis de Nuremberg i
de la seua lluita per la veritat.o

En Les cares de la guerra, el seu autor Tomás Ortega reflexiona
sobre l'enfrontament cainita reconstruint els fets des d'una
perspectiva més social que històrica, més humana que política.
Amb el repàs a un conjunt de còmics triats (d'autors com
Giménez, Altarriba, Roca, Gallardo, Sento, Del Carrer i uns
altres), aconsegueix fondre la història amb la memòria per a
traure a relluir la cara més trista de la guerra: la dels quals la
van patir.En aquest llibre, amb portada d'Alfonso Zapico, es
construeix un relat (il·lustrat) sobre la transformació de la
realitat mitjançant l'odi i de la distorsió de la memòria a través
del dolor. Aquesta crònica ens permet apreciar el gran
potencial del còmic per a narrar experiències extremes, per a
transmetre-les a altres generacions i per a ajudar a
comprendre-les pels qui no les van viure. Un gran llibre que no
ha de faltar en aquest any 2019, el de les efemèrides del final
de la Guerra Civil.Editorial:HYPERLINK
"https://www.jokercomics.es/editorial

El Fotógrafo de Mauthausen.
(Camps d’Extermini)  
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Esperaré siempre tu regreso. 
(Exil i ,Deportació,Mauthausen)

El diario de Anna Frank.

Autor: Jordi Peidró Editorial:  Desfiladero
Any: 2016
Amb només 17 anys, Paco Aura Boronat
(Alcoi, 1918) va lluitar amb els republicans en
la Guerra Civil i, després de la derrota, va
fugir a França on va treballar en la línia
Maginot i va caure en mans dels alemanys,
que li van deportar al camp de concentració
de Mauthausen, on va sobreviure durant
més de quatre anys. El seu paisà, l'escriptor i
dibuixant Jordi Peidró ha narrat en format
còmic la seua història.

Una adaptació del diari d'Anne Frank a novel·la
gràfica obra d’Ari Folman, que compta a més amb
les detallades il·lustracions de David Polonski.  Una
forma diferent d'acostar aquesta obra als joves
lectors, una obra que ens oposa a l'atrocitat de la
guerra i que en aquesta adaptació es presenta com
una lectura molt actual i dinàmica.El diari d'Anne
Frank relata les vivències d'una xiqueta de 13 anys
que va viure amagada al costat de la seua família
fugint de l'holocaust nazi, un final al qual
irremeiablement van ser conduïts finalment. Tots
menys el seu pare, que va ser qui va fer públic el
diari d'Anne.Aquest escrit biogràfic combina
elements socials i històrics amb les emocions i
pensaments propis d'una xiqueta d'aquesta edat,
adolescent: l'amor, l'amistat, el coneixement d'una
mateixa, la família... Anne és profundament reflexiva
i sensible, per la qual cosa no és difícil sentir-nos
identificats amb ella, sobretot quan vivim una etapa
vital similar. Ed.PUNT LECTURA
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A través dels records de Miguel Ruiz, republicà espanyol exiliat a França,
Paco Roca reconstrueix la història de la Nou, una companyia a les ordres del
capità Dronne integrada en la segona divisió blindada del general Leclerc, i
formada majoritàriament per republicans espanyols. Una història
apassionant i oblidada sobre la contribució espanyola en la Segona Guerra
Mundial que ha aconseguit fer-se amb el favor dels lectors i la crítica, en
guanyar, entre altres, el premi Zona Còmic, el de millor obra nacional del
Saló del Còmic de Barcelona i el Romics del saló del còmic de Roma 2014, i a
més, s'ha editat ja a Itàlia, França i Alemanya.La nit del 24 d'agost de 1944
serien els primers a entrar a París. Els carros de combat portaven, en el
morro, noms sorprenents: Madrid, Don Quichotte, Guadalajara, Ebre o
Guernica. Els soldats es cognomenaven Granell, Campos, Fábregas, Royo,
Pujol... Ells encapçalaran la desfilada de la victòria del dia 26 pels Camps
Elíseos. No obstant això, no aconseguiran la seua màxima meta de veure
Espanya lliure del franquisme.Per a l'escriptor Javier Pérez Andújar “Els solcs
de l'atzar" va més enllà d'estar formidablement dibuixat i dotat d'una
capacitat narrativa aclaparadora. Paco Roca ho ha transcendit. Ha escrit un
llibre necessari, i no sols pel que té de recuperació de la nostra memòria
històrica. Això també ho ha transcendit. És necessari perquè ens ofereix
alguna cosa en què creure; ens ofereix la nostra part de la història que ens
van arrabassar, que hem perdut preocupant-nos d'un dia

Los surcos del Azar.
(Guerra, exil i ,  I I  Guerra Mundial)
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Espais en blanc és una història autobiogràfica sobre
silencis transmesos de generació en generació. Sobre
silencis que conten històries. Miguel, com tants altres
en començar la crisi a Espanya, decideix emigrar i
part a Finlàndia per a treballar en una empresa de
videojocs. Els records de la seua infància, les històries
sobre la guerra i la postguerra que el seu pare li va
contar durant tota la seua vida i els silencis intercalats
entre elles es fan més presents en la distància, i
l'obliguen a plantejar-se com poder transmetre-li
totes aqueixes xicotetes històries al seu fill. Com
continuar amb la tradició oral i com omplir tots
aqueixos espais en blanc perquè la memòria
individual i col·lectiva no desaparega. Tal com
subratlla el mestre Josep Maria Beà en el pròleg, la
importància de “la memòria com a eina essencial que
evitarà que segons quins passatges de la història es
repetisquen”.

Espacios en Blanco.
(Posguerra-Franquisme)

España,una grande y libre
(Transició)

Recopilació de les històries de crítica política, en
la seua majoria escrites per Ivá, publicades en la
revista "EL Papus" durant la primera part de la
transició a la democràcia. Es compon d'un total
de 144 pàgines repartides en la seua majoria en
històries de dues pàgines.Primera publicació:
1976 en "El Papus".Àlbums disponibles
en:Edicions Glénat.Exemplars disponibles en:
HYPERLINK www.edicionesglenat.es
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Una autobiografia en vinyetes que parla sobre la repressió que el franquisme va exercir
en unes quantes generacions d'espanyols a través de les llars de l'Obra Nacional d'Auxili
Social.El lector té a les seues mans l'edició en un sol volum de Paracuellos, la sèrie
d'historietes que Carlos Giménez va realitzar entre 1977 i 2003. 
Per aquestes pàgines es passegen els orfes que va deixar la guerra civil, amb els seus
acudits, els seus jocs i els seus herois de còmic; els falangistes que els inculcaven
«l'esperit nacional», les mares separades dels seus fills, la fam i la soledat.
«M'agradaria que aquests relats que es conten en els sis àlbums de la sèrie Per a-
que    foren considerats no solament com la història d'uns col·legis estranys i perversos,
sinó a més, també, com una xicoteta part de la història de la postguerra espanyola.
Potser una part no gaire important en termes generals, però en termes particulars, per
als quals ens va tocar viure-la i per als nostres familiars, prou important com per a voler
deixar constància d'ella.»      Carlos Giménez

 Paracuellos  
(Dictadura, Repressió, Llars Auxil i  Social)
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Jamás tendré 20 años. 
(Guerra Civil, Dictadura, Dones)

Es van conéixer en 1936, durant el caos
destructiu de la guerra civil espanyola: Isabel és
costurera, Jaime és artiller en l'exèrcit republicà.
S'estimen. Lluiten. Escapen de la mort. No
obstant això, quan cau la República, Jaime i
Isabel estan en el costat perdedor i, a vegades,
és més difícil sobreviure en la pau que en la
guerra. Després de creure en un demà millor,
com és possible callar sota una dictadura? Jaime
Martín (Les guerres silencioses, Sang de barri)
ens brinda una història real sobre els seus avis.
Una història d'amor on el valor i la dignitat
competeixen amb la tendresa i l'humor, l'alegria
i la ràbia. La història d'una família la destinació
de la qual està intrínsecament unit al del seu
país.
Autor: Jaime Martín.

Cuerda de presas.
(Guerra Civil, Dictadura,Presons femenines)

Els relats que componen Cuerda de Presas
recreen la vida de les preses polítiques
espanyoles durant els primers anys de la
dictadura franquista. Cada historieta transcorre
en una presó diferent (de les Corts a Barcelona
a la presó de Vendes a Madrid, passant per
moltes altres), component així un mosaic que
denuncia les atrocitats de la repressió en la
postguerra. Immerses en aquesta  atmosfera
asfixiant, les dones són el protagonista, i el dolor
i la ràbia els únics sentiments permesos. Al llarg
d'aquestes històries, i malgrat totes les
imposicions imaginables, les preses recobren
una a una les paraules que importen: les de
l'afecte, l'amistat i la solidaritat.
Autor:Jorge García , Fidel Martínez.

73

MISS
IO

NS D
E LA

 M
EMÒRIA



Mil vidas más. (Dictadura)
Títol: MIL VIDES Resum: Miguel Núñez, es
descrivia així mateix    com: un cocodril vell,
"perquè vaig néixer l'any vint i vaig tindre la sort
de viure els anys de la República, els de la
Guerra Civil i també la sort, per què no dir-ho,
de viure els anys de la lluita contra la dictadura".
Les seues vivències ens parlen amb eloqüència
no sols del que va significar la dictadura
franquista sinó, sobretot, del que va ser la lluita
per la democràcia. De com la solidaritat es
construïa i tornava a reconstruir més enllà de
les detencions, les tortures, les presons, més
enllà de la por i del terror. Després, quan la
transició va semblar que posava fi a tants anys
d'ignomínia, Miguel va posar rumb cap a una
altra mena de solidaritat: la internacionalista
amb els pobles de l'Amèrica espoliada i
empobrida. En aqueixa obstinació va ser un
precursor de l'alternativa progressista a la
globalització dels poderosos..

El violeta. (Dictadura, Homosexualitat)

València, 1955. Bruno cau en un parany tendit per la
policia al cinema Russafa per a detindre homosexuals
amparant-se en la llei de perillositat social. La seua
entrada en la presó amb tan sols díhuit anys, i la
presó de la seua família, l'obligaren a prendre
decisions que marcaren la resta de la seua vida. El
violeta és una novel·la gràfica sobre la persecusió que
van patir els homosexuals durant el franquisme, i la
convivència de les dones que es van casar amb ells.
Un relat que treu  a la llum els camps de
concentració per a homosexuals que crec el règim i
que històricament estan sent oblidats.
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Aquesta novel·la gràfica és l'homenatge que Ana Penyas els dedica a les seues dues
àvies. No és una història èpica més gran que la vida, és alguna cosa molt millor, és la
història real de dues vides marcades per les dures condicions que els va tocar viure.
Però elles mai es van rendir ni van permetre que els que van provocar aqueixes
condicions les derrotaren, no convé oblidar que amb la dictadura es va produir una
reculada de dècades en els drets de les dones al nostre país. Les seues històries són
el reflex de la repressiva i masclista realitat amb la qual totes les dones van haver de
viure i de totes les batalles que van haver de lliurar per a aconseguir uns drets que
hui dia continuen sent mal vistos per les parts més ràncies de la nostra societat. En
nàixer dones i en ser part de famílies sense grans recursos econòmics estaven
abocades a una vida de servitud com a mestresses de casa, quedant el seu món
reduït i mai se'ls va permetre aspirar a res més, havent d'adaptar-se al que els va
tocar viure. Dones com elles són la memòria històrica de la nostra societat i la seua
visió mai ha de ser oblidada.
Edición original:
HYPERLINK "http://www.salamandra.info/libro/estamos-todas-bien"
Salamandra Graphic
Guión:Ana Penyas

Estamos todas bien.
(Dictadura,Transició, Situación de la Dona)
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Vida y muerte de  Federico
García  Lorca.

Aquesta novel·la gràfica és un repàs de
la vida de Federico García Lorca, el
poeta i dramaturg espanyol
probablement    més famós del mon. I
pot ser el desaparegut forçós més
cercat, fins ara sense èxit..
Edición:Penguin Random House 
Grup Editorial. 
En formato digital. 2018.
Autor biografía: 
Ian Gibson Ritchie-1998
Adaptación gráfica: 
Quique Palomo.-2018

Ligero de equipaje: 
Vida de Antonio Machado

Aquesta novel.la gráfica ens compta la
vida d’Antonio Machado en el 80
aniversari de la mort del poeta a l’exili-
Collioure-França.
Edició: S.A. Ediciones B. 2019
Autor biografia: Ian Gibson Ritchie.
Adaptació Gràfica: Quique Palomo.
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7.2  audiovisuals

HUESOS

Autor: Associació per a la Recuperació de
la Memòria Històrica i Fundació Adona't .
Editorial: Adona't. Any: 2017.

Aquest vídeo tracta de mostrar tot el
procés que acompanya l'excavació d'una
fossa de represaliats: des dels permisos
dels familiars, fins a l'exhumació i
devolució a les famílies de les restes
passant detingudament pel procés
d'excavació i reconeixement dels
cadàvers, així com pels sentiments dels
familiars presents en tot el procés.

 JORNADES DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA    
  [PATERNA,NOVEMBRE 2017]

Coordinador de l'edició Francisco José
Sanchis Moreno. 
Editorial: Impremta de la Diputació de
València. 
Any: 2018.
Actes de les I Jornades de Memòria
Democràtica celebrades a Paterna al
novembre de 2017.
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Direcció: Rosa Brines .  
Realització: Jaume Bayarri. 
Música original: Blas Payri       
VE AMB UNA GUIA DIDÀCTICA EN PDF QUE ES POT DESCARREGAR. 
Veure en Youtube:  ENLLAÇ

L'impacte del franquisme en la societat valenciana. Una jove descobreix casualment
que el seu besavi va ser afusellat pel règim de Franco sense que els seus familiars
coneguen les raons ni el seu cos haja aparegut mai. A partir d'aquest fet, el
documental fa un recorregut per la societat de por i silenci que va esdevindre a partir
del colp d'estat del dictador. Després d'aquest recorregut pels principals aspectes que
defineixen un estat dictatorial, l'obra reflexiona sobre el moment actual i analitza fins a
quin punt encara influeix en la societat espanyola aquesta etapa negra d'un passat
històric no resolt.       

FILLS DEL SILENCI

La idea a transmetre és que els drets i les llibertats exigeixen el seu defensa, ningú els
defensa per nosaltres, i que el pacte de silenci no suposa la superació real de tot el
que va succeir.
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https://youtu.be/52nUl2wiXJY


Direcció: Ximo Estal Lizondo 
Guió: Christian Feijóo i Ximo Estal. 
Producció: Pezenelagua i A.M.H. El Molí, Quart de les Valls. Aquest documental vol
homenatjar la solidaritat que van transmetre els valencians als centenars de
refugiats i evacuats que van passar pels pobles fugint de l'ocupació franquista,
dels bombardejos i de les zones de conflicte. És un reconeixement també a aqueix
Govern republicà espanyol pel seu humanisme, ja que mai van deixar d'invertir
econòmicament en l'ajuda a tots els refugiats i evacuats de guerra en la zona
republicana, Al contrari, durant els tres anys del conflicte, malgrat estar perdent la
guerra, van augmentar les despeses a aquest efecte.També el documental mostra
un repàs als exiliats i un recordatori de la situació actual, perquè hui també
existeixen exiliats i refugiats i per tant haurien d'existir acords de solidaritat entre
els pobles. Es fa, per tant, un recorregut des d'aquests tres punts de vista en la
localitat de Quart de les Valls, encara que la realitat va ser molt semblant en la
major part de pobles valencians, dedicant també una mirada a la qüestió dels
refugis i bombardeigs. Vol ser un documental de solidaritat i conscienciació.

REFUGIS I REFUGIATS

ENLLAÇ
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https://youtu.be/HhK3VwHhKnQ


Documental que narra l’ajuda de les infermeres del nord d’Europa, Bèlgica,
entre d’altres a la República, en concret en l’hospital d’Ontinyent entre 1937-39.
Dirigit per Sven Tuytens i basat en la investigació del professor de l’escola de
Magisteri d’Ontinyent, Joan Josep Torró.   En 2014, Sven Tuytens, corresponsal
de la radio-televisió belga a Espanya comença a treballar sobre un grup de
dones joves d'Europa de l'Est que van fugir en els anys 20 i 30 dels seus països
d'origen per a començar una nova vida a Bèlgica. En 1937, al costat de les
seves parelles que s'havien allistat en la Brigades Internacionals, van partir per
a lluitar contra el feixisme en la Guerra Civil Espanyola. Quan la República va
ser derrotada, van tornar a Bèlgica. Durant la Segona Guerra Mundial, moltes
d'elles es van unir a la resistència armada. En honor al compromís i valentia
d'aquestes dones, Sven va realitzar el documental ‘Les Mamàs belgues’ (Premi
Millor Documental de la Mostra Internacional de Cinema Documental de
Montaverner 2017).La pel·lícula va servir com a punt de partida d'un projecte
educatiu sobre la memòria històrica, ‘Resistir al Tirà’ amb un curt de 33 min.  En
2017 va donar lloc a la publicació de la biografia Les Mamàs belgues. El llibre,
publicat en neerlandés en 2017, té una versió espanyola, editat pel Mico Lliure
al febrer de 2019. 
CONTACTE: torromartinezj@gmail.com
web: lasmamasbelgas.com

LES MAMAS BELGUES

ENLLAÇ TRAILER
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http://gmail.com/
https://youtu.be/BEyBPeGeFeo


AUDIOVISUALS DEL GRUP PER LA RECERCA DE
LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE CASTELLÓ

Itinerari pel Castelló republicà.
Homenatge als i les que ens han deixat. 
Testimoni de l’exili.       
Carrers feixistes a Castelló.       
Cuerda de presas.       
 Homenatge a les víctimes dels bombardejos. 
Cel·les de la memòria.
Castelló sota les bombes.

