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Dia d'homenatge als espanyols deportats i morts en camps de concentració i a totes 
les víctimes espanyoles del nazisme 

 
 

1. INTRODUCCIÓ  

Des de l’any 2019, el 5 de maig, es commemora el 'Dia d'Homenatge als espanyols deportats i 
morts en  Mauthausen i en altres camps i a totes les víctimes del nazisme d'Espanya'. Aquesta 
data, coincideix amb la commemoració de l'alliberament en 1945 del camp de  Mauthausen, a 
Àustria. 
Al voltant de 9.200 persones van ser deportades, entre 1940 i 1944, dels quals van morir el 
60% als camps d’extermini nazi. La gran majoria eren exiliats republicans que van abandonar el 
nostre país al final de la Guerra Civil.  
Amb aquest homenatge, honrem la memòria de les víctimes  espanyoles i republicanes, i 
reconeixem el seu sacrifici com una part fonamental de la nostra història democràtica pel seu 
exemple insuperable de coratge, i lluita per la democràcia i la llibertat. 
El projecte que us presentem, Memòria de la Deportació, de l’Amical de Mauthausen i altres 
camps, és un projecte de la comarca del Baix Llobregat, i s’inscriu en el projecte marc de 
“XARXA DE MEMÒRIA I PREVENCIÓ DEL FEIXISME, MAI MÉS”.  
 
L’associació Amical de Mauthausen i altres camps, aporta la seva llarga experiència en relació 
amb la deportació, l’exili, el pas pels camps francesos i la dissortada vivència en els camps 
nazis, alhora que la de la defensa de la II República i els valors que encarna.  
 
D’aquesta experiència i voluntat, en neix la missió de l’Amical: treballar per la conservació de 
la memòria històrica de la deportació republicana i per la prevenció del feixisme i la defensa 
dels Drets Humans.  
El projecte de l’Amical recull aquestes premisses: Memòria, Deportació I Prevenció Del 
Feixisme, sota el lema de dos camps emblemàtics: Projecte Buchenwald – Mauthausen, que a 
Castelldefels agafa el sots títol de “Projecte Castelldefels Memòria de la Deportació”.  
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2. OBJECTIUS del projecte  

a. Conservar la memòria històrica de la deportació republicana,  
b. Prevenir i sensibilitzar contra el feixisme, i seguint l’esquema del projecte marc de la Xarxa 

Mai Més, impulsar projectes des del món local, els projectes amb rostre, a partir de les 
vides de les persones concretes de cada vila o ciutat i de les seves experiències en el relat 
històric de l’exili i la deportació.  

c. Assolir el suport del municipi, del seu ajuntament, de les entitats cíviques, acadèmiques o 
de memòria existents, i especialment assolir el suport i la participació dels centres de 
secundària.  

 
En aquest sentit, el projecte s’estructura, per una banda, amb la Xarxa de Centres de 
Secundària, amb la implicació dels instituts del país (professorat i alumnat), a partir del treball 
curricular especialment a 4t d’ESO i 1r de batxillerat, on es desenvolupen les propostes 
pedagògiques i la coordina amb les activitat ciutadanes.   
I per altra banda amb la xarxa de ciutats, a partir dels convenis amb l’Amical i/o de les mocions 
aprovades pels ajuntaments, aquests s’integren al projecte amb el seu suport explícit i amb 
l’aportació si s’escau de recursos econòmics, tècnics o humans per al seu desenvolupament.  
 
A la ciutat de Castelldefels, el projecte es vehicula, s’estructura i desenvolupa a partir de les 
figura del seu deportat, especialment.  
S’intentarà que, des de Castelldefels, es consolidi la Xarxa de Memòria i Prevenció del 
Feixisme Mai Més del Baix Llobregat, atès que el projecte es consolida a mida que diferents 
ajuntaments d’una comarca treballen conjuntament i comparteixen experiències i polítiques 
locals de memòria.  
 
