ELS PAPERS

BARCELONA ANY 0: LLIBRE D’ENTRADES DE 1939
Tenim al davant la constatació brutal que exerceix el feixisme a Espanya des de
la postguerra. En aquest llibre (clika aquí) es visualitza el ritme dels ingressos a
la presó així com el de sortides (llibertat, conducció, mort, execució...) i ens
permet calcular el nombre de preses i de nens i nenes en un determinat
moment durant el primer any. Però, sobretot, resulta més clarificador per
conèixer els noms, les relacions de parentiu, l’edat i les professions de les
empresonades.
1. Un cop llegit el text sobre el “Nombre de preses” omple els següents buits:
“Les Corts era un edifici concebut per allotjar .......................... persones.
Del 29 de gener al 6 d’Octubre van passar per les
Corts .............................. dones. Donat que els ingressos s’alternaven
amb les baixes, en el pic màxim d’amuntegament es
concentraren ...................... dones i .................... infants”.
2. Comenta el gràfic que trobes en aquest apartat:
-Quin tipus de gràfic és?
-Què representa? A quina etapa correspon?
-Quin és el mes de més ingressos i el de menys?
-Quina és la tendència general del gràfic?
-Relaciona la informació que dóna el gràfic amb el moment polític i social de Barcelona
i del país.
-Posa un títol personal a aquest gràfic?
3. Continua la lectura del document sobre Noms, famílies i oficis de les empresonades i
comenta el significat de la frase de Trinidad Gallego i explica quin objectiu persegueix el règim
quan empresona àvies, mares i filles d’una mateixa família.
“.....deshacer las casas de todos los que hubieran pensado diferente. Por eso, en
cárcel habia famílias enteras”.
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4. Saps com van ser anomenades les tretze noies que van ser afusellades a Madrid el cinc
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d’agost de 1939? Explica el que sàpigues d’elles.
5. Tal com hem dit, mitjançant aquest llibre podem saber els oficis que exercien les dones
empresonades. Fes una relació on consti cada un d’ells i assenyala com estaven relacionats
amb les tasques realitzades per les dones a la reraguarda.

PAPER QUE REPRESENTEN A LA
RERAGUARDA DURANT LA GUERRA
OFICIS

-Sobre quines activitats laborals va exercir el règim una especial repressió?
-Quina relació es pot establir entre activitat laboral, professió, classe social, grau de
compromís polític i repressió franquista?
-Reflexiona sobre les reformes impulsades per la II República per millorar la condició
social de la dona.

Havent llegit el document sobre els delictes de guerra i contra la moral
respon les següents preguntes:
1. Què entén el règim com a delicte de guerra i quin tipus de repressió exerceix?
2. Què entén el règim com a delicte contra la moralitat pública ? Qui eren les preses
quinzenàries i per què s’anomenaven així?
3. Per què una última causa d’ingrés a la presó de les Corts era el trasllat d’altres
presons? Posa algun exemple conegut.
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