 Tots els disponibles a l’enllaç: 
https://www.memoriacastello.cat/paginamedia.html

PRODUCCIONES NERVIO
ASSOCIACIÓ CIENTÍFICA ARQUEOANTRO

Documentals sobre els processos de exhumacions    de les
fosses del cementiri de Paterna.
Direcció i producció: Santi Donaire.
Subvencionats per la Diputació de València

 ENLLAÇ

ABAJO LA DICTADURA

Autors: Alberto Gómez Roda i Dolores Sánchez Durà. Any 2009
Síntesi argumental: es tracta d’un documental realitzat a partir de 21 entrevistes que
proposa un relat de la lluita antifranquista de tres generacions després de la repressió
terrorista de postguerra. Hi ha testimoniatges procedents del
PCE, OIC, JJCC, Germania Socialista, PCE-ml i  CCOO. 
El documental és una producció de 2008 de la FEIS dirigida per José Casamayor i amb
realització d'Ana Belén Cassalles i Iván Belinchón. Té una durada de 55 minuts. Pot
veure's en youtube  i es va editar amb una GUIA DIDÀCTICA impresa i disponible en
PDF. Els testimoniatges transcrits es van recollir amb imatges i documents en un llibre
memorial editat en 2009.
CONTACTE: alberto-gomez@pv.ccoo.es

 ENLLAÇ
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https://www.memoriacastello.cat/paginamedia.html
https://arqueoantro.org/audiovisuales/
http://pv.ccoo.es/
https://www.youtube.com/watch?v=dk1-lqA9N54
https://www.youtube.com/watch?v=dk1-lqA9N54


AUDIOVISUALS SARC

➔ LA UTOPIA DESARMADA. MEMÒRIA D'UN
PAÍS VALENCIÀ REPUBLICÀ

ENLLAÇ

SINOPSI:
El documental és un viatge pel temps de la II República en terres valencianes, entre 
l'abril de 1931 i març de 1939, a partir del relat de 24 protagonistes, entre historiadors 
i testimonis directes, coneguts o no, o els seus descendents. La narració recorre els 
principals fets d'una època tan intensa, convulsa, des de la proclamació de la 
República, la desfeta del blasquisme i el naixement d'Esquerra Valenciana, a l'esclat de 
la guerra i la derrota del govern legítim, passant pels anys en què València va ser 
capital de l'Estat republicà.
Guió : SERGI TARÍN
Productor : INFOTV
Director : SERGI TARÍN
Tipus públic : Adult
Duració minuts : 76
Any estrena : 2005
Descripció activitat complementària :  L'acte comença amb la presentació de la 
pel·lícula per part de la persona responsable del treball que pot estar complementada 
per algun historiador local. En acabar la projecció, hi ha un comentari final que dóna 
pas a un col·loqui.
www.infotelevisio.com
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http://www.infotelevisio.com/documentals/la-utopia-desarmada/
http://www.infotelevisio.comwww.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php
http://www.catalogo.sarc.es/menumodalidad.phplen=va&modalidad=AUDIOVISUALS&year=2019


SINOPSI:
En acabar la II Guerra Mundial, molts dels soldats republicans que havien
vençut a Hitler amb els exèrcits aliats, van entrar a Espanya per continuar la
guerra contra el feixisme. Ací fundaren l'Agrupació Guerrillera de Llevant,
activa fins el 1952. L'AGL va haver de dissoldre's arran de la desfeta patida a
Santa Cruz de Moya, Conca, on un bon nombre de guerrillers van morir en un
enfrontament amb la Guàrdia Civil.
Guió : JOSÉ VICENTE VIADEL
Productor : JOSÉ M. CASAMAYOR
Director : JOSÉ VICENTE VIADEL
Idioma : Castellà, Valencià
Duració minuts : 52
Any estrena : 2001
Descripció activitat complementària :  Presentació del documental.
Convocatòria a familiars de combatents republicans, exiliats o represaliats.
Col·loqui.
www.infotelevisio.com
MODALITAT: AUDIOVISUALS  
ESTIL: DOCUMENTALS
Data actualització : 08-04-2019 17:07:56

➔ ELS ÚLTIMS GUERRILLERS
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http://www.infotelevisio.com/


➔ LA MIRADA DE SIEGFRIED

ENLLAÇ
Codi: 19AV0021

SINOPSI:
Una anàlisi del món actual a través de la mirada d'un supervivent d'Auschwitz que
posteriorment seria salvat per un republicà espanyol captiu en el camp de
concentració de Mauthausen. Siegfried Meir narra en primera persona la història
d'un xiquet jueu de 8 anys que va arribar a Auschwitz en companyia de la seua
mare i de com va salvar la vida. Un recorregut personal per a alertar de les
pulsions d'exclusió i xenofòbia que es mantenen encara presents. Dirigit
especialment al món educatiu.
Guió : ROSA BRINES
Productor : AS. STANBROOK-CONSELLERIA D’EDUCACIÓ-UV
Director : ROSA BRINES
Duració minuts : 25
Any estrena : 2016
Descripció activitat complementària :  Passe del documental i posterior xarrada-
debat entorn del genocidi nazi i al fenomen en alça del neofeixisme, a partir de
l'experiència que ens proporciona un supervivent jueu en l'Europa de la primera
meitat del segle XX, dominada pel nazisme i pel feixisme. Una situació de la qual
Espanya tampoc es va salvar. Un documental eminentment
educatiu.  www.catalogo.sarc.es/menumodalidad.phplen=va&modalidad=AUDIOVI
SUALS&year=2019
MODALITAT: AUDIOVISUALS  
ESTIL: DOCUMENTALS
Data actualització : 29-01-2019 17:26:14
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https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=-WdLfuz_EgQ&feature=youtu.be
http://www.catalogo.sarc.es/menumodalidad.phplen=va&modalidad=AUDIOVISUALS&year=2019


➔ MAUTHAUSEN-GUSEN: LA MEMÒRIA

ENLLAÇ

SINOPSI:
El documental fa un recorregut per tres camps de concentració nazi en companyia d'alguns
dels supervivents, republicans espanyols que havien fugit a França quan el país veí va ser
envaït per les forces d'ocupació nazi. Centenars de valencians van morir en Mauthausen,
Gusen i Ebensee. El documental està realitzat amb la col·laboració de l'Ajuntament de
Benicàssim i la UJI de Castelló.
Guió : ROSA BRINES
Productor : ASSOCIACIÓ STANBROOK
Director : ROSA BRINES
Duració minuts : 30
Any estrena : 2010
Descripció activitat complementària :  Debat i reflexions entorn dels aspectes històrics
tractats amb l'assistència de la directora del documental i un representant de l'Associació
Amical a la Comunitat Valenciana. Aquest treball s'ha de tractar igualment des del punt de
vista educatiu i de valors socials. Es recomanable que vaja adreçat també als joves i puguem
comptar amb la presència d'algunprofessional de l'ensenyament.
DADES DE CONTACTE: Tel. : 647 775 691    
e-mail : rosa.brines@gmail.com
www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.phplen=va&modalidad=AUDIOVISUALS&year=2019
MODALITAT: AUDIOVISUALS
ESTIL: DOCUMENTALS
Data actualització : 06-05-2019 16:18:27
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https://www.youtube.com/watch?v=oJckrv58EQY&feature=youtu.be


➔ OPERACIÓ STANBROOK: VIATGE A L'EXILI ALGERIÀ,
75 ANYS DESPRÉS

ASSOC STANBROOK: CENTRE D'ESTUDIS I DOCUMENTACIÓ 
DE LA MEMORIA REPUBLICANA, 

Codi : 19AV0020

SINOPSI:
El documental rememora el viatge del Stanbrook, un dels últims vaixells que van
eixir d'Alacant cap a l'exili quan es compleixen 75 anys. El seu destí, Orà. Els
protagonistes, esta vegada, són supervivents i familiars que viatgen a terres
algerianes per retre homenatge a tots aquells que van aconseguir fugir els últims
dies de la guerra.
Guió : ROSA BRINES
Productor : ASSOCIACIÓ STANBROOK
Director : ROSA BRINES
Duració minuts : 26
Any estrena : 2015
Descripció activitat complementària :  Passe del documental i xarrada, amb
presència d'algun dels seus protagonistes. Es tracta d'apropar al públic esta part
poc coneguda de la història, aportant el testimoni directe dels supervivents o els
seus familiars directes. Debat, si escau.
DADES DE CONTACTESTANBROOK: CENTRE D'ESTUDIS I DOCUMENTACIÓ DE LA
MEMÒRIA REPUBLICANA, ASSOC.
Tel. : 961 854 314    
e-mail : davidcoronadoverdeguer@gmail.com
www.operaciostanbrook.org
MODALITAT: AUDIOVISUALS
ESTIL: DOCUMENTALS
Data actualització : 07-03-2019 17:27:43
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http://www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=1359
http://www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=1359
http://www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=1359
http://www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=1359
http://www.operaciostanbrook.org/


➔ EL CAMP DE CONCENTRACIÓ DE PORTACELI

STANBROOK: CENTRE D'ESTUDIS I DOCUMENTACIÓ DE
LA MEMORIA REPUBLICANA, ASSOC

SINOPSI:
Portaceli és el Camp de Concentració més important, del final de la guerra al País
Valencià, per la quantitat, "qualitat política, militar i representativa" dels presos
republicans, pel que fa a la classificació, identificació i reenviament a les diferents
presons provincials de tot l'estat dintre dels processos de la "Causa General" .
Guió : RAFA ARNAL
Productor : ASSOCIACIÓ STANBROOK
Idioma : Valencià
Duració minuts : 74
Any estrena : 2018
Descripció activitat complementària : Xarrada i col.loqui.
DADES DE CONTACTE:  STANBROOK: CENTRE D'ESTUDIS I DOCUMENTACIÓ DE LA
MEMÒRIA REPUBLICANA, ASSOC.
Tel. : 961 854 314    
e-mail : davidcoronadoverdeguer@gmail.com
www.operaciostanbrook.org
MODALITAT: AUDIOVISUALS
ESTIL: DOCUMENTALS
Data actualització : 07-02-2019 14:35:45
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http://www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=1920
http://www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=1920
http://www.operaciostanbrook.org/


➔ EL TERRER: UN POBLE EMMUDIT (PART I)

ENLLAÇ
Afegeix una

Codi
19AV0016
de text al

cos

SINOPSI:
Entre 1939 i 1956, el franquisme va afusellar més de dos mil republicans a
Paterna de tots els llocs del País Valencià i de la resta de l'Estat espanyol. Van ser
anys de terror, de silenci, d'arbitrarietats, d'eliminació planificada i sistemàtica de
qualsevol vestigi progressista. El documental retrata l'esforç col·lectiu del poble de
Paterna per recuperar la memòria i la dignitat dels quals van morir per defensar la
democràcia. Tot mostrat a través del punt de vista d'aquells protagonistes que es
van veure silenciats i aquelles veus condemnades a l'oblit. 
(PART I. ELS AFUSELLATS A PATERNA)
Guió : ÓSCAR NAVARRO PECHUÁN Y SERGI TARÍN GALÁN
Productor : ÓSCAR NAVARRO PECHUÁN
Director : ÓSCAR NAVARRO PECHUÁN Y SERGI TARÍN GALÁN
Duració minuts : 94
Any estrena : 2012
Descripció activitat complementària : Es realitzarà una breu presentació per part
d'un dels directors del documental abans de la projecció. A continuació de la
projecció es passarà a explicar, per part d'un dels directors, com es va
desenvolupar el procés de producció del documental tant de la preparació
(documentació imatges d'arxiu, entrevistes orals, etc.) com del rodatge i
postproducció. Es comentaran totes les traves i dificultats del projecte i es
passarà a un torn obert de preguntes.
DADES DE CONTACTE:
Tel. : 670 401 905    
e-mail : onavarro@uji.es
MODALITAT: AUDIOVISUALS
Data actualització : 29-01-2019 16:52:34

ATENEO REPUBLICANO DE PATERNA,
 ASOCIACIÓN
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https://www.youtube.com/watch?v=MDf8tMkyo1c&feature=youtu.be
http://www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=1373
http://www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=1373
http://www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=1373


ENLLAÇ

SINOPSI:
Paterna és el segon lloc d'Espanya amb més afusellats durant el franquisme. El
cementeri està ple de fosses clandestines, més de dos mil tres-cents republicans de
tot l'Estat. És la història de Josefa Celda a la recerca del forat on està el seu pare, un
pagés d'Esquerra Republicana, i la trama burocràtica per a fer possible l'exhumació.
És la història de les «dones de negre»; les mares, esposes i filles que cada 1 de
novembre, dia de Tots els Sants, han acudit des de 1939 al cementeri per a
homenatjar als familiars, a voltes amb el risc de la seua vida.(PART II. ELS AFUSELLATS
A PATERNA).
Guió : ÓSCAR NAVARRO PECHUÁN Y SERGI TARÍN GALÁN
Productor : ÓSCAR NAVARRO PECHUÁN
Director : ÓSCAR NAVARRO PECHUÁN Y SERGI TARÍN GALÁN
Duració minuts : 74
Any estrena : 2015
Descripció activitat complementària : Es realitzarà una breu presentació per part d'un
dels directors del documental abans de la projecció. A continuació de la projecció es
passarà a explicar, per part d'un dels directors, com es va desenvolupar el procés de
producció del documental tant de la preparació (documentació, imatges d'arxiu,
entrevistes orals, etc.) com del rodatge i postproducció. Es comentaran totes les
traves i dificultats del projecte i es passarà a un torn obert de preguntes.
DADES DE CONTACTE:Nom fiscal : ATENEO REPUBLICANO DE PATERNA, ASOCIACIÓN
Tel. : 670 401 905    
e-mail : onavarro@uji.es
MODALITAT: AUDIOVISUALS
Data actualització : 29-01-2019 17:20:16

➔ DONES DE NOVEMBRE: LES FOSSES
CLANDESTINES DEL FRANQUISME (PART II)

ATENEO REPUBLICANO DE PATERNA,
 ASOCIACIÓN

Codi : 19AV0015
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https://www.youtube.com/watch?v=myc5ZpJ3K3k&feature=youtu.be
http://www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=1373
http://www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=1373
http://www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=1373


ACICOM

Festival de Cinema Ciudatà Compromés, 
més que un festival de cine!

Un dels objectius nuclears d’ACICOM des de la seua fundació és la millora de
la dieta mediàtica dels valencians i les valencianes; per a la qual cosa vegem
cabdal potenciar els projectes audiovisuals nascuts en el si de la ciutadania
i/o que aconsegueixen el seu suport.

CINEMA METROPOL.. ÚLTIM EDIFICI INTACTE QUE VA PERTÀNYER AL 
COMITÉ EXECUTIU D'ESPECTACLES PÚBLICS EN VALÈNCIA.
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https://www.acicom.org/category/festival-cinema-ciutada-compromes/el-festival-cinema-ciutada-compromes/?lang=es
https://www.acicom.org/category/festival-cinema-ciutada-compromes/el-festival-cinema-ciutada-compromes/?lang=es
https://www.acicom.org/category/festival-cinema-ciutada-compromes/el-festival-cinema-ciutada-compromes/?lang=es


CESÁREO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ:
LA COHERENCIA, LA DIGNIDAD Y EL COMPROMISO.

SINOPSI:
Explica la trajectòria d’un dels impulsors del sindicalisme antifranquista i de
CCOOPV durant els anys 60 i 70, Cesáreo Fernández Alvarez, (1937-2014) .
La seua dona i el seu fill estan disponibles per acudir a xarrades a IES perquè
els alumnes comprenguen la situació dels anys 60 i 70. 
Durada 30 minuts.
Guió i direcció: César Fernández Fernández i Alberto Gómez Roda. 
Edició: Producciones La Hormiga. 
Locució José Luis Siurana. 
Disseny: Espirelius
Any 2017
Organitzadors del documental:  FEIS CCOOPV.Associació de Represaliats
Polítics del Franquisme del País Valencià AREF PV. 
Col.laboradors: Ajuntament de València, Ateneu Mercantil, CEV, PYMEV,
Cámara Valencia, UNHCR-ACNUR, Federació de pensionistes i jubilats de
CCOO. 
Contacte: alberto-gomez@pv.ccoo.es i el del seu fill cesar.fernandez@uji.es

FEIS CCOOPV.Fundación de Estudios y Iniciativas Socioculturales.
 C/ Serranos, 13- 46003. Valencia.
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Sinopsi: 
Milers de persones van ser enterrades al Valle de los Caídos. Els seus
familiars lluiten per recuperar les seues restes mortals, com en Joan Pinyol.
El Valle, ara ja sense Franco, continua com una mena de parc temàtic de la
dictadura. (ja no es troba disponible en la xarxa, però el servei de còpies de
TV3 l’envia per a usos educatius per 20 euros)
Guió: Montse Armengou
Autor: Montse Armenogou i Ricard Belis
Direcció. Montse Armengou i Ricard Belis
Producció: Joan Pavon i Muntsa Tarrés
Idiomes: Català
Any 2013
Durada: 60 minuts
Contacte: copies@ccma.cat
telèfon93 499 94 30

AVI ET TRAURÉ D’AQUÍ
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DOCUMENTALS RECOMANATS PEL CEFIRE

Els anys del NO-DO:el que es comptava i ocultava durant la
dictadura [Videogravació] . — [Barcelona] : Planeta de Agostini , D.L. 2006 .
— 37 videodiscos (DVD) (ca. 55 min.). 