3. INTEGRANTS DEL “PROJECTE CASTELLDEFELS MEMÒRIA DE LA DEPORTACIÓ”  

 Ajuntament de Castelldefels  

 Amical de Mauthausen i altres camps  

 Instituts d’Educació Secundària de Castelldefels que ho desitgin 

 Es convida a les entitats locals a sumar-s’hi.  
 
 
4. PROPOSTA D’ACTIVITATS PEL DIA 05 DE MAIG. Dia d'homenatge als espanyols deportats i 
morts en camps de concentració i a totes les víctimes espanyoles del nazisme.  

 

Xerrades  

La Xarxa i l'Amical, ofereixen a tots els centres educatius la seva participació i col·laboració en 
els projectes de centre a través de les xerrades, prioritàriament, als cursos de 4t d'ESO i de 1r 
de Batxillerat. 
Presentació del projecte Bauchwald i altres projectes. 
Atesa la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, les xerrades poden ser en 
modalitat telemàtica. 
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Conferència 

Realització d’una confèrencia sobre la deportació republicana a càrrec d’una persona experta 
de l’Amical.  
Atesa la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, la conferència pot ser en 
modalitat telemàtica.  
 

Exposicions  
Exposició de La Garriga secreta: 

Viacrucis en 50 estacions. (Veure annex) 
La Garriga Secreta ha traduït i editat "Viacrucis a 50 estacions" de Bernard Aldebert, un 
publicista francès que va viure en pròpia carn les atrocitats perpetrades contra els interns en el 
genocidi nazi, des del 15 de novembre de 1943 fins abril de 1945, quan es va produir 
l'alliberament dels camps d'extermini de Mauthausen i camps satèl·lits Gusen 1 i Gusen 2. 
Donada la seva formació professional de caricaturista i publicista, va il·lustrar el llibre amb 50 
dibuixos aterridors que mostren les barbaritats infligides als interns i l'eliminació sistemàtica 
dels presoners per raons polítiques, ètniques i econòmiques. 
(Exposició itinerant)  
https://amical-mauthausen.org/servicios/exposiciones/viacrucis-en-50-estacions/  
 
 
Exposició en línia del Memorial Democràtic. Generalitat de Catalunya: 
 

 Vencedors i Vençuts. Exposició itinerant, i en línia. 
La mostra, produïda pel Memorial Democràtic, està dividida en 5 àmbits: “Ocupació militar a 
Catalunya”, “Retirada i exili”, “Els vencedors”, “Els vençuts” i “Esperances enfrontades”. 
Després de quasi tres anys de guerra, Catalunya va ser ocupada per les tropes franquistes. La fi 
del conflicte va ser doblement terrible per al territori. Per una banda, la derrota portaria 
desenes de milers de catalans a marxar l’exili, a ser empresonats i, en el pitjor dels casos, a ser 
afusellats i enterrats en fosses comunes. Per l’altra, la fi de la guerra suposaria la supressió de 
l’autonomia catalana i la persecució de la seva llengua i cultura. D’aquesta manera, s’iniciaria 
la llarga nit del franquisme, una dictadura que separaria la societat, fins al darrer moment, 
entre vencedors i vençuts. (Més informació a l’annex) 
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/exposicions/exposicions-en-linia/vencedors-i-vencuts/  
 

 Patufet en guerra. Exposició en línia.  
De la mà d’En Patufet, vine a l’exposició i  Coneixeràs una mica 
més com aquest personatge amb barretina i esclops se les va empescar per conviure amb la 
guerra.  
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/exposicions/exposicions-en-linia/patufet-en-guerra/   
 

 Franco neutral? Exposició en línia. 
Després de quasi tres anys de guerra Catalunya seria ocupada per les tropes franquistes. La fi 
de la guerra va ser doblement terrible per al territori. Per una banda, la derrota portaria 
desenes de milers de catalans a marxar l’exili, a ser empresonats i, en el pitjor dels casos, a ser 
afusellats i enterrats en fosses comunes. Per l’altra, la fi de la guerra suposaria la supressió de 
l’autonomia catalana i la persecució de la seva llengua i cultura. D’aquesta manera, s’iniciaria 
la llarga nit del franquisme, una dictadura que separaria la societat, fins al darrer moment, 
entre vencedors i vençuts. 

