ELS PAPERS
LLIBRES D’ALTES I BAIXES I LLIBRES DE FILIACIONS
Aquests són els llibres on quedaven registrades les entrades i sortides de les
recluses. Observa les dades que es conserven a l’Arxiu Nacional de Catalunya
(clika aquí) i contesta:
1. Quan comença el règim a recollir les dades?
2. Quantes recluses hi ha registrades el maig de 1938?
3. Quantes hi ha registrades al desembre del mateix any?
4. Explica les possibles causes de l’evolució d’aquestes dades.
5. Com t’expliques la diferència en el nombre de preses respecte als anys en què tenim
noves dades 1943-1944-1945-1946?. En apartats anteriors hem insinuat algunes raons...
6. Reflexiona sobre l‘empresonament dels nens i nenes amb les seves mares. Fes un breu
comentari sobre aquest fet, intentant imaginar-te com havia de ser la vida dels infants en un
ambient tant reprimit. Pots interpretar la veu d’Enriqueta Borràs, filla de presa, que es troba
a l’apartat Veus (clika aquí)
7. Quin any es tanca la Presó de les Corts?
8. On envien les preses provisionalment?
9. On es construirà posteriorment la presó franquista de dones?
10. Analitzant la informació del llibre de Registre ens apareixen 3 tipus de preses que
conformen l’univers de les presons: Fes una breu descripció de cada una d’elles i explica
quines podien ser les causes del seu empresonament
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11. Llegeix la nota a peu de pàgina d’aquest document, on s’explica el cas dramàtic de la
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família “las Alicias Sánchez–Palacio”. Com t’expliques la crueltat d’un règim on el dictador
va manifestar des del primer dia ser “el caudillo de todos”
11. En els llibres de Filiacions trobem entre altres dades els motius dels empresonaments.
Analitza els casos de les preses estrangeres que són ingressades a les Corts i explica
quina relació té la seva situació amb el context internacional de principis dels anys 40.
Per fer-ho bé, has de tenir en compte el conflicte bèl·lic que s’està desenvolupant, els
països europeus que estan afectats i la ideologia dominant en aquell moment .
12. Qui era Mavis Bacca Dowen i per què va ser empresonada?
13. Quin és el seu testimoni sobre la situació a la presó?.
14. Quina era l’opinió de les preses sobre les monges de la presó?
16. De quines nacionalitats europees eren les dones estrangeres tancades a Les Corts?
Per què creus que fugien del seu país?
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17. En aquests document també ens parla sobre “les expedicions” dins les presons. Explica
en paraules teves en què consistien i per què generava situacions d’angoixa i incertesa a
les preses el fet de ser sotmeses a aquesta situació.
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