 Després de Franco, la monarquia (1976-1977) [Videogravació] / Julio Gil
Pecharromán — Madrid : Arlanza , D.L. 2006 . — 1 videodisc (DVD) + 1 llibre
(48 p.) :Així va ser l'Espanya de Franco; 1 . ISBN 978-84-95503-61-9

Immobilistes, aperturistes i reformistes (1969-1973)[Videogravació] /
Julio Gil Pecharromán . — Madrid : Arlanza , D.L. 2006 . — 1 videodisc
(DVD)   + 1 llibre (48 p.) Així va ser l'Espanya de Franco, 10 . ISBN  978-84-
95503-59-6

El Règim per dins. Del falangisme a la tecnocràcia (1956-
58) [Videogravació] / Julio Gil Pecharromán . — Madrid : Arlanza , D.L. 2006 .
— 1 videodisc (DVD) + 1 llibre (48 p.) :  Així va ser l'Espanya de Franco; 5.
ISBN  978-84-95503-54-9

ENLLAÇ
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http://www.ceice.gva.es/CEFIREGVCGI/BASIS/TCEF/WWW/VAL_CAT3/EDW?W%3DSUBJ+EQ+%22dictadura%22+ORDER+BY+CAMPO_ORDENACION_PRINCIPAL/A&M%3D1


7.3  TEATRE
LIGEROS DE EQUIPAJE

Sinopsi:
  En 1939 quasi mig milió de persones van creuar a través dels Pirineus la frontera
francesa. En aquell èxode hi havia restes de l'exèrcit republicà, però també població civil,
moltes dones i xiquets. La majoria anaven a peu. Els camins estaven col·lapsats. 30.000
persones al dia travessant la frontera.  El sud de França no es va preparar per a una
“invasió” d'aqueix calibre. Ni ho esperaven, ni van ser capaços de preveure-ho. En aquell
moment, vivien en el sud de França 250.000 persones. Els espanyols van ser despullats de
tot a la frontera. Molts no van tornar mai. Alguns van morir de fred, uns altres pels
bombardejos o en els camps de concentració francesos. "Lleugers d'equipatge" pretén,
amb una història de ficció creada amb multitud de cròniques i testimoniatges reals
recuperar la vertadera història de centenars de milers de persones. Una història quasi
oblidada, perduda en el temps.

ENLLAÇ
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https://www.youtube.com/watch?v=-UwFB06IiRs&feature=youtu.be


 LA INVASIÓN DE LOS BÁRBAROS

SINOPSI:
1939.  Torres de Serrans, València. Una conservadora del Museu del Prado és
interrogada per un tinent franquista sobre un dels quadres que es van traslladar
a aquesta ciutat durant la guerra.
2009. Una dona acudeix a l'ajuntament d'un xicotet poble de València a
entrevistar-se amb l'alcalde, per a parlar sobre un assumpte relacionat amb la
nova Llei de Memòria Històrica.Dos moments de la Història del nostre país, en un
únic espai que traspassa la temporalitat i que ens fa reflexionar sobre el nostre
passat i sobre el nostre present.  Un quadre. Dues èpoques. Quatre ànimes
traspassades per la història.
Intèrprets: Juan Carlos Garés, Iria Márquez, Rosa López, Chema Cardeña
.Text i direcció:: Chema Cardeña.
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LA CARTA (1931 – 1941)

ENLLAÇ

SINOPSI: 
A partir d'una carta manuscrita autèntica, escrita per un condemnat
poques hores abans de morir afusellat, naix aquest relat dur i real que
busca reflexionar sobre un tema que 80 anys després encara no ha
sigut superat. Amb la Memòria Històrica com a eix, aquesta obra parla
de la vida d'una família des de la proclamació de la República fins a
1941, dins de la foscor del franquisme i any en què afusellen al
condemnat, víctima de delacions i gelosia dels feixistes del poble. 

Dossier Malatesta Teatre & l’Últim Toc Teatre
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http://malatestateatre.es/espectaculos/la-carta-1931-1941/


PRESAS

En una presó de dones en la postguerra espanyola es donarà un indult
celebrant el jubileu de San Perpetu. Aquesta gràcia només es concedeix una
vegada cada 10 anys i és l'única oportunitat que tenen les recluses per a
escapar del forat carcerari en el qual són maltractades, humiliades i
utilitzades per als treballs més menyspreables. Les preses es posicionen per a
aconseguir la seua anhelada llibertat en una Espanya en la qual ningú era
lliure.       
Carafur i La Baranda presenten “PRESAS" de Verónica Fernández i Ignacio del
Moral.
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TRILOGIA DE LA MEMÒRIA:  “ NI NOCHE NI NIEBLA” 
HONGARESA DE TEATRE.

Tres obres que tenen com a protagonista a una dona i el tema de la memòria
històrica: María la Jabalina, Encendidas y Amando Águeda.

➔ MARÍA LA JABALINA

SINOPSI:
 És un espectacle creat a partir de la vida d'aquesta jove nascuda en Port
de Sagunt a través dels documents i testimoniatges històrics que
permeten rastrejar la seua vida, units a poemes de grans autors com
César Vallejo, Rafael Alberti o la pròpia Paca Aguirre, que ens revelen un
periple vital propi dels personatges tràgics. La història d'aquesta
valenciana que amb 19 anys va al front de Terol i que va ser la primera
dona ferida en 1936 i l'última afusellada pel franquisme juntament amb
cinc homes en el paretó del cementeri de Paterna en 1942. Després de
més d'un centenar de representacions a Espanya i l'Argentina, María La
Jabalina continua sent molt sol·licitada per teatres i associacions cíviques
per l'interès biogràfic que desperta el seu protagonista.
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➔  ENCENDIDAS
SINOPSI:
Recorre la vida i obra de la poeta PACA
AGUIRRE, Premi Nacional de Poesia 2011
i Premi Nacional de les Lletres 2018, a
través de la paraula i la música,
representada per la guitarra del mestre
José María Gallardo del Rei i la veu
flamenca de Paco del Pou, que va
obtindre el prestigiós Llum Miner en el
Festival Internacional del Cante de les
Minas. Lola López, actriu i amiga personal
de la poeta, ha realitzat la dramatúrgia de
l'obra a partir de la inacabable obra de
Paca. Una obra que conjumina la poesia,
la música i les imatges de tota una vida,
dissenyades per la filla d'Aguirre i també
poeta, Guadalupe Grande, i recollides en
l'audiovisual que es mostra en escena,
juntament amb els quadres del seu pare,
el pintor Lorenzo Aguirre, a qui el
franquisme va matar a garrot vil.

➔  AMANDO ÁGUEDA

L'obra que completarà la trilogIa serà AMANDO ÁGUEDA, una obra basada
també en personatges reals en la qual Lola López continua treballant i espera
poder estrenar prompte.
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LOS QUE COMEN TIERRA.

Un ribàs de pedra seca. 
Un ribàs de pedra seca que està en un camí. 
Un camí que podria ser qualsevol.
Un dels nostres camins. 
Un camí nostre.
Una de les nostres històries. 
La nostra història.  
LOS QUE COMEN TIERRA sorgeix de l'experiència de les visites de la seua directora,
Mafalda Bellido, durant alguns mesos, en l'obertura de les fosses del franquisme del
Cementeri de Paterna. Aquesta obra es va escriure i va ser becada per l'Institut
Valencià de Cultura dins del I Laboratori d'Escriptura Ínsula Dramataria Josep Luis
Sirera.D'aquesta obra es va realitzar una lectura dramatitzada en la Fundació SGAE
de València. 
Autora: Mafalda Bellido 
Direcció: Mafalda Bellido 
Intèrprets: Álex Cantó, Àngel Fígols, Enric Juezas, Lola López, Blanca Martínez, Pep
Ricart,Begoña Tena 
El text íntegre està publicat per l'Institut Valencià de Cultura i es pot adquirir en
aquest enllaç.
                                           ENLLAÇ
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https://ivc.gva.es/val/escena-val/publicacions-escena/insula-dramataria-col-val/los-que-comen-tierra-cor-de-xiquet
https://ivc.gva.es/val/escena-val/publicacions-escena/insula-dramataria-col-val/los-que-comen-tierra-cor-de-xiquet


LAS MADRES PRESAS

Sinopsi argumental: es tracta d’un monóleg teatral que rescata una història real de dues
mares durant la postguerra. . La història comença en Jaén, quan Josefa, militant del PCE i
mare de set fills és empresonada per ajudar a la guerrilla (maquis). Aurora, vídua i mare de 8
fills pateix la mateixa pena per ser la dona d’un guerriller. Totes dues són empresonades en
la mateixa cel.la i aleshores establiran una sòlida amistat. Quinze fills es van quedar
abandonats a la seua sort, però les dues mares decidiren unir tots els fills en única família per
a lluitar contra la misèria. Després de sortir de la presó, van emigrar a València a la recerca
d’unes oportunitats que la repressió franquista els va negar pràcticament fins el final del
règim. 
Va ser estrenat en el festival Cabanyal Íntim 2016
Autora: Manuela Ortega. Direcció, dramatúrgia i interpretació: Pilar Martínez. 
Contacte : https://www.facebook.com/lasmadrespresas/
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https://www.facebook.com/lasmadrespresas/


7.4  EXPOSICIONS
❖ AMICAL MAUTHAUSEN

Enllaç explicatiu del conveni Xarxa “Mai Més” -  Amical Mauthausen:

Enllaç amb les seues exposicions: 

Enllaç a les condicions de préstec:

Enllaç al formulari de préstec:

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ
Les exposicions les porten per tota Espanya accedint al següent mail:
  info@amical-mauthausen.org. 
Podeu preguntar a Laura Fontcuberta 
laura.fontcuberta@amical-mathausen.org
o a Margarita Sala (telf:933027594).

❖ VALENCIANS DE LA RIBERA EN ELS CAMPS DE
CONCENTRACIÓ NAZIS.

Són 10 panells informatius que es basen en el llibre de l’escriptor Carles
Senso. Posteriorment, s’afegeix un apèndix amb les següents comarques: La
Costera, La Canal de Navarrés i La Vall d’Albaida. Per a aconseguir l'exposició
cal cridar a Guillem Yim. Per a aconseguir l’expo de la universitat de València
cal parlar amb Carles Senso.

❖ VÍCTIMES VALENCIANES DEL NAZISME.

És una expo de la Diputació. Fou realitzada per Carles Senso i Amalia Rosado .
Si et poses en contacte amb  memoria.historica@dival.es t'informaran . En
Diputació ja no l’ofereix el SARC sinò Memoria Històrica. Has d’adreçar-te o bé
a Paco Sanchis o bé a Eva Caro. (telf. 963883569).
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https://amical-mauthausen.org/wp-content/uploads/2019/09/4731851c5c2442e4609e416603e1cdc0.pdf
https://amical-mauthausen.org/wp-content/uploads/2019/09/4731851c5c2442e4609e416603e1cdc0.pdf
https://amical-mauthausen.org/servicios/exposiciones/
https://amical-mauthausen.org/servicios/exposiciones/
https://amical-mauthausen.org/wp-content/uploads/2017/02/condiciones-prestamo.pdf
https://amical-mauthausen.org/wp-content/uploads/2017/02/condiciones-prestamo.pdf
https://amical-mauthausen.org/wp-content/uploads/2017/02/formulario-prestamo.pdf
https://amical-mauthausen.org/wp-content/uploads/2017/02/formulario-prestamo.pdf
http://amical-mauthausen.org/
http://amical-mauthausen.org/
http://amical-mathausen.org/
http://dival.es/


❖  EXPOSICIONS DEL GRUP PER LA RECERCA DE LA MEMÒRIA
HISTÒRICA DE CASTELLÓ

CASTELLÓ SOTA LES BOMBES.              
CASTELLÓ REPUBLICÀ. ARQUITECTURA I URBANISME. 

 
Ambdues disponibles contactant amb:
memoriac@memoriacastello.cat

❖  DUES EXPOSICIONS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

 MEMÒRIA DEMOCRÀTICA I PATRIMONI (1936-1939).
CONÈIXER, DIFONDRE I POSAR EN VALOR

 
Contacte: antonio.briz@uv.es

❖.  EL SEGLE DE MARCELINO CAMACHO. 
     EL SEGLE DEL TREBALL I ELS DRETS.

Aquesta expo ve de Madrid i abarca des de l’any 1921 fins 1988.
Versa sobre la figura de Marcelino Camacho, però també sobre la
Història d'Espanya i de CCOO. 
 La configuren 37 plafons o  panells i cartelleria de CCOO dels anys
70 i 80.
Contacte: Ferran.garcia@pv.ccoo.es  o 
Alberto Gómez de FEIS (CC.OO.).

❖  MARCIAL TARIN

Per poder gaudir de    l’exposició      sobre Marcial Tarín
de PLATAFORMA 14 ABRIL POR LA III REPÚBLICA heu de contactar
amb la  Coordinadora d’Associacions de  Memòria Històrica
Democràtica del P.V. (Alfredo Albornos).
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http://memoriacastello.cat/
http://uv.es/
http://pv.ccoo.es/


❖.  AUSCHWITZ - SILENCI, DOLOR I MORT

JOAN JOSÉ TODOLÍ

SINOPSI:
Exposició fotogràfica sobre el camp de concentració de Auschwitz-
Birkenau. En esta l'exposició fotogràfica s'han incorporat, per
primera vegada, nous recursos tecnològics com són els codis QR en
els peus de foto, que enllaçaran amb vídeos i entrevistes a
supervivents que ens explicaran en primera persona la seua
experiència.S'ha creat una web on estaran arreplegats aquests
vídeos perquè capturant el codi us ho pugueu descarregar i així
convertir la visita a l'exposició en una major experiència sensitiva.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
Núm peces : 40
Espai : Obert
Altres necessitats tècniques : Fotografies en PVC penjades a la paret.
Metres mínim : 5 m. quadrats mín. 
Materials : 40 fotografies en PVC, 30 x 40.
DADES DE CONTACTE: TODOLÍ SIGNES, JUAN JOSÉ
Tel. : 651 725 901    Tel. : 962 876 259
e-mail:  JUANJOSETODOLI@GMAIL.COM
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http://www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&len=va&grupoID=1779
http://gmail.com/


❖ FEIS . C/ SERRANS COMPTA AMB TRES EXPOSICIONS:

REPRESSIÓ SOBRE ELS PRESOS ANTIFRANQUISTES.
L’INSTITUT OBRER
LA DONA I EL MOVIMENT OBRER.

❖ EXPOSICIÓ SOBRE LES FOSSES DE PATERNA.
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❖ EXPOSICIÓ SOBRE EL FRANQUISME

«Prietas las filas: vida cotidiana y franquicia» / textos, Andrea Moreno
Martín y José María Candela Guillén.  València: Museu Valencià
d'Etnologia, 2018. ISBN 978-84-7795-807-9.  Catàleg de l'exposició
temporal del Museu Valencià d'Etnologia «Prietas las filas: vida cotidiana i
franquisme» inauguraT el 19 de setembre de 2018. Els textos són dels
comissaris de l'exposició: José María Candela i Andrea Moreno. Textos en
valencià i castellà. 

HYPERLINK "https://issuu.com/centredoumentacio.etnologia" 
Biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia - Cultura. Diputació de València
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https://issuu.com/centredoumentacio.etnologia


'Exili I·lustrat' va nàixer de la col·laboració del Centre Cultural La Nau,
comisariada per Mac Diego, com un homenatge als més de 500.000 homes i
dones, la majoria anònims, que es van veure obligats a abandonar el territori
espanyol en acabar la Guerra Civil.   La iniciativa es vincula amb la memòria
democràtica i a través de les il·lustracions podem donar a conéixer el nostre
passat recent a milers de joves. Per a això la guia didàctica amb les biografies
resulten molt útils per a explicar les vivències i les històries particulars, que ja
està disponible, junt al calendari i el formulari d'inscripció a mimporta.info

❖ EXPOSICIÓ SOBRE L’EXILI IL·LUSTRAT- IVAJ

ENLLAÇ
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http://mimporta.info/
http://www.ivaj.gva.es/va/destacamos?p_p_id=101_INSTANCE_xPCcurp3nMrb&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_xPCcurp3nMrb_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_xPCcurp3nMrb_assetEntryId=166949717&_101_INSTANCE_xPCcurp3nMrb_type=content&_101_INSTANCE_xPCcurp3nMrb_groupId=164427600&_101_INSTANCE_xPCcurp3nMrb_urlTitle=exili-il-lustrat-una-exposicion-itinerante-para-educar-en-valores-


L'exposició és un homenatge a les 2.238 víctimes de la repressió franquista
les restes de les quals encara jauen, la majoria sense identificar, en les 144
fosses comunes en el cementeri de Paterna.
És un recorregut pel silenci, el buit i el dolor. És un compromís enfront de
l'oblit.
CONTACTE: 
Presidenta de la "Plataforma de Asociaciones de Familiares de Víctimas del
Franquismo de la Fosas Comunes de Paterna", Amparo Belmonte.

plataformafosaspaterna@gmail.com

❖ EL SILENCIO ROTO. FOSAS DE PATERNA.
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http://gmail.com/


7.5 RECURSOS TIC
➢.  PER AL TREBALL DE LA  MEMÒRIA DEMOCRÀTICA:

➢.  JUDICIS SUMARÍSSIMS:

Mapa de les Fosses: 
ENLLAÇ

Víctimes: Delegació Memòria Històrica de la Diputació de València: 
ENLLAÇ

Big Data de la Repressió: Innovation and Human Rights 
ENLLAÇ

MADRID, ALBACETE, ALICANTE,CASTELLÓN,VALENCIA: 
ENLLAÇ

ALTRES:
S'ignora el nombre total de procediments judicials militars, coneguts
com a judicis sumaríssims, oberts a Espanya. La nostra base de dades
integra quatre conjunts de dades del Ministeri de Defensa:  402.512 són
de Madrid, Albacete, Alacant, Castelló i València (Procediments judicials
militars del Tribunal Militar Territorial Primer- TMT1); 69.750, de
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona (Llista de reparació jurídica víctimes
franquisme TMT3); 9.711, de Lleó (Lleó. Procediments Judicials Militars
TMT4), i 3.163, de Zamora (Zamora. Procediments Judicials Militars
TMT4). Tots ells, només de l'Exèrcit de Terra. En total: 485.136
procediments judicials militars en 11 províncies.

109

MISS
IO

NS D
E LA

 M
EMÒRIA

https://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarInformacion.htm
http://memoriahistorica.dival.es/val/recursos/bases-de-dades/victimas-de-la-represion-franquista-cv/
https://blog.ihr.world/index.php/es/2019/12/07/485-136-causas-militares-abiertas-contra-presuntos-rojos-el-big-data-de-la-represion/
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-historico-defensa/documentos
https://scwd.ihr.world/es/
https://scwd.ihr.world/es/dataset/33
https://scwd.ihr.world/en/dataset/10
https://scwd.ihr.world/en/dataset/43
https://scwd.ihr.world/en/dataset/44


➢  LLISTAT DE CAMPS DE CONCENTRACIÓ FRANQUISTES

➢.  COLP D’ESTAT, GUERRA I FRANQUISME:

Projecte HISMEDI: 
ENLLAÇ
 El projecte Història i Memòria Històrica en línia. Reptes i oportunitats per al
coneixement del passat en Internet ha sigut finançat pel Ministeri
d'Economia i Competitivitat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) amb referència HAR-2015-63582-P MINECO/FEDER per al període
2016-2018. La base de dades del projecte està inclosa en el portal Hispana i
en el mapa interactiu Mapping Historical Dialogue del Institute for the Study
of Human Rightsde la Columbia University.