https://amical-mauthausen.org/servicios/exposiciones/viacrucis-en-50-estacions/
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/exposicions/exposicions-en-linia/vencedors-i-vencuts/
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/exposicions/exposicions-en-linia/patufet-en-guerra/


                                            

5 
 

Exposició en línia 
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/exposicions/exposicions-en-linia/franco-neutral/ 
 

 Exposició  “ Els primers exilis de la Guerra Civil,1936” 
Aquesta exposició incideix en una qüestió poc coneguda de la Guerra Civil. Al febrer de 1939, 
mentre prop de 450.000 persones creuaven la frontera francoespanyola per refugiar-se a 
França, començaven a arribar al Principat més de 30.000 catalans que n'havien fugit l'estiu de 
1936. 
(Exposició presencial fins el 2 de maig) 
http://memoria.gencat.cat/ca/actualitat/activitats/detalls/activitatagenda/Els-primers-exilis-
de-la-Guerra-Civil-1936  
 
 
Exposicions en línia del Museu d’Història de Catalunya: 
 

 Francesc Boix: dels camps de concentració al fotoperiodisme  
Valuós fons fotogràfic integrat per la col·lecció de negatius sostrets del Servei d’Identificació 
del camp de concentració de Mauthausen (Àustria) per part de deportats republicans, que 
abasten una cronologia de 1940 a 1944, i pels negatius corresponents a l’autoria del fotògraf i 
combatent republicà Francesc Boix realitzats durant i després de l’alliberament del camp. 
Exposició en línia 
https://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_en_linia/francesc_boix_dels_camps_de_conc
entracio_al_fotoperiodisme/historia_del_fons  
 
 

Cicle de Cinema sobre la deportació als Camps de concentració Nazis  

Proposta de realització del Cicle, amb la projecció de tres pel·lícules  o documentals. 
 
El último tren a Auschwitz (Joseph Vilsmaier; Alemania -Rep.Checa 2006) 
Any 1943. Els Nazis volen “netejar” Berlín de jueus definitivament. Més de 70.000 jueus ja han 
estat deportats de la ciutat. A l'abril de 1943, surt de la via 17 de l'estació de Grunewald un 
tren amb 688 jueus –amuntegats en vagons de bestiar– en direcció a Auschwitz. No importa si 
s'és jove o vell, acadèmic, artista o boxador. El viatge a la mort dura sis dies. Al tren, comença 
una lluita contra la calor, la fam i la set. En la seva desesperació, alguns intenten fugir, entre 
ells, Henry i Llegeixi Neumann i Ruth Zilbermann. Però el temps constreny i Auschwitz s'acosta 
cada vegada més. 
 
La zona grisa (títol original: The Grey Zone) Tim Blake Nelson, EEUU 2001 
És una pel·lícula de l'any 2001 dirigida per Tim Blake Nelson i protagonitzada per David 
Arquette, Steve Buscemi, Harvey Keitel, Mira Sorvino i Daniel Benzali. Ha estat doblada al 
català. 
El nom de la pel·lícula prové d'un capítol del llibre "Els enfonsats i els salvats" de Primo Levi, un 
escriptor italià supervivent d'Auschwitz. La pel·lícula explica la història del sonderkommando 
jueu XII en el camp de concentració d'Auschwitz  l'octubre de 1944. Aquests presoners eren 
obligats a ajudar als guàrdies a portar a les víctimes cap a les cambres de gas.El guió es basa 
parcialment en la novel·la autobiogràfica de Miklos Nyiszli, "Auschwitz: a doctor's eyewitness 
account", metge jueu que va participar en els experiments de Josef Mengele sota pressió de 
mantenir amb vida a la seva dona i filla. 
 

 Ghetto (dir.Juzenas Audrius, Alemanya 2006) 

http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/exposicions/exposicions-en-linia/franco-neutral/
http://memoria.gencat.cat/ca/actualitat/activitats/detalls/activitatagenda/Els-primers-exilis-de-la-Guerra-Civil-1936
http://memoria.gencat.cat/ca/actualitat/activitats/detalls/activitatagenda/Els-primers-exilis-de-la-Guerra-Civil-1936
https://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_en_linia/francesc_boix_dels_camps_de_concentracio_al_fotoperiodisme/historia_del_fons
https://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_en_linia/francesc_boix_dels_camps_de_concentracio_al_fotoperiodisme/historia_del_fons
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Lituània, juliol de 1941. 55.000 jueus que viuen als voltants de la ciutat de Vílnius, Lituània, són 
capturats pels nazis per a ser conduïts als camps de concentració per a ser executats. Aquesta 
operació és duta a terme pel jove comandant nazi Kittel. La seva inexperiència i falta d'efectius 
li porta a designar a jueus perquè facin el treball dels soldats alemanys. Però alguna cosa no 
sortirà com estava esperat… 
 

Pel·lícules 

 

 Ellas y yo (Elles et moi) Director: Bernard Stora, 2009 
Minisèrie en 2 capítols francocatalana que van emetre en TV3. 
Gener 1939. La caiguda de Barcelona consagra la derrota dels republicans. Cinc-centes mil 
persones trien l'exili. "Elles i jo" segueix el destí de la família Esteva durant aquests mesos 
terribles i els cinc anys de guerra que seguiran. 
 

 L  rimas ro as 
Directors: Lucía Meler i Víctor Riverola, 2006 
Repartiment: Matías Arranz, Francisco Batiste, Lluis Miralles, Javier Nart, Rosa Pereta, José Luis 
Rodríguez Zapatero, Joan Saura, Josep Maria Solé i Sabaté, Fernando Vazquez, Lupianez Xavier. 
A l'agost de 1940, procedent d'un camp de presoners de Prússia Oriental, va arribar a l'estació 
de Mautthausen un tren que transportava a més de 300 republicans espanyols preparats per a 
ser massacrats. 
 

 La ola 
Director: Ferzan Ozpetek 
Coproducció d'Itàlia-Gran Bretanya-Turquia-Portugal. Drama romàntic. Va obtenir un gran èxit 
de taquilla i crítica, especialment a Itàlia on va guanyar cinc premis David de Donatello. 
Perquè l’ alumnat comprengui millor el que és el totalitarisme, un jove professor d'institut 
decideix dur a terme un experiment: convertir a la seva classe durant una setmana en un petit 
grup totalitari. Amb una rapidesa inquietant, la qual cosa comença com un joc s'anirà 
apoderant de les seves vides... 
Creies que Hitler i els nazis són coses del passat? Que ja no poden tornar a produir-se?... 
Aquesta pel·lícula et farà canviar d'opinió i et posarà en guàrdia contra la barbàrie que portem 
a flor de pell, esperant que algú la desperti. Es pot veure a Amazon Prime 
 
  

 La profesora de historia (Les héritiers) (Possibilitat de debat posterior a l’aula amb 
l’Amical, presencial o per Zoom) 

Directora: Marie-Castille Mention-Schaar, França, 2014 
Anne Gueguen és una professora d'història d'institut que a més es preocupa pels problemes de 
l’alumnat.  
Enguany, com sempre, Anne té un grup difícil. Frustrada pel seu materialisme i la falta 
d'ambició, Anne desafia al grup a participar en un concurs nacional sobre el que significa ser 
adolescent en un camp de concentració nazi. Anne usa tota la seva energia i creativitat per a 
captar l'atenció de l’alumnat i motivar-lo. A mesura que el termini s'acosta, el jovent  comença 
a obrir-se als altres i a creure en ells mateixos. Un projecte que canviarà les seves vides. Es pot 
veure a Amazon Prime 
 
 