ENLLAÇ

➢.  CAMPS D’EXTERMINI:

The Steven Spielberg Film Jewish Film:
      ENLLAÇ
 

The USC Shoah Fundation:
      ENLLAÇ 

HistoryPin:
      ENLLAÇ

 
Extermini Nazi

     ENLLAÇ 
Sobre l’extermini durant la 2a Guerra Mundial realitzat pel nazisme
destaca la pàgina del memorial sobre l’Holocaust dels USA. També
aporta testimonis i informació en anglés.

Holocaust Judeu
     ENLLAÇ
Museo Yad Vashem Jerusalén (Israel):
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https://uc3m.libguides.com/hismedi
https://hispana.mcu.es/es/comunidades/registro.cmd?id=4432
http://historicaldialogues.org/mhdp/
http://www.humanrightscolumbia.org/
https://15mpedia.org/wiki/Lista_de_campos_de_concentraci%C3%B3n
https://en.jfa.huji.ac.il/
https://en.jfa.huji.ac.il/
https://sfi.usc.edu/
https://sfi.usc.edu/
https://sfi.usc.edu/
https://www.historypin.org/en/
https://www.historypin.org/en/
https://www.ushmm.org/es
https://www.ushmm.org/es
https://www.yadvashem.org/
https://www.yadvashem.org/


Laurence Rees
     ENLLAÇ
El periodista i documentalista de la BBC té aquesta pàgina (en anglés
sobre la 2a Guerra Mundial, amb un apartat molt important dedicat a
l’Holocaust)

Exili, Deportació i Holocaust
     ENLLAÇ
Ofereix tota mena de recursos educatius i visuals, així com exemples
pràctics per a treballar la memòria, l’exili o l’Holocaust.

Museu de l’Exili (La Jonquera)
     ENLLAÇ
Qualsevol que desitge treballar la memòria de l’exili i la fi de la guerra
civil pot acudir al museu de la Jonquera, que té activitats i rutes
treballades.

Llistats d'espanyols en camps d concentració nazis.
     ENLLAÇ 

➢.  LLISTAT D’ESPANYOLS EN CAMPS DE CONCENTRACIÓ NAZIS 

ENLLAÇ

➢  LLISTAT DE VAIXELLS DE L’EXILI          

ENLLAÇ
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http://ww2history.com/about_pages/view/about
http://ww2history.com/about_pages/view/about
http://memoria.gencat.cat/ca/inici
http://memoria.gencat.cat/ca/inici
http://www.museuexili.cat/
http://www.museuexili.cat/
http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController
http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController
http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController
http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController
https://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/documentos/14618_exiliobarcos-lista-pasajeros-del-stanbrook-argeli


7.6  RECURSOS EDUCATIUS

El següent enllaç ofereix tota mena de recursos educatius i visuals, així com
exemples pràctics per a treballar la memòria, l’exili o l’Holocaust.   

Guies que se troben al memorial democràtic. Se poden demanar en paper
o descarregar en aquesta pàgina. Es tracta d'exemples sobre guerra civil,
repressió franquista i holocaust. En són 5 guies .

Grup de Treball, Exili, Deportació i Holocaust. Aportació de la Generalitat de
Catalunya molt recomanable. Sembla una prolongació del memorial
democràtic. Destaquen les activitats i exemples didàctics i la tesi doctoral
descarregable de Marta Simó sobre la memòria i l’Holocaust a l’estat
espanyol.

Objectius i activitats- Grup de treball: exili, deportació I holocaust

Cursos Formació

Jornades d’experiències didàctiques

Grup de treball del departament d’ensenyament i el Memorial Democràtic

     ENLLAÇ 

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

GENERALITAT DE CATALUNYA.

MAESTRAS DE LA REPÚBLICA

Unitat didàctica  Maestras de la república. dissenyada per UGT, CCOO i STE
amb el suport del govern (2011). Es pot trobar en internet en aquest enllaç 
ENLLAÇ
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http://memoria.gencat.cat/ca/inici
https://sites.google.com/a/xtec.cat/gtexilideportacioholocaust/eduquem-en-memoria-l-ensenyament-de-l-holocaust-a-europa
https://sites.google.com/a/xtec.cat/gtexilideportacioholocaust/eduquem-en-memoria-l-ensenyament-de-l-holocaust-a-europa
https://sites.google.com/a/xtec.cat/gtexilideportacioholocaust/objectius-i-activitats
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/activitats-i-formacio/cursos/
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/activitats-i-formacio/experiencies-didactiques/
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/grup-de-treball-del-departament-densenyament-i-el-memorial-democratic/
http://www.lasmaestrasdelarepublica.com/downloads/UnidadDidacticaLasMaestras.pdf?article2843


 FORO DE LA MEMÒRIA DE LLEÓ

Director:    Enrique Javier Díez Gutiérrez.. Autors: .Enrique Javier Díez Gutiérrez y
Javier Rodríguez González .
Edició Foro por la Memoria de León y Ministerio de la Presidencia. 2011.
 Disponible digitalment per enllaç internet:
ENLLAÇ   
Disposa de tres unitats didàctiques: república, repressió franquista i resistència
antifranquista. Adreça electrònica del director enrique.diez@unileon.es
Tfno: 678802722  En aquesta adreça s'hi troben d'altes materials editats pel Foro
de León
ENLLAÇ

PROPOSTA D'ACTIVITAS DE LA MEMÒRIA DE LA JUNTA D'ANDALUCIA

ENLLAÇ

LES DONES

ENLLAÇ

MEMÒRIA I CINEMA ONLINE

ENLLAÇ

CONVERSACIÓ SOBRE LA HISTÒRIA

ENLLAÇ

AJUNTAMENT D'OLIVA: PLANA WEB DE LA MEMÒRIA

ENLLAÇ

Plana web amb interessant informació sobre la memòria d’aquest poble de la Safor.
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http://memoriahistoria.unileon.es/
http://unileon.es/
https://foromemorialeon.wordpress.com/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/documents/36027/0/Carta+propuesta+actividades+para+el+14+de+junio.pdf
https://drive.google.com/file/d/1wedpqPjClPZYnTZ3J9L01BT0Jqs8uG9K/view
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/aula-de-cine/memoria-historica-y-democractica
https://conversacionsobrehistoria.info/category/actualidad/
http://www.elscaminsdelamemoria.com/


RUTA DE LA MEMÒRIA OBRERA D'ALCOI

Título provisional . En procés d'edició. Autor Alberto Gómez Roda. Edita
FEIS CCOOPV . 2020. Se publica en setembre. Porta guia didàctica. (estan
en projecte altres guies)
Contingut : arrencant dels orígens del moviment obrer i la industrialització
del segle XIX, aquesta ruta recull el naixement del sindicalisme
antifranquista durant els anys 60 (les lluites, els escenaris, els
protagonistes). Travessa la transició fins arribar a la reconversió industrial
dels 80. 
Adreça de l'autor alberto-gomez@pv.ccoo.es

MUSEU BATALLA DE L'EBRE

ENLLAÇ

Museu dedicat a la batalla de l’Ebre amb una exposició permanent. També
ofereix rutes a peu i en cotxe.

INSTITUT OBRER DE VALÈNCIA

Història de l’institut obrer, activitats , associació.
ENLLAÇ

RECURSOS EDUCATIUS PER A PRIMÀRIA

ENLLAÇ

RECURSOS EDUCATIUS SOBRE L'EXILI

BIBLIOTECA VIRTUAL DEL EXILIO La Biblioteca del Exilio és un portal temàtic que
pretén reunir i difondreun fons especialitzat en l’exili republicà espanyol de
1939. 
ENLLAÇ
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http://pv.ccoo.es/
http://www.batallaebre.org/app/index.php?page=centre-estudis-batalla-ebre
http://www.institutobrero.com/
https://diarieducacio.cat/blogs/eduxarxa/2015/11/17/educar-per-la-pau-experiencies-i-recursos-de-memoria-historica/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/biblioteca_del_exilio/


MUME- MUSEU MEMORIAL DE L’EXILI

Té per objecte l’exposició, la recerca,la interpretació i la divulgació dels fenòmens
històrics al voltant dels exilis.
ENLLAÇ

E-XILIADXS
El web e-xiliad@s és un projecte de recerca interactiu sobre l’exili republicà
espanyol subvencionat pel Ministeri de Treball i Immigració i el Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social, a través de la Direcció General de Migracions. El seu
objectiu és recollir informacions en línia sobre l’exili republicà espanyol des de
1936-39 fins al primer franquisme. 
ENLLAÇ
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http://www.museuexili.cat/
http://www.exiliadosrepublicanos.info/


GUERRA I REPRESSIÓ

Tres documentals en Youtube, utilitzats pel professor d'Història,  Marcos Álvarez,
com a recurs educatiu per a alumnes de 2n de Batxillerat de l'IES Sánchez Lastra
de Mieres.

LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 

1.- La sublevació militar i la internacionalització del conflicte.
2.- Etapes i desenvolupament de la guerra
3.- L'evolució política de les dues zones.

      ENLLAÇ      (durada 21:54)

EL RÈGIM FRANQUISTA (I) (1939-1959)

1.- En nou règim. Fonaments ideològics
2.- Repressió, guerrilla i exili
3.- La conjuntura internacional
4.- L'autarquia econòmica

     ENLLAÇ.  (durada 31:34)

 EL RÈGIM FRANQUISTA (II) (1959-1975)

1.- Les institucions i la consolidació del règim
2.- El" Desarrollismo": creixement econòmic i canvis socials
3.- Les oposicions al sistema
4.- La crisi final de Règim Autoritari

     ENLLAÇ.    (durada 33:48)
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https://youtu.be/pPjlOXSjgLs
https://youtu.be/pPjlOXSjgLs
https://youtu.be/pPjlOXSjgLs
https://youtu.be/pPjlOXSjgLs
https://youtu.be/NXQMYZaB9Qg
https://youtu.be/NXQMYZaB9Qg
https://youtu.be/8Nc--iJSNU4
https://youtu.be/8Nc--iJSNU4


7.7  CERCADORS
PORTAL DE VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL I REPRESALIATS DEL

FRANQUISME

Amb la difusió i posada a la disposició dels ciutadans del Portal de Víctimes de la
Guerra Civil i Represaliats del Franquisme, el Ministeri de Cultura i Esport
compleix un dels mandats més significatius de la Llei de la Memòria Històrica:
facilitar l'accés als documents relatius a les víctimes de la Guerra Civil, l'exili i les
seues conseqüències i la repressió durant la dictadura franquista.Els ciutadans
poden consultar en aquest portal una base de dades amb les referències
existents en arxius dependents del Ministeri de Cultura i Esport, sustentada en
els documents que reflecteixen el sofriment i la violació dels Drets Humans que
van patir els nostres compatriotes durant tan llarg període. A elles s'han afegit les
relatives a la presència de refugiats espanyols en els camps de concentració i
extermini nazis, a partir de fonts estrangeres.Les referències del Portal de
Víctimes se centren en els qui van patir expressions de violència personal,
repressió, depuracions, injustícies i greuges per motius polítics, ideològics,
religiosos o d'una altra índole, tant dels que no eren afins al Moviment Nacional,
com dels qui tampoc ho eren amb el govern republicà legalment constituït.La
magnanimitat del poble espanyol i de les dones i homes de la Transició contrasta
amb les actituds i els temps deshonrosos del passat en el qual van succeir aquells
fets. La Llei de la Memòria Històrica assumeix i aprofundeix l'esperit de
reconciliació, concòrdia i retrobament dels espanyols, el reflex jurídic dels quals
és la Constitució de 1978.Fa setanta anys la dictadura franquista va vertebrar el
seu règim repressor mitjançant la promulgació de lleis especials amb un objectiu
ben clar: continuar, ja durant la llarga postguerra, la persecució dels contraris o
desafectos al Nou Estat, mitjançant confiscacions de béns, sancions
econòmiques, reclusió, i si procedia, l'eliminació física. La construcció jurídica de
la repressió política que va seguir a les eliminacions selectives i indiscriminades
dels primers moments de la revolta, es va materialitzar per part dels vencedors
en un entramat institucional especialitzat i coordinat, per a castigar i doblegar als
denominats enemics d'Espanya, com els Consells Guerra, la Llei de Depuració
d'Empleats públics, les Juntes de Confiscació de Béns, el Tribunal Especial contra
la Maçoneria i el Comunisme, els Tribunals de Responsabilitats Polítiques i, més
pròxim en el temps, el Tribunal d'Ordre Públic. 

ENLLAÇ
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http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/back.form?back=true


Totes les institucions franquistes implicades en la persecució política i social, en
virtut de la seua minuciositat, van generar una ingent massa de documentació,
conservada en la seua majoria.El Ministeri de Cultura i Esport amb aquest portal
inicia la difusió d'aquests ignominiosos testimoniatges del passat que formen
part també del Patrimoni Documental, a l'una que fonamentals per a la memòria
democràtica d'Espanya. El Portal anirà progressivament rebent noves referències
a les quals es vinculen les respectives imatges digitals dels documents. Entre
aquestes referències s'inclouran aquells documents que superen els terminis
d'accessibilitat com els que siguen autoritzats pels afectats per a ser difosos i
consultats.PARES- Ministeri de Cultura i Esports

JUDICIS SUMARÍSSIMS

En l'adreça electrònica següent teniu la relació dels judicis sumaris de València,
Castelló i Alacant per ordre alfabètic, existents en l'Arxiu General i Històric de la
Defensa de Madrid. C/Passeig Moret núm.3. Tlfno. +34 917 808 650. 
ENLLAÇ

CAUSA GENERAL

Com aconseguir la causa general del teu poble. Hi ha un vídeo en youtube: 
ENLLAÇ  VIDEO
No obstant això, és bastant complicat, sembla que no volen que se sàpia.Així
que paciència..
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https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-historico-defensa/documentos
https://www.youtube.com/watch?v=hsRwcVflB_s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hsRwcVflB_s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hsRwcVflB_s&feature=youtu.be


EXPEDIENTS CARCELARIS

València, Arxiu del Regne. Passeig de l’albereda nº 22- C.P. 46010.
Telf: 961206730

LLISTAT SOTERRATS A CUELGAMUROS

ENLLAÇ

FUNDACIÓ D’ESTUDIS MARXISTES- FIM

FIM,Fundación de Investigaciones Marxistas, Karl Marx,  PCE, Partido Comunista
Español, Archivo Histórico del PCE.  
ENLLAÇ

COL·LECCIÓ DE DOCUMENTS D’ARXIUS  MILITARS RUSSOS

ENLLAÇ

LLISTAT DE VÍCTIMES DE LA GUERRA: REPRESALIATS,
COMBATENTS...

Pàgina que posa en xarxa dades enterrades en els arxius militars i civils referits al
període de la nostra guerra. 
ENLLAÇ

SUMARÍSSIM MIGUEL HERNÁNDEZ. INICIAT A ORIHOLA I SIGNAT EN MADRID.
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http://memoriahistorica.org.es/wp-content/uploads/2015/01/Vallcaidos.pdf
http://www.fim.org.es/
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/6979211
https://www.combatientes.es/listadosdevictimasdelaguerra.htm


7.8  RUTES DE LA MEMÒRIA

RUTA REPUBLICANA PER ONTINYENT

Es pot contactar amb el professor Torró a través del
seu  mail torromartinezj@gmail.com
Amb ell es pot fer la ruta republicana per Ontinyent.

RUTA REPUBLICANA PER VALÈNCIA

Azkarraga, ruta per la València Republicana.

PASSEJADA PER LA VALÈNCIA DE LES DONES

Anem a conèixer València en clau de dona. Volem interpel·lar-la perquè ens
nostre el recorregut vital de dones que ocuparen l'espai públic i que cal
recuperar. La ciutat encara conserva molts dels llocs que transitaren les
feministes dels anys 1930 (comunistas, llibertaries, republicanes) i la memòria de
les seues petjades. Recentment hi ha més dones en la llista de carrers, però
encara queden moltes per incorporar, dones que treballarem per la igualtat.
Acompanyarà Cristina Escrivà, escriptora.

ITINERARIS PER CASTELLÓ

Itinerari Castelló Republicà: Disponible a l’enllaç: ENLLAÇ
Guia Refugi antiaeri de Castelló: Disponible a l’enllaç:Fullet-guia
Refugi Antiaeri, visites, activitats, dramatització de testimonis.
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http://gmail.com/
http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?id=val&cod1=18&cod2=1436
http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?id=val&cod1=18&cod2=1436Fullet-guia


ZUCAINA

Visites Guiades Conjunt Defensiu El Romeral-Zucaina:

Aquesta nova oferta turístic-cultural  acosta al visitant a un dels episodis bèl·lics
que va tindre com a context l'avantsala de la Batalla de Llevant, en la qual es va
frenar l'avanç de l'exèrcit revoltat contra València. Batalla silenciada per la
propaganda franquista perquè va suposar un èxit de la República, on les forces
italianes es van estavellar contra les defenses republicanes de Viver. 
Va ser llavors quan es va encunyar el "resistir és véncer"

121

MISS
IO

NS D
E LA

 M
EMÒRIA



CEMENTIRI DE PATERNA. “PAREDÓN DE ESPAÑA”.

Ruta guiada pel cementiri de Paterna, el segon cementiri d’Espanya amb més
fosses comunes. Acompanyaran els arqueòlegs que estan fent les exhumacions..

RUTA LOS BÚNKERES DE NULES

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

RUTA LÍNIA DEFENSIVA XYZ O MATALLANA. 

FORTIFICACIONS I TRINXERES DEL PAÍS VALENCIÀ

EXILIATS REPUBLICANS ESPANYOLS.

Completíssima pàgina amb enllaços a: associacions, commemoratives, camps de
concentració, grup d'estudis e-xiliat@s.
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https://www.valenciabonita.es/2019/03/11/bunkeres-de-nules/
https://www.senderosconhistoria.com/linea-defensiva-xyz-o-matallana/
https://ulises-ulises.blogspot.com/2020/
https://www.exiliadosrepublicanos.info/es/enlaces


CEMENTIRI DE BUNYOL.

Visites guiades al Cementiri Civil de Bunyol. Reserves: 644759381. 
Consuelo Trasobares, mestra i escriptora.
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ENLLAÇ

ENLLAÇ

CAMP D’AVIACIÓ DE VILAFAMÉS.
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HOMENATGE A LES VÍCTIMES DEL BOMBARDEIG DE XÀTIVA.

Acte públic d’homenatge anual que es celebra a Xàtiva recordant les víctimes del
bombardeig de l’aviació feixista. Inicialment va ser una iniciativa de l’Associació de
Republicans de Xàtiva per iniciativa de Vicent Gimeno. Actualment l’organitza
l’ajuntament.
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RUTA AERÒDROM D'ALCUBLAS
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS

-Ubicació. Jérica (Valencia)

- Longitud. 10 km. (circular)

- Temps. 4h amb visites i descansos

- Desnivell acumulat. 285m

- Dificultad. Fàcil

-Tipus. Sender circular suau, amb trams de senda neta, carretera, pista
forestal i nucli antic de Jérica.- Punts d'interés. Riu Milers, trinxeres de la
Guerra Civil, Torre de Vigilància, Torre Mudèjar de les Campanes, Ermita-
Castillo, Església de Santa Águeda, Nucli antic."

RUTA DE LES TRINXERES. JÉRICA.

ENLLAÇ

TRINXERES DE GUERRA A LA SERRA D' Alcotas. CHELVA
Un patrimoni cultural a conèixer, restaurar i preservar.
Rafael Gil Cortés, Juan José Ruiz López i Francisco Terol Navarrete
Contacta Rafael. Gil-Cortes@uv.es.
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https://www.senderosconhistoria.com/linea-xyz-la-vegatilla-jerica/


7 . 9  B I B L I O G R A F I A

      A continuació es proposa una extensa bibliografia, per tal de dotar les biblioteques 
dels nostre instituts amb llibres  de Memòria Històrica Democràtica i antifeixista per a 
que l’alumnat tinga accés a la biblioteca com a banc de coneixements. 

      Quedarà a criteri de cada centre adquirir aquells que trobe més adients. Donat que 
hi ha alguns llibres que estan descatalogats o són de difícil adquisició malgrat el seu 
interès, comptem amb dues opcions; o bé  adquirir-los de segona mà (hi ha mercat en 
internet) o bé per mitjà de la xarxa de biblioteques del País Valencià. 

      Proposem una relació  general de llibres que fan referència  als temes centrals, 
així com una relació temática :  investigació, l’exili, l’holocaust, microhistòries locals, 
llibres de lectura per a ESO i Batxillerat, etc. i una relació de llibres en Valencià. Som 
conscients de la repetició d'alguns llibres en algunes árees temátiques però hem optat 
per mantenir-los per afavorir la consulta temàtica.

      Volem assenyalar la importància d'alguns llibres com a materials de consulta per a 
investigacions a nivell local que poden ser molt útils per a recomposar  les microhistòries 
de la repressió a nivell local .

      Finalment, incloem també  una proposta de COMICS , ja que considerem que per a 
aquestes edats (des de 3r de l'ESO a Batxillerat) son un instrument molt adequat per 
a endinsar-se en el el tema de la Memòria Democràtica. Alguns d'ells a més, porten 
guia didáctica, el que afavoreix encara més el seu ús pedagògic.

La bibliografia que ha sigut confeccionada per Ricard Camil Torres, Rafa Oriola, Juan Luis 
Porcar, Adrià Blas, Alberto Gómez i Luís Botello.
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VIDAL i Carles 
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camps de concentració nazis. 
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VAL SI 

ROSADO ORQUÍN, 

Amalia 

Virtudes Cuevas UJI- 2018 Història de una lluitadora anti- 
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CAST SI 
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Laura 
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CALZADO 

ALDARIA, Antonio 

TORRES FABRA, 
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Valencians sota el 
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La Xara, 2003 Estudi del franquisme en les 
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Daniel 

“Impasible el ademán”. 
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TORRES FABRA, 

Ricard Camil 

Alambradas, muros y 

corrientes de aire: el 

universo penitenciario 

franquista de la 
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Temps de por al País 

Valencià (1938-1975). 
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L'estudi de la repressió 
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REPRESSIÓ 
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Pasado & 
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Ricard Camil 

La violència políticac con- 

tra les dones (1936-1953) 

El cas de la privació de 

llibertat en la província 

de València. 

Alfons el 

Magnànim, 

2016 

Relació alfabética de tots els 

expedients carceraris oberts a les 

dones durant el franquisme. 

REPRESSIÓ I 

DONES 

VAL SI 
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SANTACREU 

SOLER, Josep 

Miquel 

Una presó amb vistes al 

mar. El drama del port 

d'Alacant, març de 1939. 

Tres i Quatre, 

2008 

En el present treball s'examina el 

drama viscut al port a través de 

I'estudi de dades no examinades fins 

ara i que condueixen a una aportació 

original. 

ALACANT EXILI 

I REPRESSIÓ 

VAL SI 

SIMÓ ROSALENY, 

Antoni 

Alcàsser. Biografia d'un 

poble en guerra (1931-

1941) 

Publicacions de 

la Universitat de 

València, 2010 

Microhistòria local sobre la repressió 

franquista en un poble de l’horta. 

GUERRA I 

REPRESSIÓ 

LOCAL 

VAL SI 

SENSO, Carles La derrota perpètua Ed. Reclam 

2018 

La Vall d’Albaida, la Costera, la Ca- 

nal de Navarrés als camps nazis. 

VALENCIANS 

en CAMPS 

D’EXTERMINI 

VAL SI 

VIDAL, Ximo 

SENSO, Carles 

LA IGNOMINIA DE 

L’OBLIT 

PUV -2016 Els valencians de la Ribera als camps 

de concentració nazis. 

CAMPS 

D’EXTERMINI 

VAL SI 

TORAN, Rosa  Joan de Diego tercer 

secretari a Mauthausen 

Ed. 62- 2005 Conta les vivències de Diego a 

Mauthausen. 

CAMPS 

D’EXTERMINI 

VAL SI 

MONTELLÀ, 

Assumpta 

La maternitat d’Elna Ara llibres 2018  Elisabeth Eidenbenz va salvar la vida 

de 597 infants. Eren els fills de les 

exiliades catalanes i espa- nyoles 

que malvivien en   camps de 

refugiats. 

CAMPS  

CONCENTRACI

Ó FRANCESOS 

VAL SI 

WIEVIORKA, 

Annette 

Auschwitz explicat a la 

meua filla 

Labutxaca 2014 L’holocaust des del punt de vista 

d’un adolescent. Per a introduir-los a 

l’Holocaust 

 CAMPS 

D’EXTERMINI 

VAL SI 
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AZKÀRRAGA 

TESTOR, J.Mª 

SALAZAR BONET, 

Juan. 

Exili Il·lustrat. IVAJ És la guia didàctica de l'exposició del 

mateix nom on ofereix un bon 

grapat de recursos sobre l’exili. 

GUIA 

DIDACTICA 

SOBRE L’EXILI 

VAL SI 

TORRES FABRA, 

Ricard Camil 

Camp i política: la 

Falange en una 

comunitat rural 

valenciana. 

Afers, 2005 L’objecte d'interès d'aquest estudi 

sobre la Ribera Baixa és la “Falange 

Española Tradicionalista y de las 

Juntas de Ofensiva Nacional-

Sindicalistas” i les seves 

organitzacions col·laterals. 

LA FALANGEA 

LA RIBERA 

BAIXA 

VAL SI 

SIMEÓN RIERA, 

Daniel 

“Impasible el ademán”. 

Franquisme i societat a 

una comunitat rural: 

Xàbia 1939-1953 

Ajuntament de 

Xàbia, 1998. 

Història de la població de Xàbia 

durant el franquisme.   

FRANQUISME 

LOCAL 

VAL NO 

ESGOTAT 

TORRES FABRA, 

Ricard Camil 

NAVARRO 

NAVARRO, 

Francisco Javier. 

Temps de por al País 

Valencià (1938-1975). 

Estudis sobre la repressió 

franquista 

Publicacions de 

la Universitat 

Jaume I, 2012 

L'estudi de la repressió franquista 

des del punt de vista de gènere 

DONES I 

REPRESSIÓ 

VAL SI 

TORRES FABRA, 

Ricard Camil 

La repressió franquista al 

País Valencià: recull 

bibliogràfic. 

Tres i Quatre, 

2008 

Perquè tots els interessats en el 

fenomen tinguin a l’abast tots els 

treballs publicats fins ara. 

RECULL 

BIBLIOGRAFIC 

REPRESSIÓ AL 

P.V.

VAL SI 
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TORRES FABRA, 

Ricard Camil 

Autarquia ,estraperlo :  l'e

conomia en un espai rural 

del País Valencià durant el 

Franquisme 

Publicacions de 

la Universitat de 

València, 2005.  

Revisió crítica del franquisme i de les 

seues repercussions econòmiques i 

socials que es varen donar a la 

Ribera Baixa. 

AUTARQUÍA 

RIBERA BAIXA 

VAL SI 
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ARACIL, Rafael 

VILLARROYA, 

Joan 

El País Valencià sota les 

Bombes (1936-1939) 

PUV-2010 Relació dels bombardejos que va 

patir el P.V. i relació de víctimes 

per pobles. 

GUERRA VAL SI 

GABARDA 

CEBELLÁN, 

Vicente 

Els afusellaments al País 

Valencià (1938-1956) 

Publicacions de 

la Universitat de 

València, 2007 

Relació detallada dels assassinats 

al País Valencià per lloc de 

naixement i d'execució durant el  

franquisme. 

REPRESSIÓ VAL SI 

SIMÓ ROSALENY, 

Antoni  

TORRES FABRA, 

Ricard Camil 

La violència política 

contra les dones (1936-

1953): El cas de la 

privació de llibertat en la 

província de València 

Alfons el 

Magnànim, 

2016 

Relació alfabética de tots els 

expedients carceraris oberts a les 

dones durant el franquisme. 

REPRESSIÓ I 

DONES 

VAL SI 

SENSO, Carles La derrota perpètua Ed. Reclam 

2018 

La Vall d’Albaida, la Costera , la 

Canal de Navarrés als camps 

nazis. 

VALENCIANS en 

CAMPS 

D’EXTERMINI 

VAL SI 

FERNÁNDEZ 

SORIA, J.M.. 

AGULLÓ, Carmen 

Maestros Valencianos 

bajo el franquismo 

Institució Alfons 

el Magnànim 

1999 

Relació del mestres depurats pel 

franquisme. 

REPRESSIÓ DELS 

MESTRES 
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AUTOR/S TÍTOL EDITORIAL SINOPSI TEMA IDIOMA LOCALITZACIÓ 

CASANOVA, J Europa contra Europa 

(1914-1939) 

CRÍTICA 2014 Els grans conflictes en l’Europa 

d’entreguerres sorgiment dels 

feixismes i comunismo.  

ANTECEDENTS 

HISTÒRICS 

CAST SI 

KERSAW, I. Descenso a los infiernos CRÍTICA 2017 Visió general de la Història 

d’Europa entre 1914-1949. 

HISTÒRIA 

D’EUROPA 

CAST SI 

REES, L. Auschwitz: Los nazis y la 

solución final. 

CRÍTICA 2005 Recull testimonis de les víctimes i 

dels botxins. 

L’HOLOCAUST CAST SI 

REES, L. Holocausto. CRÍTICA 2018 Un Recull de tota l’obra de REES 

actualitzada al 2018 

L’HOLOCAUST CAST SI 

SENSO, Carles et 

al. 

La derrota perpètua Ed. Reclam 

2018 

La Vall d’Albaida, la Costera , la 

Canal de Navarrés als camps 

nazis. 

VALENCIANS en 

CAMPS 

D’EXTERMINI 

VAL SI 

WACHSMANN, N. Los campos de concen- 

tración nazis. 

CRITICA 2015 Història general i exhaustiu sobre 

els camps nazis. 

L’HOLOCAUST CAST SI 

HERNÁNDEZ DE 

MIGUEL, Carlos. 

Los últimos españoles de 

Mauthausen 

Ediciones – 

B -2015 

La història de nostres deportats 

els seus botxins i els seus 

cómplices. 

ESPANYOLS EN 

CAMPS 

D’EXTERMINI 

CAST. SI 

TORÁN 

BELVER, Rosa 

Els camps de concentra- 

ció nazis. Paraules contra 

l’oblit. 

Ed. 62- 2005 La tragèdia dels republicans del 

nostre país que van lluitar contra 

el nazisme en terres franceses. 

CAMPS D’EXTER- 

MINI- LLUITA 

ANTIFEIXISTA 

VAL NO 

 esgotat 
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TORAN, Rosa  Joan de Diego tercer 

secretari a Mauthausen. 

Ed. 62- 2005 Conta les vivèncias de Diego a 

Mauthausen. 

CAMPS D’EXTER- 

MINI 

VAL SI 

WINGEATE PIKE, 

David 

Dos fotógrafos a 

Mauthausen Antonio 

García y Paco Boix. 

Ediciones del 

viento 2018 

Boix aconsegueix traure les fotos 

que després incriminarien als 

nazis en el judici de Nuremberg. 

CAMPS D’EXTER- 

MINI 

CAS SI 

SALOU, Pierre 

OLIVARES, 

Veronique 

Los republicanos 

españoles en el campo 

de concentración nazi de 

Mauthausen. 

ED. Tiresias -

2008 

És una col·lecció d'articles de la 

revista Hispània, revista oficial de 

la FEDIP a França 

CAMPS D’EXTER- 

MINI 

CAS NO 

CALVO GASCÓN, 

Juan M. 

Dentro de poco te podré 

abrazar. 

ED.CELAN 

2019 

Supervivents Aragonesos dels 

camps nazis. 

CAMPS D’EXTER- 

MINI 

CAS SI 

GOLDENSOHN, 

León 

Las entrevistas de 

Núremberg. 

ED.Taurus 

2004 

Narra les entrevistes amb els 

nazis processats a Núremberg. 

BOTXÍS NAZIS CAS SI 

MIESZKOWSKA, 

Anna 

La madre de los niños del 

holocausto. 

ED.STYRIA 

2008 

Es la història d’Irena Sendler. HOLOCAUST 

JUDEU 

CAS NO 

BASSA, David 

RIBÓ, Jordi 

Memòria de l’infern, els 

supervivents catalans 

dels camps nazis. 

ed. 62- 

2002 

Entrevistes ALS SUPERVIVENTS   

catalans dels camps d’extermini. 

CAMPS D’EXTER- 

MINI 

VAL NO 
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SEMPRÚN, Jorge  Viviré con su nombre, 

moriré con el mío. 

ED. Tusquets 

2012 

La experiència personal de 

Semprún en el camp de 

Buchenwald.  

CAMPS D’EXTER- 

MINI 

CAS SI 

LEVI, Primo Si això ès un home Edicions 62 Un dels testimoniatges directes 

més coneguts del camp de 

concentració d’Auschwitz. 

CAMPS D’EXTER- 

MINI 

CAST SI 

CATALÀ, Neus De la resistencia y la 

deportación. 
Península (2000) 50 testimonis de dones. EXILI-CAMPS 

D’EXTER-MINI 

CAST NO- descatalogat 

ROSADO 

ORQUÍN, Amalia 

Virtudes Cuevas UJI- 2018 Història de una lluitadora anti- 

feixista de Sueca 

CAMPS D’EXTER- 

MINI- LLUITA 

ANTIFEIXISTA 

CAST SI 

RODRIGUEZ, José 

Luís 

Los esclavos españoles 

de Hitler 

ED. PLANETA 

2002 

La història de milers d’espanyols 

obligats a treballar per a  l’ 

Alemania nazi. 

TREBALL ESCLAU CAST SI 

PAPPALETTERA, 

Vicenzo i Luigi 

Los SS tienen la palabra ed. LAIA 1972 Les lleis del camp de 

Mauthausen. 

 CAMPS 

D’EXTERMINi 

CAST SI 

WIEVIORKA, 

Annette 

Auschwitz explicat a la 

meua filla 

Labutxaca 2014 L’holocaust des del punt de vista 

d’un adolescent. Per a introduir- 

los a l’Holocaust. 

 CAMPS 

D’EXTERMINI 

VAL SI 

VENEZIA, 

Sholomo 

Sonderkommando RBA LIBROS 

2010 

El testimoniatge d’un jueu obligat 

a treballar en les càmeres de gas. 

 CAMPS 

D’EXTERMINi 

CAS SI 
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WINGEATE PIKE, 

David 

Españoles en el 

holocausto 

ED- DEBOLSILLO 

2015 

Vida i mort dels espanyols 

republicans en Mauthausen 

 CAMPS 

D'EXTERMINI 

CAS SI 

ROSEMAN, Mark La villa, el lago, la 

reunión 

ED-RBA LIBROS 

2001 

Compte la reunió de la conferen-

cia de aansee, on es va decidir la 

destinació dels jueus. 

NAZIS CAS SI 

BLAS MINGUEZ 

ANAYA, Adrián 

Gusen el cementerio de 

los Republicanos 

españoles. 

ED. MEMORIA 

VIVA 

Gusen el camp d’extermini dels 

espanyols. 

CAMPS 

D’EXTERMINi 

CAS NO 

MONTELLÀ, 

Assumpta 

La maternitat d’Elna Ara llibres 2018  Elisabeth Eidenbenz va salvar la 

vida de 597 infants. Eren els fills 

de les exiliades catalanes i espa- 

nyoles que malvivien en   camps 

de refugiats. 

CAMPS 

FRANCESOS 

VAL SI 

DREYFUS-

AMAND, 

Genevieve 

El exilio de los Republi- 

canos Españoles en 

Francia, de la guerra civil 

a la muerte de Franco 

ED.CRTICA 2006 Exili i camps de concentració dels 

espanyols a França. 