 El fotógrafo de Mathaussen  
Directora: Mar Targarona 
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Francesc Boix va ser un fotògraf català i militant comunista que va participar en la Guerra Civil 
lluitant en el bàndol republicà. En el seu intent d'exili durant la Segona Guerra Mundial, va ser 
capturat i enviat a el camp de concentració nazi de Mauthausen. Allà es va dedicar a 
fotografiar els horrors de el lloc i mantenir les imatges en secret per no ser descobertes pels 
alemanys. Les fotografies van ser utilitzades per inculpar nombrosos dirigents nazis durant els 
judicis de Nuremberg. 
Es pot veure a Netflix 
 
 

 El convoy de los 927 
Directores: M. Armengou y R. Belis 
El comboi dels 927 recorda la història de l'extermini de 409 espanyols en el camp d'extermini 
nazi de Mauthausen. 
Uns mesos després d'acabar la Guerra Civil espanyola, el 24 d'agost de 1940, un tren amb 927 
refugiats espanyols sortia de l'estació d'Angulema, a la regió francesa de la  
Charente. Les tropes alemanyes d'Hitler acabaven de dividir França i els refugiats creien que 
els portaven a la zona no ocupada. 
Aviat es van adonar que anaven cap al nord i, quatre dies més tard, van arribar al poble de 
Mauthausen. Quan el comboi va arribar a Mauthausen es va produir una dramàtica separació: 
els soldats alemanys van obligar a baixar-se als homes majors de 13 anys, sense importar si 
eren ancians o nens. Quatre-centes setanta persones van quedar recloses en el camp de 
Mauthausen, d'aquestes 409 van morir. 
Es pot veure a Internet: https://www.youtube.com/watch?v=9IyOVRkZdbY   
 
 

 Cunetas (curtmetratje) 
Director: Pau Teixidor 
Coming Soon Films, 2018 
Curtmetratge ambientat en la Guerra Civil espanyola el tema central gira al voltant dels 
desapareguts del franquisme. A estones terror, a estones acció i western crepuscular, i a 
estones una seca i contundent pel·lícula de venjances. 
Durant la Guerra Civil Espanyola, una família de pagesos ha de fer front a l'amenaça feixista. 
Cansats de posar l'altra galta, prendran una inesperada decisió. 
Es pot veure a Internet: http://www.facebook.com/cunetasFilm/  

 
 Ni oblit, ni perdó 

Curtmetratge dirigit per Jordi Boquet, protagonitzat per Raquel Ferri i produït per ESCAC Films 
que pretén mostrar i reivindicar la realitat de les víctimes del feixisme al nostre país. És per 
això que ens parla de la història d’una família que lluita per mantenir intacta la memòria d’un 
fill assassinat, en concret la família Agulló i Salvador. Al mateix temps, “La Lluita Continua” és 
una campanya d’impacte social i polític que pren com a punt de partida la figura de Guillem 
Agulló, el seu assassinat i el judici del cas. Dona veu a totes aquelles persones, col·lectius i 
grups socials que han patit -i pateixen- la xacra de l’odi, la xenofòbia, el racisme, la persecució 
política i la discriminació al nostre país, i de retruc, a Europa i al món  
 

 
Pàgina web amb un catàleg de pel·lícules de memòria històrica 
https://www.filmin.es/catalogo/tema/memoria-historica    
 

https://www.youtube.com/watch?v=9IyOVRkZdbY
http://www.facebook.com/cunetasFilm/
https://www.filmin.es/catalogo/tema/memoria-historica


                                            

8 
 

 

 

Documentals 
 Los últimos españoles de Mauthausen y del resto de campos nazis. La història dels 

més de 9.000 espanyols i espanyoles que van ser deportats als camps de concentració nazis 
per decisió de Franco i de Hitler. El documental es centra en el testimoni d'un ampli grup de 
supervivents espanyols de Mauthausen, Auschwitz, Buchenwald i Ravensbrück que relaten 
com era la vida i la mort en aquests letals recintes aixecats pel III Reich. També aporta 
declaracions d'historiadors i alguns reveladors documents que demostren la complicitat entre 
l'Espanya franquista i l'Alemanya nazi.  
Es pot veure en internet: https://www.youtube.com/watch?v=UuKnFBZb6-c 

 