 CAMPS 

FRANCESOS 

CAS SI 

SEGUELA, 

Matthieu 

Franco-Petain los 

secretos de una alianza 

ED. PRENSA 

IBERÍCA 

1994 

Els secrets de l'aliança entre els 

dos caps d'estat. 

 CAMPS 

FRANCESOS 

CAS NO 
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SORIANO, 

Antonio 

Éxodos Prensa Ibérica 

1994 

Història oral de l’exili republicá 

en França. 

 CAMPS 

FRANCESOS 

CAS NO 

BARTOLI, Josep 

MOLINS, Narcís 

Campos de 

concentración 

ED. ACVF alter 

cultural 

Descobreix mitjançant dibuixos 

de Bartolí  el que ocorria en els 

camps francesos. 

 CAMPS 

FRANCESOS 

CAS NO 

ALCALÁ, César Los niños del exilio ED.SEKOTIA 

2010 

Descriu l’exili infantil durant la 

guerra. 

 CAMPS 

FRANCESOS 

CAS NO 

SOLE, Felip Camp d’Argelers 1939-

1942 

ED.COSSETANIA 

2011 

La història del camp d’Argelers  CAMPS 

FRANCESOS 

VAL SI 

RUBIO 

CABECERAN, 

Josep 

Camp definitiu diari d’un 

exiliat al Barcarès. 

ED.COSSETANIA 

2010 

Diari de Josep Rubio, durant el 

seu internament al camp de 

concentració del Barcarès. 

 CAMPS 

FRANCESOS 

VAL SI 

FERRER, Eulalio Entre alambradas 41 días 

en el mar. 

ED..  

Loquenoexiste 

México- Museo 

Iconográfico del 

Quijote 2018 

Diari de Ferrer des de Santander 

a Argelés Sur  Mer i finalment 

Mèxic. 

 CAMPS 

FRANCESOS 

CAS SI 

MINGUEZ 

ANAYA, Adrián 

Blas. 

Campo de Rivesaltes ED.MEMORIA 

VIVA 

2008 

Monogràfic sobre la història del 

camp de Rivesaltes i els 

republicans espanyols confinats. 

 CAMPS 

FRANCESOS 

CAS SI 
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ALTED, Alicia La voz de los vencidos. El 

exilio republicano de 

1939. 

AGUILAR- 2012 Amb múltiples testimoniatges 

d’experiències individuals, ha fet 

una rovinci integradora de l’exili 

republicà de 1939 

EXILI CAST NO 

CANELOBRE 

(revista) 

Vol.20-21 

Alicantinos en el exilio   Instituto 

Alicantino de 

Cultura Juan Gil 

Albert. 

Diversos articles i testimoniatges 

sobre els exiliats espanyols, en 

concret alacantins, en les terres 

algerianes i mexicanes. 

EXILI CAST NO 

ENLLAÇ 

MÈTODE 

(revista) 

Ciència i exili, la diáspora 

dels científics valencians” 

Revista de 

Difusión de la 

investigación.61 

U.V.

 Article sobre els exiliats 

valencians més importants per 

tot el mon. 

EXILI VAL ENLLAÇ 

GONZÁLEZ, Juan 

Jesús. 

Huyendo del fascismo Ed, FOCA 

2009 

Relat del final de la guerra i exili. EXILI CAST SI 

LABERINTOS 

(revista) 

Exilios culturales 

españoles 

Biblioteca 

valenciana Ni- 

colau Primitiu 

Estudi sobre  exilis culturals 

espanyols. 

EXILI CAST ENLLAÇ 
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MANCEBO, Maria 

Fernanda 

La España de los exilios: 

un mensaje para el siglo 

XXI. 

Universitat de 

València 2008 

El que ha representat l’exili repu- 

blicà en la història d’ Espanya. 

EXILI CAST SI 

MORRO, Jose Luis Exilio Africano Nº11. 

Campos Africanos. El 

exilio Republicano en el 

Norte de África. 

Memoria 

Viva2013 

 LA història de l’exili republicà al 

nord d’Àfrica. 

EXILI AFRICANO CAST NO 

GASSÓ GARCIA, 

Laura 

Operación Stambrook EIXAM- 2016 Un repàs al viatge del Stambrook 

relatada pels descendents dels 

exiliats. 

EXILI AFRICANO CAST SI 

CATALÀ, Neus. De la resistencia y la 

deportación. 

Península (2000) 50 testimoniatges de dones. EXILI CAST NO- descatalogat 
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GÓMEZ BRAVO, 

Gutmaro 

MARCO, Jorge 

La obra del miedo. 

Violencia y sociedad en la 

España franquista (1936-

1950). 

Península, 2011 Explica perquè es va produir una 

repressió tan forta i prolongada 

durant tota la dictadura, i quines 

an ser les seues principals 

conseqüències socials. 

REPRESSIÓ CAST SI 

JULIÁ, Santos Víctimas de la guerra 

civil. 

Temas de Hoy, 

2004 

Té en compte les últimes investí- 

gacions sobre els afusellaments i 

assassinats durant la rebel·lió 

militar i la repressió franquista, 

iactualitza en conseqüència 

l’estat de la qüestió referent a les 

víctimes de la guerra civil. 

REPRESSIÓ CAST SI 

NÚÑEZ DÍAZ-

BALART, Mirta 

Los años del terror: la 

estrategia del dominio y 

represión del General 

Franco 

La Esfera de los 

Libros, 2004 

El règim va permetre i va 

emparar la repressió tant durant 

la guerra com després d’ella, per 

a això va dissenyar una justicia, 

que es va gravar a foc sobre els 

presos i els seus familiars. 

REPRESSIÓ CAST SI 

HERNÁNDEZ DE 

MIGUEL, Carlos 

Los campos de 

concentración de Franco 

Ediciones B -

2019 

 Els camps de concentració 

convertiren Tota Espanya en una 

inmensa presó. 

CAMPOS 

CONCENTRACIÓN 

FRANQUISTAS 

CAST SI 
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GABARDA 

CEBELLÁN, 

Vicente 

Els afusellaments al País 

Valencià (1938-1956) 

Publicacions de 

la Universitat de 

València, 2007 

Relació detallada dels assassinats 

al País Valencià per lloc de 

naixement i d’execució durant el  

franquisme. 

REPRESSIÓ VAL SI 

ARMENGOT, 

Teresa. 

PORCAR, Juan 

Luis 

Trencant els murs: el 

món penitenciari de 

Castelló a partir de 

l’estudi de l’Arxiu e la 

Presó 

Publicacions 

Universitat 

Jaume I. 

2012 

per més informació: 

memoriac@memoriacastello.cat 

LES PRESONS 

FRANQUISTES. 

VAL SI 

PERIS, Maribel Històries de vida al 

Castelló de la guerra i la 

posguerra. 

Publicacions 

Universitat 

Jaume I. 2012 

per més informació: 

memoriac@memoriacastello.cat 

TESTIMONIS 

ORALS. 

VAL SI 

SANTACREU, 

Josep Miquel La recuperació de la 

memòria històrica al País 

Valencià: reparar i 

dignificar les víctimes 

amb les subvencions 

estatals (2006-2011). 

Publicacions 

Universitat 

Jaume I. 2016 

per més informació: 

memoriac@memoriacastello.cat 

MEMÒRIA 

HISTÒRICA. 

VAL SI 
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GIL CORTÉS, 

Rafael Higueruelas en tiempos 

revueltos.  

Autor-Edició Es tracta d'un llibre d'investigació 

de la repressió franquista de tots 

els veïns i veïnes que van passar 

per judicis sumaríssims, presons, 

aplicació llei de fugides… 

REPRESSIÓ 

FRANQUISTA. 

CAST SI 

PORCAR 

ORIHUELA, Juan 

Luis 

La memòria i les víctimes. 

Repressió franquista a les 

comarques de Castelló 

Grup per la 

Recerca de la 

Memòria 

Històrica. 

Castelló, 2008. 

per més informació: 

memoriac@memoriacastello.cat 

REPRESSIÓ A LES 

COMARQUES 

CASTELLONENCS. 

VAL. SI 

DIVERSOS 

AUTORS L’oposició universitaria al 

franquisme. València 

1939-1975 

ED. PUV- 2013 La lluita dels estudiants contra la 

dictadura a València amb relació 

nominal dels 312 expedientats en 

1973 

REPRESSIÓ 

FRANQUISTA. 

VAL SI 

PORCAR, Juan 

Luís. 

Un País en gris i en negre, 

memòria històrica i 

repressió franquista a 

Castelló 

Universitat 

Jaume I, 

Castelló-2013 

Com es va organitzar la 

maquinària repressiva del règim 

a Castelló. 

REPRESSIÓ. VAL NO. ESGOTAT. 
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DONES 

AUTOR/S TÍTOL EDITORIAL SINOPSI TEMA IDIOMA LOCALITZACIÓ 

SIMÓ ROSALENY, 

Antoni  

TORRES FABRA, 

RicardCamil 

La Violència política 

contra les dones (1936-

1953): la privació de 

llibertat en la provincia 

de València 

Alfons el 

Magnànim, 

2016 

Relació alfabètica de tots els 

expedients carceraris oberts a les 

dones durant el franquisme. 

REPRESSIÓ I 

DONES 

VAL SI 

VINYES, Ricard IRREDENTAS.Las presas 

políticas y sus hijos en las 

cárceles franquistas 

Planeta 2010 Relat de les presons femenines 

franquistes amb testimoniatges 

en primera persona. 

REPRESSIÓ I 

DONES 

CAST SI 

ROMEU ALFARO, 

Fernanda 

El silenci trencat.Dones 

contra el franquisme. 
El Viejo Topo La lluita antifranquista de les 

dones. l’altra mirada. 

DONES, LLUITA I 

REPRESSIÓ 

CAST SI 

TORRES FABRA, 

Ricard 

Camil .NAVARRO 

NAVARRO, F.J. 

Temps de por al País 

Valencià (1938-1975). 

Estudis sobre la repressió 

franquista 

Publicacions de 

la Universitat 

Jaume I, 2012 

L'estudi de la repressió 

franquista des del punt de vista 

de gènere 

DONES I 

REPRESSIÓ 

VAL SI 

Neus CATALÀ De la resistencia y la 

deportación. 
Península (2000) 50 testimonis de dones. EXILI CAST NO- descatalogat 

Amalia ROSADO 

ORQUÍN 

Virtudes Cuevas UJI- 2018 Història de una lluitadora anti- 

feixista de Sueca. 

CAMPS D’EXTER- 

MINI- LLUITA 

ANTIFEIXISTA 

CAST SI 
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AUTOR/S TÍTOL EDITORIAL SINOPSI TEMA IDIOMA LOCALITZACIÓ 

MONTELLÀ, 

Assumpta 

La maternitat d’Elna Ara llibres 2018  Elisabeth Eidenbenz va salvar la 

vida de 597 infants. Eren els fills 

de les exiliades catalanes i espa- 

nyoles que malvivien en   camps 

de refugiats. 

 CAMPS 

D’EXTERMINI 

VAL SI 

MARTÍ, Carmen Un cel de Plom Ara Llibres 2012 La vida de l’activista Neus Català. DONES, LLUITA I 

REPRESSIÓ 

VAL SI 

FERRÚS PERIS, 

Wilson 

Modernes, lliures i 

preparades. 

Perifèric 

edicions. 2019 

El grup femení de la Residència 

d’Estudiants en temps de guerra 

a l’Hort de les Palmes-Picanya. 

1936-1939. 

Educació, Dona i 

República. 

Valencià. SI 
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PROPOSTA DE LLIBRES SOBRE II REPUBLICA, COLP D’ESTAT I GUERRA

AUTOR/S TÍTOL EDITORIAL SINOPSI TEMA IDIOMA LOCALITZACIÓ 

GONZÁLEZ 

CALLEJA, Eduardo 

La Segunda República 

Española 

Pasado&Presen-

te, 2015 

La segunda república, las razones 

de su aparición y desaparición. 

II REPÚBLICA CAST SI 

VIÑAS, Angel En el combate por la 

historia. 

Barcelona. 

Pasado& 

presente- 2012 

Capítols breus sobre diversos 

temes: Franco", "Negrín", 

"repressió", "18 de juliol"... 

Diversos Temes CAST >SI

PRESTON, Paul La política de la venganza Quinteto, 2004 El pes de les dretes en el S.XX a 

Espanya. 

LES DRETES CAST SI 

FURIÓ, Antoni Valencia, capital antifas- 

cista: visiones e impresio- 

nes de una ciudad en 

guerra. 

Publicacions de 

la Universitat de 

València, 2007. 

Selecció de textos, caracteritzada 

per la seua diversitat, sobre 

l'ambient que es vivia a la València 

en guerra, a partir de les mirades 

de corresponsals. 

VALENCIA 

REPUBLICANA 

CAST SI 

COLOMER RUBIO, 

Juan Carlos  

TORRES, Ricard 

Camil 

La Guerra Civil (1936- 

1939). Una síntesis a 

ocho dècadas de su 

comienzo. 

La Xara, 2016 Visió esquemàtica sobre la guerra. GUERRA CAST SI 

PRESTON, Paul La Guerra Civil española Debate, 2006 Rigorós i actualitzat estudi sobre el 

conflicte bèl·lic entre 1936/ 1939 

MONOGRÀFIC 

GUERRA CIVIL 

CAST SI 
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AUTOR/S TÍTOL EDITORIAL SINOPSI TEMA IDIOMA LOCALITZACIÓ 

VIÑAS, Ángel La República en guerra 

contra Franco, Hitler, 

Mussolini y la hostilidad 

británica 

Crítica, 2012 Explica la història de la lluita èpica 

de la República contra un exèrcit 

en Rebel·lia I dues potències. 

Feixistes i La falsa neutralitat 

Britànica i de França. 

GUERRA 

ANTIFEIXISTA 

CAST SI 

ESCRIVÀ 

MOSCARDÓ, 

Cristina. 

La Residencia de 

Señoritas 1936-1939 

Asociación 

Cultural 

Instituto 

Obrero. 2019 

L'etapa valenciana del grup feminí 

de la Residència d'Estudiants. 

Educación y 

República. 

CAST SI 

BEEVOR, Antony La Guerra Civil española. Editorial 

Crítica. 

2005 

Gran síntesi general de la Guerra 

Civil àmpliament documentada 

amb arxius alemanys i russos.  

Guerra 

Antifeixista. 

CAST 
Sí. 

GALDÓN 

CASANOVES, 

Edelmir. 

La Batalla por València, 

una victoria defensiva. 

Publicacions 

Universitat de 

València. 2012, 

2ª ed. 

La Batalla de l'Ebre i El gran valor 

estratègic de la línia XYZ en la 

defensa de València. 

La Guerra al 

País Valencià. 

CAST SI 
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AUTOR/S TÍTOL EDITORIAL SINOPSI TEMA IDIOMA LOCALITZACIÓ 

MAINAR 

CABANES, Eladi. 

La batalla por Valencia. 

La Guerra Civil en la 

Comunidad Valenciana  

Editorial Prensa 

Valenciana. 

2006 

La Guerra al 

País Valencià. 

CAST SI 

BLAS VICENTE, 

Marco. 

La Batalla de Javalambre. Autor-edición. 

2010 

Operacions militars en Manzanera 

i Sarrión. 

La Guerra al 

País Venciaà. 

CAST SI 

BLAS VICENTE, 

Marco. 

La defensa de Valencia 

en el Alto Palancia: 

combates en la Sierra de 

El Toro 

Instituto de 

Cultura Alto 

Palancia. 2011. 

La Guerra Civil en l’Alt Palància. La 

comarca en la defensa de València 

(1938) 

La Guerra al 

País Valencià. 

CAST SI 
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PROPOSTA DE LLIBRES DE LECTURA PER A CLASSE.

AUTOR/S TÍTOL EDITORIAL SINOPSI  Per a… IDIOMA LOCALITZACIÓ 

CASAGRAN, Roc Ara que estem junts. Grup 62- 2010 La guerra i l’exili a frança vist per 

dos germans. 

4rt d’ESO Val SI 

VENDRELL, 

Salvador 

 Quan truquen de 

matinada. 

L’onada Edicions 

2013 

Vida de Camil, anarquista de 

Sueca, explica des de la república 

fins als retalls del 2012. 

4 art d’ESO- 2n de 

Batxillerat 

VAL SI 

DOMÍNGUEZ, 

Martí 

La sega. Proa Edicions 

2017 

El maquis en el Maestrat 2n de Batxillerat VAL SI 

RIVAS, M. ¿Qué me quieres amor?. Ed. Galaxia 1995 Diversos relats, en un explica la 

relació d'un alumne amb un 

professor (la llengua de les 

papallones està basada en ell) 

4rt d’ESO CAST SI 

LLUCH, Enric Després del silenci. ONADA 

EDICIONS 2010 

La recerca del seus orígens el 

portará a Algemesí dels anys 30 

2n de Batxillerat VAL SI 

HERNÁNDEZ DE 

MIGUEL, Carlos 

Deportado 4443. Ediciones B 

2015 

Explica en format tweet, l’odi- 

ssea d’Antonio Hernández pels 

camps de concentració nazis, per 

Mauthausen. 

4art d’ESO 1 er 

Batxillerat 

SI gratuita en: 

ENLLAÇ  

WIEVIORKA, 

Annette 

Auschwitz explicat a la 

meua filla. 

Labutxaca 2014 L’holocaust des del punt de vista 

d’un adolescent. Per a introduir-

los a l’Holocaust. 

4art d’ESO 1 er 

Batxillerat 

VAL SI 
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http://deportados.es/docs/deportado4443.pdf


AUTOR/S TÍTOL EDITORIAL SINOPSI  Per a… IDIOMA LOCALITZACIÓ 

WITTERICK, J.L. El secret de la mare. Editorial: 

Fanbooks 

Una novel·la basada en una 

història real. Una mare i la seva 

filla arrisquen les seves vides per 

donar aixopluc a dues famílies 

jueves i a un soldat alemany. 

3 er i 4art d’ESO VAL SI 

CIRINO La venedora d’ous. La Magrana 

2015 

Una granjera abandonada pel seu 

home, que és a la guerra, coneix 

a un jueu amagat al graner. 

ESO I Batxillerat VAL SI 

MARTÍ, Carme Un cel de plom. Ara Llibres 2012 La vida de l’activista Neus Català: 

La República, la guerra, la  

resistència i els camps de 

concentració. 

Batxillerat VAL SI 

DE WIND, Edy Auschwitz.Última 

parada.Com vaig 

sobreviure a l’horror. 

Columna 2019 

ESPASA 

L’Eddy de Wind va compondre un 

relat dolorós i commovedor dels 

horrors del camp i va analitzar i 

observar els comportaments de 

les persones  

Batxillerat VAL 

CAST 

SI 

MONTELLÀ, 

Assumpta 

La maternitat d’Elna. Ara llibres 2018  Elisabeth Eidenbenz va salvar la 

vida de 597 infants. Eren els fills 

de les exiliades catalanes i espa- 

nyoles que malvivien en   camps 

de refugiats. 

TOTS VAL SI 
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AUTOR/S TÍTOL EDITORIAL SINOPSI  Per a… IDIOMA LOCALITZACIÓ 

MATA MAESO, 

Ignacio 

Memorias de un 

republicano español en 

Mauthausen. 

Critica 2015 El testimoni de Maeso al seu net. 

Explica molt bé el trajecte des de 

les trinxeres de la guerra fins al 

camp de concentració de 

Mauthausen. 

Batxillerat CAST SI 

RODADERA, 

Mercé 

La plaça del Diamant. Club editor 2016 La vida de Natalia es barrejarà 

amb la República, guerra i 

posguerra 

Batxillerat VAL SI 

LEVI, Primo Si això ès un home. Edicions 62 Un dels testimonis directes més 

coneguts del camp de concentra- 

ció d’Auschwitz 

TOTS CAST SI 

TEIXIDOR, Emili Pa negre. LA BUTXACA 

2015 

La vida d’Andreu, una barreja 

entre memòria i ficció en els anys 

més crus de la posguerra 

Batxillerat VAL SI 

BARBAL, Maria Pedra de tartera. EDUCAULA 

2016 

La vida de Conxa marcada per la 

República, la Guerra Civil i els 

primers anys del franquisme 

Batxillerat VAL SI 

LLACH, LLuis Memòria d’uns ulls 

pintats. 

LA BUTXACA 

2013 

La vida de 4 amics il·lusionats 

amb la República però la guerra i 

el franquisme ho estroquen tot. 

Batxillerat VAL SI 

BENGUEREL, 

Xavier 

Els vençuts. Edicions 1984 

2014 

La tràgica aventura dels pocs que 

van poder esquivar els camps de 

concentració un cop arribats a 

França. 

Batxillerat VAL SI 
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AUTOR/S TÍTOL EDITORIAL SINOPSI  Per a… IDIOMA LOCALITZACIÓ 

TORRENT, Ferran Bulevard dels francesos Columna 

Edicions 2010 

Una fotografia de la València dels 

anys 60 en plena dictadura. 

Batxillerat VAL SI- 

TB. Ebook 

DOMINGUEZ, 

Martí 

La sega La Butxaca 

2018 

Un nen que creix en un poble de 

muntanya als anys 50 explica la 

història de la seva família, 

víctima de la lluita entre els 

guerrillers del maquis i la guàrdia 

civil. 

Batxillerat VAL SI 

PASCUAL 

ESCRIVÀ, Gemma 

L’últim vaixell JOLLIBRE VO 

2016 

LLibertat evoca la primavera del 

1939 on es quedarà al port d’Ala- 

cant esperant un vaixell que mai 

arribarà. 

ESO i BAT. VAL SI 

ESTELLÉS, Vicent 

Andrés 

El llibre de les 

meravelles. 

TRES I 

QUATRE2012 

Una visió real, entre crua i 

meravellosa del seu País en la 

guerra i posguerra 

ESO i BAT. VAL SI 

ESPRIU, Salvador La pell de brau ED. LA BUTXACA 

2013 

Alegoria crítica amb l’Espanya de 

la posguerra i la seva intransigèn- 

cia amb els pobles de la 

peninsula. 

Batxillerat VAL SI 

DELIBES, Miguel Madera de Héroe. ED. DESTINO 

1987 

Ell i els adolescents de la seua 

generació es van trobar en 1936 

davant el tràgic episodi de la 

Guerra Civil, que els va marcar 

per sempre. 

Batxillerat CAST. SI 
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AUTOR/S TÍTOL EDITORIAL SINOPSI  Per a… IDIOMA LOCALITZACIÓ 

SENDER, Ramón 

J. 

 Requien por un 

campesino español. 

ED. AUSTRAL 

2008 

Posguerra, traïció i l'església 

beneint i justificant el nou ordre. 

Batxillerat CAST SI 

GONZÁLEZ 

RUIBAL, Alfredo 

Arqueología de la guerra 

civil española. 

Complutum. 

revistas.ucm.es 

2018 

Presentació dossier arqueologia 

guerra civil espanyola.  

Batxillerat. CAST SI 

GONZÁLEZ 

RUIBAL, Alfredo 

Volver a las trincheras. Alianza Editorial. 

2016 

Narració d'històries quotidianes, 

basades en troballes de casquets, 

fosses, trinxeres. Vida i mort 

d'éssers anònims en 

circumstàncies excepcionals. 

Batxillerat. CAST SI 

COLLADO 

CERVERÓ, 

Francisco 

Homes del bosc. Una 

història dels maquis. 

La Imprenta, 

Comunicación 

Gráfica. 

València, 2014 

Barreja el relat juvenil i la 

divulgació històrica, a partir 

d’unes cartes amagades d’un 

guerriller.  També en còmic. 

ESO i Batxillerat. VAL SI 
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PROPOSTA DE LLIBRES SOBRE FRANQUISME I SINDICALISME DE CLASSE 

AUTOR/S TÍTOL EDITORIAL SINOPSI TEMA IDIOMA LOCALITZACIÓ 

SANCHEZ, 

Dolores 

GÓMEZ, Alberto 

Abajo la dictadura-tres 

generaciones de 

antifranquistas en P.V.- 

FEIS-CC.OO. 

2009 

Testimoniatges de 3 genera- 

cions d'antifranquistes. 

DOCUMENTAL, LLIBRE I GUIA 

DIDÀCTICA. 

REPRESSIÓ 

FRANQUISTA 

CAS NO 

Xarxa de 

Biblioteques 

FEIS-CC.OO-PV Mujeres sindicalistas 

femeninas CC.OO.-PV 

1956-1982. 

FEIS- CC.OO 

2011 

Llibre amb biografies de treba- 

lladores sindicalistes. LLIBRE 

DOCUMENTAL I EXPOSICIÓ 

SINDICALISME 

EN DICTADURA 

CAS NO 

Xarxa de 

Biblioteques 

FUERTES, Carlos 

GÓMEZ, Alberto 

El TOP en el P.V. 

Testimonios de la 

represión política y el 

antifranquismo. 

Ed. Autoeditor 

2012 

Entrevistes a víctimes de 

processos repressius, capellans 

obrers, advocats/des 

SINDICALISME 

EN DICTADURA 

CAS NO 

Xarxa de 

Biblioteques 

GIL, Guillermo 

GÓMEZ, Rafael 

PÉREZ, Mónica 

SÁNCHEZ, 

Dolores 

Antifranquismo y Reno- 

vación Pedagógica.Se- 

minario de Pedagogía 

del Colegio de Doctores 

y Licenciados de 

Valencia 

FEIS- U.V. - 

Presidencia de 

España- 2012 

Els començaments dels grups 

de Renovació Pedagògica sota 

el franquisme. 

LLIBRE I EXPOSICIÓ. 

EDUCACIÓ I 

DICTADURA 

CAS NO 

CÒPIA DIGITAL EN 

FEIS. 
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AUTOR/S TÍTOL EDITORIAL SINOPSI TEMA IDIOMA LOCALITZACIÓ 

FEIS-CC.OO-PV Las Memorias de 

Joaquín Navarro, 

FEIS-CC.OO 

2014 

Navarro, el sindicalista que 

buscaven els assassins d'Atocha 

al gener 1977. 

SINDICALISME I 

REPRESSIÓ.  

CAST NO 

CÒPIA DIGITAL EN 

FEIS. 

GÓMEZ, Alberto CC.OO. y la represión

Franquista en Valencia

PUV 

2004 

La reconstrucció del moviment 

obrer a València i la 

repressió franquista. 

SINDICALISME I 

REPRESSIÓ  

CAST NO 

CÒPIA DIGITAL EN 

FEIS. 
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EDUCACIÓ I GUIES DIDÀCTIQUES: 

AUTOR/S TÍTOL EDITORIAL SINOPSI TEMA IDIOMA LOCALITZACIÓ 

GIL, Guillermo 

GÓMEZ, Rafael 

PÉREZ, Mónica 

SÁNCHEZ, 

Dolores 

Antifranquismo y Reno- 

vació Pedagógica. 

Seminario de Pedagogía 

del Colegio de Doctores 

y Licenciados de 

Valencia 

FEIS- U.V. - 

Presidencia de 

España- 2012 

Els començaments dels grups 

de Renovació Pedagògica sota 

el franquisme. 

LLIBRE I EXPOSICIÓ. 

EDUCACIÓ I 

DICTADURA 

CAS NO 

COPIA DIGITAL EN 

FEIS. 

AZKÀRRAGA 

TESTOR, J.Mª. 

SALAZAR BONET, 

Juan. 

Exili il·lustrat IVAJ És la guia didàctica de 

l'exposició del mateix nom on 

ofereix un bon grapat de 

recursos sobre l’exili. 

GUIA DIDACTICA 

SOBRE L’EXILI 

VAL SI 

FERRÚS PERIS, 

Wilson 

Mestres i Escoles a 

l’Horta Sud (1936-1939) 

Institució 

Alfons el 

agnànim 2014 

L’educació durant el conflicte 

bèl·lic i els antecedents de 

'educació republicana des dels 

origens. 

EDUCACIÓ VAL SI 

ESCRIVÀ 

MOSCARDÓ, 

Cristina 

MAESTRE 

MARÍN, Rafael 

De las negras bombas a 

las doradas naranjas. 

Colonias Escolares 

1936-1939 

Ed. EIXAM 

2011 

Estudi del projecte educatiu 

republicà. Colònies i evacuació 

dels xiquets-es 

EDUCACIÓ CAST SI 
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AUTOR/S TÍTOL EDITORIAL SINOPSI TEMA IDIOMA LOCALITZACIÓ 

FERNÁNDEZ 

SORIA, J.M.. 

AGULLÓ, Carmen 

Maestros Valencianos 

bajo el franquismo. 

Institució 

Alfons el 

Magnànim 

1999 

Relació del mestres depurats 

pel franquisme. 

REPRESSIÓ DELS 

MESTRES 

SANCHEZ, 

Dolores 

GÓMEZ, Alberto 

Abajo la dictadura-tres 

generaciones de 

antifranquistas en P.V. 

FEIS-CC.OO. 

2009 

Testimoniatges de 3 

generacions d’antifranquistes. 

DOCUMENTAL, LLIBRE I GUIA 

DIDÀCTICA. 

REPRESSIÓ 

FRANQUISTA 

CAS NO 

Xarxa de 

Biblioteques 

COLLADO 

CERVERÓ, F. 

Homes del bosc. Una 

historia dels maquis. 

La Imprenta, 

Comunicación 

Gráfica. 

València, 2014. 

Un relat sobre el maquis on 

barreja el relat juvenil, la 

divulgació històrica i el gènere 

epistolar.AMB GUIA 

DIDÀCTICA. 

MAQUIS VAL SI 

MEMORIA Y 

VIÑETAS 

David F. de Arriba Desfiladero 

Ediciones-2019 

GUIA DIDACTICA de una muy 

buena selección de cómics 

editados sobre la Memoria 

Histórica Democrática. 

GUERRA I 

REPRESSIÓ 

CAS SI 
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AUTOR/S TÍTOL EDITORIAL SINOPSI TEMA IDIOMA LOCALITZACIÓ 

PROYECTO 

EUROPEO DE LA 

FVMP 

Unidad didàctica 

paisajes de guerra. 

FVMP Una aproximació a la guerra 

civil en els municipis 

valencians a través del 

patrimoni cultural. 

GUERRA I 

PAISATGE. 

CAST 
ENLLAÇ 

PALOMAR 

CASTELLÓ, Joan 

Miquel 

Castelló Republicà Grup Recerca 

de la Memoria 

històrica 2017 

UNITAT DIDÀCTICA CASTELLÓ 

REPUBLICÀ 

VAL Grup Recerca de la 

Memòria històrica 

de Castelló 

PALOMAR 

CASTELLÓ, Joan 

Miquel 

Castelló Republicà Grup Recerca 

de la Memoria 

històrica 2018 

UNITAT DIDÀCTICA CASTELLÓ 

REPUBLICÀ 

VAL Grup Recerca de la 

Memòria històrica 

de Castelló 

PALOMAR 

CASTELLÓ, Joan 

Miquel 

Castelló Republicà Grup Recerca 

de la Memoria 

històrica 2019 

UNITAT DIDÀCTICA CASTELLÓ 

REPUBLICÀ 

VAL Grup Recerca de la 

Memòria històrica 

de Castelló 

Repressió i franquisme. Fundació Ins- 

titut d’estudis 

polítics- 

ALACANT 2011 

UNITAT DIDÀCTICA REPRESSIÓ 

FRANQUISTA 

VAL 

Cristian JUAN 

FASANAR-Laura 

Gómez Gimenez 

Canals en la memoria Ajuntament 

Canals 

Propostes Didàctiques per a 4º 

de la ESO.De la II República a la 

transició. 

REPÚBLICA, 

GUERRA I 

FRANQUISME 

VAL Ajuntament de 

Canals 
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https://www.fvmp.es/tema/unidad-didactica-paisajes-de-guerra-proyecto-europeo-cultura-2000/


LA GUERRILLA ANTIFRANQUISTA AL PAÍS VALENCIÀ. 

AUTOR/S TÍTOL EDITORIAL SINOPSI TEMA IDIOMA LOCALITZACIÓ 

GONZÁLEZ 

DEVÍS, Raul 

Maquis i Masovers. 

Entre la resistència, la 

supervivència i el 

terror. 

Onada Edicions. 2018 Un anàlisi de l'AGLA 

des de l'òptica 

territorial i humana. 

Resitència armada 

antifranquistaL'AGLA 

VAL SI. 

FERNÁNDEZ 

CAVA, 

Salvador 

Guerrilleros de 

Levante i Aragón, La 

lucha armada 1945-

1948 

Tomebamba ediciones. 

2008 

Les lluites, somnis i 

penalitats dels 

guerrillers en la zona. 

. 

Resistència armada 

antifranquistaL'AGLA. 

CAST. SI. 

FERNÁNDEZ 

CAVA, 

Salvador 

Censo e imágenes de 

la lucha 

antifranquista en 

Levante y Aragón 

(1945-1956) 

Auto-editor. 

2017 

Biografia dels 

protagonistes de la 

guerrilla en Llevant  i 

Aragó. AGLA 

Resitència armada 

antifranquistaL'AGLA. 

CAST SI. 
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ARTICLES I PUBLICACIONS ARQUEOLÒGIQUES I D’ANTROPOLOGIA DE LA GUERRA. 

● Etxeberria, F. (Coord.). “Antropología Forense de la Guerra Civil”. Boletín Galego de Medicina Legal y Forense, Nº 18. Asociación Galega de Médicos.

Forenses. Ourese, 2012.

● Gassiot Ballbè, E. “Arqueología del silencio. Arqueología forense de la Guerra Civil y del Franquismo”. Complutum Nº  2, Vol. 19, pp. 119-130. Madrid,

2008.

● Gil Hernández, E.R. “El estudio de las fosas comunes”. La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana, Vol. 18. Critèria. Barcelona, 2007

● Herrasti Erlogorri, L; Jimenez Sánchez, J.M. “Excavación arqueológica de los enterramientos colectivos de la Guerra Civil”. Boletín Galego de Medicina

Legal e Forense, Nº 18. Xunta de Galicia. Ourense, 2012.

● Iglesias, J.; Benito, M.; Calpe, A.; Fortuna, M.; Martínez, A.; Mezquida, M. “Proceso de exhumación, cadena de custodia e identificación de los cuerpos.

Aspectos técnicos y jurídicos. Antropología forense durante los trabajos en el Cementerio Municipal de Paterna”. I Jornades de Memòria Democràtica a

Paterna, pp. 131-145. Diputació de València. València, 2018.

● Martínez Vallejo, A. “La mendicidad en las exhumaciones de la Guerra Civil”. La Linde Nº3, pp. 157-167. Valencia, 2014.

● Mezquida Fernández, M. “Arqueología de la Guerra Civil. Una arqueología por asimilar”. La Linde, Nº 1, pp. 42-50. València, 2013.

● Mezquida Fernández, M. “La pesada losa de hormigón sobre la Memoria Histórica en la Ciudad de Valencia”. La Linde, Nº 3, pp. 150-156. València,

2014.

● Mezquida Fernández, M. “Excavaciones y Exhumaciones de fosas de la Guerra Civil y del Franquismo en el País Valenciano”. La Linde, Nº 8, pp. 167-

218. València, 2017.

● Mezquida, M.; Martínez, A.; Calpe, A.; Benito, M.; Iglesias, J.; Fortuna, M. “Procesos de Excavación y Exhumación en el Cementerio Municipal de

Paterna”. I Jornades de Memòria Democràtica a Paterna, pp. 146-156.  Diputació de València. València, 2018.

● Polo, M.; García, E.; Cruz, E,; Ruiz, H. “Fosas comunes exhumadas en el territorio de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (2005-2011)”.

Boletín Galego de Medicina Legal e Forense, Nº 18. Xunta de Galicia. Ourense, 2012.

● Ubelaker D. Enterramientos Humanos: Excavación, Análisis, Interpretación. Sociedad de Ciencias Aranzadi. Donostia, 2007.
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GUIA PER A REALITZAR TREBALLS. 
ORIENTACIONS PER AL PROFESSORAT I ELS ALUMNES DE BATXILLERAT PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS SOBRE ELS CAMPS D’EXTERMINI.