 Mauthausen: Viaje al infierno 
Directors: Joan Sella i Cesc Tom s, TVE2 
Al principi, el reportatge anava a dirigit a recollir material per presentar a un programa de 
televisió. No obstant això, a mesura que els autors avançaven en la recerca (acumulant 25 
hores de rodatge), van decidir articular-ho en tres parts de 25 minuts: “Viatge a l'infern”, “El 
complot de l'esperança” i “El deure de recordar”. 
El fil conductor del reportatge és la trobada d'un dels ex deportats, Antonio Roig, amb uns 
escolars als quals explica l'horror que va compartir amb milers de persones en el camp 
d'extermini. Roig, igual que la resta de protagonistes del documental, és fidel al compromís 
que van realitzar de difondre les seves experiències per a evitar la repetició del drama que van 
viure. Així, l'ex deportat Francisco Comellas va tornar a Mauthausen amb l'equip de Línia 900 
per a relatar sobre el terreny els seus records. 
Es pot veure en internet: https://www.youtube.com/watch?v=jErJknRXaHw 
 

                                    
Directors: M. Armengou i R. Belis 
El camp de concentració alemany de  Ravensbrück va ser l'infern per a milers de dones durant 
anys. Conegut com "el pont dels corbs", aquest camp d'extermini nazi formava part del 
Triangle de la Mort de Branderburgo: Oranienburg-Sachsenhausen-Ravensbrück.  
El camp es va convertir ràpidament un centre de producció per a la indústria de guerra. 
Ravensbrück, el camp de concentració de dones més gran que Europa hagi vist mai, és gairebé 
desconegut al nostre país. Situat a 90 km de Berlín, tenia la virtut de quedar amagat en una 
zona pantanosa però alhora ben comunicada amb la capital. Aquestes característiques ho feien 
una fi ideal per als dos objectius principals de qualsevol camp de concentració: explotació i 
anihilament, en aquest cas creat exclusivament per a dones i nens en 1939, però allí els 
esperava un futur negre i tràgic: de les 123.000 persones que hi havia, van morir 92.000. 
Es pot veure en internet: https://www.youtube.com/watch?v=OTEQh-XSn3o 
 

 Família i Guerra i Sobreviure 
Producció: Ajuntament de Vilanova, 2003 
Documentals del programa “Memòria del Futur”, on, a partir del testimoniatge d'home i dones 
de Vilanova, es relaten les històries del Guerra civil, i de la supervivència en els camps de 
concentració. 
 

                                            
Director: Llorenç Soler 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UuKnFBZb6-c
https://www.youtube.com/watch?v=jErJknRXaHw
https://www.youtube.com/watch?v=OTEQh-XSn3o
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És un documental sobre la vida del fotògraf Francesc Boix, militant comunista i exiliat republicà 
que al costat dels seus companys, va sofrir la captivitat en el camp de concentració nazi de 
Mauthausen.  
Al documental es reuneixen els testimoniatges de molts companys de Boix, que va morir a 
París en 1951, sobre la seva vida, que havia començat a la Barcelona dels anys 1920.  
Es mostren moltes de les fotografies que Boix va aconseguir evitar que fossin destruïdes i que 
permeten veure alguns aspectes de la realitat del camp de concentració de Mauthausen. 
També són presents les imatges i el so de la declaració en el Procés de Nuremberg, en suport 
de l'acusació contra alguns dels principals criminals nazis. 
Es pot veure a internet: (https://www.youtube.com/watch?v=-04d60l0-EU)  
 

 Fugir de l'oblit  
Director: Abel Moreno, Catalunya, 2013 
Possibilitat de fer activitat a l’aula 
El documental reconstrueix el viatge de supervivència que va fer el gironí Josep Busó entre 
1939 i 1942, un exiliat republicà que amb 17 anys va fugir primer del franquisme i 
posteriorment del camp de refugiats de Argelès-sud-Mer, del camp de concentració de 
Dachau, el d'extermini de Treblinka i una base de Bordeus on l'exèrcit nazi construïa submarins 
i de la qual va escapar sortint per la porta. Més informació a l’annex. 
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/activitats-i-formacio/-testimonis-a-
laula/   
 

 Camins 
Aquest audiovisual divulgatiu narra històries de vida de persones que es van veure afectades 
per l’Holocaust. 
Ens explica el cas de dues famílies europees: els Friemel i els Hoenigsfeld. De la mà dels seus 
protagonistes, la Margarita i el Rudolf, ens endinsarem en la convulsa Europa d’aquells 
moments. Les seves vides dibuixen itineraris que ressegueixen Europa i alhora ens expliquen 
les situacions que van haver d’afrontar i les decisions que van haver de prendre davant 
l’amenaça del feixisme. 
Durada: 10 min. 
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/recursos/audiovisuals/  
 

                                                                     
Directors: Roberto Rold n y Ramón J. Campo, 2010 
Documental que rescata de l'oblit als últims presos aragonesos del camp nazi de Mauthausen 
(Àustria), on van morir 4.761 espanyols dels 7.347 que van entrar. Allí, “Adéu a la vida” 
descobreix amb Judith Miralles Egea, una saragossana de 15 anys, el lloc on va morir gasat el 
seu besavi, José Egea, al castell de Hartheim, on es va aplicar el programa d'eutanàsia del 
Tercer Reich. En aquest lloc van morir 41 aragonesos, dels 841 morts en aquest camp 
d'extermini. 
 

                                                          
Produït per Sintregua Comunicació i subvencionat pel Programa Amarga Memòria, tracta 
d'acostar-nos al drama dels gairebé 1100 aragonesos que, després de viure l'horror de la 
Guerra Civil, van ser deportats als camps de concentració nazis durant la Segona Guerra 
Mundial.  
Per a intentar conèixer els quatre anys que aquests aragonesos van estar internats en camps 
de concentració, el documental compta amb els testimoniatges de Segon Espallargas (Albalate 

https://www.youtube.com/watch?v=-04d60l0-EU
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/activitats-i-formacio/-testimonis-a-laula/
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/activitats-i-formacio/-testimonis-a-laula/
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/recursos/audiovisuals/
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de l'Arquebisbe], Francisco Bernal (Saragossa), Jesús Tello (Épila), Mariano Constant 
(Capdesao), José Alcubierre (Tardienta) i les famílies de Marcelino Sanz i d'Antonio Ponz. La 
pel·lícula recorre el camp de Mauthausen, conegut amb el sobrenom del camp dels espanyols, 
així com Ebensee o el castell de Hartheim. 
Es pot veure a Internet:  
1a Part: https://www.youtube.com/watch?v=U6aUn8I9giM 
2a Part: https://www.youtube.com/watch?v=83BEiG8SRCo 

 

 

Lectures 

Còmics 

Per conèixer i investigar el nostre passat recent, el còmic pot ser un molt bon aliat. 
 

 Los surcos del azar 
Autor: Paco Roca 
A través dels records de Miguel Ruiz, republicà espanyol exiliat a França, Paco Roca 
reconstrueix Una història apassionant i oblidada sobre la contribució espanyola en la Segona 
Guerra Mundial. Aquest llibre li va servir al seu protagonista a atrevir-se a recordar, per 
desenterrar records dolorosos que el seu protagonista havia ocultat, conscientment o no, per 
intentar viure sense mirar enrere. 

 Memoria y viñetas  
Autor: David F. de Arriba (Desfiladero ediciones) 
(Possibilitat de presentació del llibre per part de l’Amical (activitat pel professorat) 
Lectura divulgativa i senzilla que resulta un refrescant repàs a l'còmic sobre la memòria 
històrica produït en el nostre país en els últims anys. 
 

 El cómic sobre la guerra civil 
Autor: Michel Matly (Cátedra) 
Un llibre fascinant per la seva capacitat per encomanar la passió amb què està escrit. Una 
mirada lúcida per setanta anys d'història i diversos centenars de còmics, alguns d'ells 
veritables troballes, sobre la guerra civil espanyola. 
 