1. ACOTACIÓ DEL TEMA.

POSSIBLES EXEMPLES:

Mauthausen-Gusen o altres camps. Biografies de deportats (individuals o col·lectives, històries locals,… 

Temes específics (treball, solidaritat, malalties...) Comandos 

Xarxes de cada camp Gusen, Dora… 

Etapes i evolució del sistema Localitzacions 

Gitanos Jueus 

Homosexuals Joves 

Republicans espanyols Republicanes espanyoles al camp de dones de Ravensbrück 

Perpetradors i col·laboradors: Altes jerarquies, guardians.. Veïnatges 

Els camps en el sistema productiu nazi: 

La gran indústria 

Les indústries locals 

Vestigis actuals: 

Memorials i monuments 

Destrucció o conservació dels vestigis 

Polítiques nacionals de memòria 
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2. LECTURES

● Com a llibre bàsic es recomana Rosa Toran, Els camps de concentració nazis. Paraules contra l'oblit, Ed. 62, Barcelona 2005

(hi ha edició en castellà, Ed. Península)

● La ignominia de l’oblit. (els valencians de la Ribera als camps d’extermini nazis) de: Ximo Vidal i Carles Senso. Universitat de València

2016.

● La derrota perpétua. Autor: Carles Senso-Guillen Lim.Ed. Reclamo

● Virtudes Cuevas, Una superviviente del campo de concentración alemán de Ravensbrück. Autora: Amalia Rosado Orquín. Ed. Jaime I

● Cómic: El fotógrafo de Mauthausen. (Salva Rubio y otros) Ed. Norma.

● BOE (09-08-2019) Nº190; Listado de españoles ejecutados en campos de concentración nazis.

3. PEL·LICULES

● La mirada de Siegfried (Direcció: Rosa Brines, duració: 22’ 47”) (SARC)

● Mauthausen-Gusen: La memòria (Direcció: Rosa Brines- duració:25’) (SARC)

● Fills del silenci (Direcció: Rosa Brines – duració: 40’) (SARC)

173

MISS
IO

NS D
E LA

 M
EMÒRIA



4. WEBS.

● https://amical-mauthausen.org/

● https://amical-mauthausen.org/recursos/banc-de-recursos-pedagogics/

● https://www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php

5. EXPOSICIONS.

● Auschwitz-Silenci,Dolor i Mort. (José Todolí) (SARC)

● Valencians de la Ribera en els Camps de Concentració Nazis (Carles Senso)

6. FONTS.

Tipus (orals, escrites, internet, audiovisuals...)

7. GUIÓ PROVISIONAL.

8. ELABORACIÓ DEL TREBALL.
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https://www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php


7.10 cançons antifeixistes i cartells

Himne de Riego

El quinto regimiento

En la plaza de mi pueblo

Ay Carmela

Anda Jaleo, jaleo

Madre anoche en las trincheras

A las barricadas

La Internacional socialista

La internacional comunista

 Eusko Gudariak

 Els Segadors

 BIBIANO :Can de palleiro

 RAIMÓN : Al vent

 PACO IBAÑEZ: :A galopar

 MANU CHAO:Bella Ciao

 QUILAPAYÚN: El pueblo unido

 LLUIS LLACH: l’Estaca

 LA MUIXERANGA

 CHICHO SÁNCHEZ FERLOSIO:

Gallo Rojo,gallo negro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

175

MISS
IO

NS D
E LA

 M
EMÒRIA

https://youtu.be/IqarvkV3puI
https://youtu.be/-fzBdOSDsD4
https://youtu.be/DDv2tmHip_E
https://youtu.be/QMfneQuSQZc
https://youtu.be/Td6lN_U7Ecs
https://youtu.be/oydY6PCVQLc
https://youtu.be/wZAgWC9G8WY
https://youtu.be/7y06QqiPJUc
https://youtu.be/Xn6X_oMnt-o
https://youtu.be/913Odxt55cg?list=PLgtCggw8UMkTxRoRvJ9t78UxRrnuPZk7D
https://youtu.be/OIf294S8vD4
https://youtu.be/-41zdnkm4GA
https://youtu.be/u9Rm3fncdBA
https://youtu.be/8Ga2iCDtEvQ
https://youtu.be/O6oR4xK6xe8
https://youtu.be/OxnARSurEiA
https://youtu.be/2wRqbwHS4Hs
https://youtu.be/8xTVOTiKOEY
https://youtu.be/-41zdnkm4GA


20. VICTOR MANUEL: Asturias

21. VICTOR JARA: Vientos del pueblo

22. LUIS EDUARDO AUTE: Al alba

23. QUILAPAYÚN: La Muralla

24. CARLOS PUEBLA: Hasta siempre

25. CARLOS PUEBLA: Y en eso llegó Fidel

26. LOS LOBOS: Vientos del pueblo

27. PABLO GUERRERO :A cántaros

28. LLUIS LLACH: Campanades a mort

29. LLUIS LLACH: La gallineta

30. OVIDI MONTLLOR: La samarreta

31. LA GOSSA SORDA: Tres de Pego.

32. LA RAÍZ: Entre poetas y presos

33. LA RAÍZ: Suya mi Guerra

34. JUAN MANUEL SERRAT :Nana de la cebolla

35. JOAN MANUEL SERRAT:Para la libertad

36. ZECA ALFONSO : Grándola vila morena

37. J. ANTONIO LABORDETA: Canto a la libertad

38. Mº DEL MAR BONET: Que volen aquesta gent

39. CHICHO SÁNCHEZ FERLOSIO :

Canción de Julián Grimau

20. ENLLAÇ

21. ENLLAÇ

22. ENLLAÇ

23. ENLLAÇ

24. ENLLAÇ

25. ENLLAÇ

26. ENLLAÇ

27. ENLLAÇ

28. ENLLAÇ

29. ENLLAÇ

30. ENLLAÇ

31. ENLLAÇ

32. ENLLAÇ

33. ENLLAÇ

34. ENLLAÇ

35. ENLLAÇ

36. ENLLAÇ

37. ENLLAÇ

38. ENLLAÇ

39. ENLLAÇ

176

MISS
IO

NS D
E LA

 M
EMÒRIA

https://youtu.be/IqarvkV3puI
https://youtu.be/f56Y1ZDsYgo
https://youtu.be/RXgG9izhvAk
https://youtu.be/1itiR1NaMS8
https://youtu.be/Y8ynNRN_MxQ
https://youtu.be/5woXb-XnSYQ
https://youtu.be/Xx0AS6Bnne8
https://youtu.be/od4N3qedhOU
https://youtu.be/okdpORaatiQ
https://youtu.be/3BGgNE0hc8Q
https://youtu.be/BtFfnp3_N0U
https://www.youtube.com/watch?v=-YGkFVNAPWg
https://www.youtube.com/watch?v=Zp40yUFNXqs
https://www.youtube.com/watch?v=NmwkRbtej04
https://youtu.be/T2bfgetQois
https://youtu.be/grdTe5IZqkY
https://youtu.be/Ha-h5bPSxQE
https://youtu.be/HTykbu6dXhg
https://youtu.be/6maMuYOLwjc
https://youtu.be/ugRFFFIDqhc


CARTELLS
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[Els enllaços electrònics d'aquest document han estat revisats a data 12/05/2020]
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Epíleg
      Aquest treball, que posem a la disposició de tots els departaments interessats dels 

centres educatius de la C. V., el professorat i les diverses associacions memorialistes, tant
pertanyents a la Coordinadora com en general, a tot el moviment memorialista, ha sigut
elaborat per un grup de treball de la Coordinadora d’Associacions per la Memòria
Democràtica del País Valencià, format, per ordre alfabètic,  per: 

Luis Botello. Àngel González. Teresa Llopis. Rafael Oriola. 

      Volem donar les gràcies a la inestimable participació, col·laboració i suport en Les
Missions de la Memòria de Rosa Pérez Garijo, consellera de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica. Margarida Castellano Sanz, Directora General
d’Innovació Pedagògica. Iñaki Pérez Rico, Director General de Qualitat Democràtica,
Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern.       

       I de forma molt especial a totes aquelles persones que han treballat de valent en les
nostres Xerrades al IES, ponents y col.laboradors:

ponents i col·Laboradors i col·laboradores en les

xerrades als instituts i ajuntaments:

Àlex Calpe, arqueòleg-forense de l’Associació Científica Arqueoantro, al front de les
exhumacions als cementiris de Paterna i Castelló des de la campanya 2017/18, entre
altres i anteriors actuacions.

Grup de Represaliats del Tardofranquisme: Donant testimoni en primera persona
de la lluita clandestina contra la dictadura en una fase de dura repressió front al 
creixement de la  mobilització obrera, estudiantil i veïnal des de 1968 a 1975; de les
terribles tortures patides i de les dures condicions de les presons franquistes.
Lluitadors/es que també ho donaven tot per la llibertat, la democràcia i la República.   

 Com a ponents o col.laborants en el curs 2019/20 han estat: 
 Àngel González, Tina Guillen, Vicente Carrión, Rafael Juarez, Lucila  Aragó, Ofelia Vila,
 Valerià Martín i Carmen Gómez.
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Grup de Familiars de les Fosses de Paterna i Castelló: Que donen testimoni en
primera persona de la repressió i els assassinats als paretons des de l’any 1939 fins a
1956; com varen quedar les famílies; les dones al front de la situació, les filles i els fills.
La lluita constant per la recuperació dels seus cossos i per la justícia que perdura
fins avui

Coordinador:  Luis Botello. Professor .

 .Han participat com a ponents en el curs 2019/20: 
 Amparo Belmonte, Daniel Galán, María Navarro, Teresa LLopis, Nora Pastor, Aurora
 Mañez, Miguel Navarro, Sonia Martínez, Venanci Ferrer, Marco Zanón, Amparo
 Sancho, Vicent Estrems, Claudio Blasco, Arturo Perera, Paco Pinillos, Ximo Estal i
 Amparo Torrent.

ALTRES COL·LABORADORS

Federación Asociaciones de Familiares Víctimas del Franquismo Fosas de Paterna. 
Federació d'Ensenyament de CCOO- P.V·      
Associació científica Arqueoantro.
Intersindical Valenciana- STEPV.     
Parlem de la República de Benifaió.     
Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló.     
Institut Obrer de València.    
 Plataforma Suport Querella Argentina País Valencià. 
ACICOM.    
 Josep Almudever, milicià i Brigadista Internacional de 101 anys i resident a França.
President d’Honor de la Coordinadora AMDPV.      
Quico Martínez: Guerriller i col·laborador amb xerrades sobre la lluita antifranquista.
 Vicent Gabarda, doctor en Història Contemporània, professor  i autor d’una obra 
fonamental: “Els afusellaments al País Valencià ( 1938-1956).     
Toni Simó: Historiador, i col·laborador en els actes amb Almudever i ponent de xerrades
sobre la repressió de les dones al P.V.     
Ricard Camil: Professor, ponent de xerrades sobre la repressió de les dones al P.V.
 Adrià Blas: Delegat de l’Amical Mauthausen en el P.V.  Autor de diverses publicacions.
 Rosa Brines, periodista, documentalista, activista de la Memòria.     
 Carlos Hernández, periodista.
 Alberto Gómez  Roda, historiador. Fundació d'Estudis i Iniciatives Sociolaborals - Arxiu 
 Històric de CCOOPV (FEIS). 
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Carles Senso, periodista i historiador.     
Rafael Arnal, editor i activista cultural.      
Cristina Escrivà: documentalista i escriptora sobre l’educació i la dona.      
Laura Gassó. autora: “Diario de Gaskin: un piloto de la República en los campos de
concentración norteafricanos. 1939/43”. Activista per la Memòria.      
Wilson Ferrús: Professor i escriptor sobre l’educació en temps de la República.
Teresa Armengot:Professora.      
Alberto Gómez, historiador -FEIS.     
Maribel Peris, professora,   membre del Consell Valencià de Cultura i presidenta
GRMHC.     
Joan Lluís Porcar. Documentalista Universitat Jaume I. Publicacions diverses.
Francesc Mezquita. Catedràtic d’Història i activista memòria.     
Joan Miquel Palomar.Professor i activista memòria.      
Rafael Gil Cortés. Investigador de la Memòria democràtica a la Serranía. valenciana.
Manuel   Monasterio encarregat  amb Toni Simó dels viatges a França i de l’estància
d’Almudever.

I sempre, amb la inestimable col·laboració del professorat dels diferents departaments
implicats dels Instituts i ajuntaments  on hem impartit les Xerrades.

186

MISS
IO

NS D
E LA

 M
EMÒRIA


	BIBLIOGRAFIA PER A UNA BIBLIOTECA DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA ALS INSTITUTS:
	RELACIÓ DE LLIBRES   EN VALENCIÀ SOBRE MEMÒRIA HISTÒRICA DEMOCRÀTICA
	PROPOSTA DE LLIBRES PER A INVESTIGAR
	PROPOSTA DE LLIBRES SOBRE L’HOLOCAUST A EUROPA
	PROPOSTA DE LLIBRES SOBRE L’EXILI
	PROPOSTA DE LLIBRES SOBRE REPRESSIÓ
	DONES
	PROPOSTA DE LLIBRES SOBRE II REPUBLICA, COLP D’ESTAT I GUERRA
	PROPOSTA DE LLIBRES DE LECTURA PER A CLASSE.
	PROPOSTA DE LLIBRES SOBRE FRANQUISME I SINDICALISME DE CLASSE
	EDUCACIÓ I GUIES DIDÀCTIQUES:
	LA GUERRILLA ANTIFRANQUISTA AL PAÍS VALENCIÀ.
	ARTICLES I PUBLICACIONS ARQUEOLÒGIQUES I D’ANTROPOLOGIA DE LA GUERRA.
	● Etxeberria, F. (Coord.). “Antropología Forense de la Guerra Civil”. Boletín Galego de Medicina Legal y Forense, Nº 18. Asociación Galega de Médicos.       Forenses. Ourese, 2012.
	● Gassiot Ballbè, E. “Arqueología del silencio. Arqueología forense de la Guerra Civil y del Franquismo”. Complutum Nº  2, Vol. 19, pp. 119-130. Madrid,
	2008.
	● Gil Hernández, E.R. “El estudio de las fosas comunes”. La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana, Vol. 18. Critèria. Barcelona, 2007
	● Herrasti Erlogorri, L; Jimenez Sánchez, J.M. “Excavación arqueológica de los enterramientos colectivos de la Guerra Civil”. Boletín Galego de Medicina Legal e Forense, Nº 18. Xunta de Galicia. Ourense, 2012.
	● Iglesias, J.; Benito, M.; Calpe, A.; Fortuna, M.; Martínez, A.; Mezquida, M. “Proceso de exhumación, cadena de custodia e identificación de los cuerpos. Aspectos técnicos y jurídicos. Antropología forense durante los trabajos en el Cementerio Munici...
	● Martínez Vallejo, A. “La mendicidad en las exhumaciones de la Guerra Civil”. La Linde Nº3, pp. 157-167. Valencia, 2014.
	● Mezquida Fernández, M. “Arqueología de la Guerra Civil. Una arqueología por asimilar”. La Linde, Nº 1, pp. 42-50. València, 2013.
	● Mezquida Fernández, M. “La pesada losa de hormigón sobre la Memoria Histórica en la Ciudad de Valencia”. La Linde, Nº 3, pp. 150-156. València, 2014.
	● Mezquida Fernández, M. “Excavaciones y Exhumaciones de fosas de la Guerra Civil y del Franquismo en el País Valenciano”. La Linde, Nº 8, pp. 167-218. València, 2017.
	● Mezquida, M.; Martínez, A.; Calpe, A.; Benito, M.; Iglesias, J.; Fortuna, M. “Procesos de Excavación y Exhumación en el Cementerio Municipal de Paterna”. I Jornades de Memòria Democràtica a Paterna, pp. 146-156.  Diputació de València. València, 2018.
	● Polo, M.; García, E.; Cruz, E,; Ruiz, H. “Fosas comunes exhumadas en el territorio de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (2005-2011)”. Boletín Galego de Medicina Legal e Forense, Nº 18. Xunta de Galicia. Ourense, 2012.
	● Ubelaker D. Enterramientos Humanos: Excavación, Análisis, Interpretación. Sociedad de Ciencias Aranzadi. Donostia, 2007.
	GUIA PER A REALITZAR TREBALLS.
	ORIENTACIONS PER AL PROFESSORAT I ELS ALUMNES DE BATXILLERAT PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS SOBRE ELS CAMPS D’EXTERMINI.
	1. ACOTACIÓ DEL TEMA.
	POSSIBLES EXEMPLES:
	2. LECTURES
	● Com a llibre bàsic es recomana Rosa Toran, Els camps de concentració nazis. Paraules contra l'oblit, Ed. 62, Barcelona 2005
	(hi ha edició en castellà, Ed. Península)
	● La ignominia de l’oblit. (els valencians de la Ribera als camps d’extermini nazis) de: Ximo Vidal i Carles Senso. Universitat de València
	2016.
	● La derrota perpétua. Autor: Carles Senso-Guillen Lim.Ed. Reclamo
	● Virtudes Cuevas, Una superviviente del campo de concentración alemán de Ravensbrück. Autora: Amalia Rosado Orquín. Ed. Jaime I
	● Cómic: El fotógrafo de Mauthausen. (Salva Rubio y otros) Ed. Norma.
	● BOE (09-08-2019) Nº190; Listado de españoles ejecutados en campos de concentración nazis.
	3. PEL LICULES
	● La mirada de Siegfried (Direcció: Rosa Brines, duració: 22’ 47”) (SARC)
	● Mauthausen-Gusen: La memòria (Direcció: Rosa Brines- duració:25’) (SARC)
	● Fills del silenci (Direcció: Rosa Brines – duració: 40’) (SARC)
	4. WEBS.
	● https://amical-mauthausen.org/
	● https://amical-mauthausen.org/recursos/banc-de-recursos-pedagogics/
	● https://www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php
	5. EXPOSICIONS.
	● Auschwitz-Silenci,Dolor i Mort. (José Todolí) (SARC)
	● Valencians de la Ribera en els Camps de Concentració Nazis (Carles Senso)
	6. FONTS.
	Tipus (orals, escrites, internet, audiovisuals...)
	7. GUIÓ PROVISIONAL.
	8. ELABORACIÓ DEL TREBALL.