 Las caras de la guerra  
Autor: Tomás Ortega (Ediciones AcyT) 
Estudi de personatges, protagonistes de còmics sobre la guerra civil que, en mans d'Ortega, 
resulten enginyoses versions d'una lectura canviant de la nostra història i ofereix un recorregut 
amè però rigorós d'una història en minúscula, entesa com retalls d'experiències i abordada des 
de la capacitat de transmissió de valors de l'còmic. 
 

 Maus  
Autor: Art Spiegelman / Editorial: Mondadori, 2007  
Maus és la biografia de Vladek Spiegelman, un jueu polonès supervivent dels camps 
d'extermini nazis, comptada a través del seu fill Art, un dibuixant de còmics que vol deixar 
memòria de l'aterridora persecució que van sofrir milions de persones a l'Europa sotmesa per 
Hitler i de les conseqüències d'aquest sofriment en la vida quotidiana de les generacions 
posteriors. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U6aUn8I9giM
https://www.youtube.com/watch?v=83BEiG8SRCo
https://www.astiberri.com/authors/paco-roca
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Novel·les 

 

 De la resistència i la deportació. 50 testimonis de dones espanyoles' 
Neus Català va recuperar les memòries de 50 dones valentes i resistents que van sobreviure 

les experiències límits de la deportació als camps nazis. En recollir aquestes memòries va 

complir la promesa que es van fer entre elles si aconseguien sortir vives dels camps i dels 

crematoris: explicar el que havien viscut i patit. El llibre fou publicat per primer cop l’any 1984 

per l’editor Miquel Horta. 

 La voz dormida 
Autora: Dulce Chacón 
Rescata la memòria de les dones que van perdre la Guerra Civil, novel·la que ha "creat 
polèmica", perquè "les ferides cobertes no es curen mai". 
 
 

 Historia de una maestra, La Fuerza del destino y Mujeres de Negro.  
Autora: Josefina R. Aldecoa  
La trilogia de Josefina R. Aldecoa formada pels següent volums: Història d'una mestra, La força 
de la destinació i Dones de Negre es classifica dins de l'gènere literari històric. Relata 
personalment les vivències d'una jove mestra durant el període comprès entre la República i la 
Postguerra Civil Espanyola al Segle XX. 
 
 

 Yo, Dita Kraus. La bibliotecaria de Auschwiyz 
Nascuda a Praga el 1929, filla de família jueva, Dita Kraus ha viscut les dècades més 
turbulentes dels segles XX i XXI. En aquestes, les seves memòries, Dita escriu amb sorprenent 
claredat sobre els horrors i les alegries d'una vida interrompuda per l'Holocaust. Des dels seus 
primers records i amistats d'infància a Praga abans de la guerra, fins a l'ocupació nazi que va 
portar a ella ia la seva família a ser enviades a l'gueto jueu a Terezín, així com a la por i la 
valentia inimaginables del seu empresonament a Auschwitz i Bergen -Belsen, i la vida després 
de la liberación. Dita ofereix un testimoni indestructible sobre les dures condicions dels 
campaments i el seu paper com a bibliotecària dels preciosos llibres que els seus companys 
presoners van aconseguir passar com contraban esquivant la mirada vigilant dels guàrdies i 
que ella atresorar i va cuidar. Però també mira més enllà de l'Holocaust, posant l'accent en la 
vida que va reconstruir després de la guerra: el seu matrimoni amb el seu company, també 
supervivent, Otto B Kraus, una nova vida a Israel i la felicitat i les angoixes de la maternitat. 
 
 

 Mauthausen, después: Voces de españoles deportados  
Autora: Mercedes Vilanova. 
En les històries de vida dels deportats espanyols sorgeix una lluminositat singular, ja que 
l'impacte de les seves presències commou amb una emoció semblant a la que sentim quan ens 
submergim en el mar i entreveiem la seva profunditat. L'extraordinari de les veus i de les 
perles insòlites que es descobreixen en elles és alhora proper i invisible, és una cosa que pot 
qüestionar i que aquest llibre revela per primera vegada. 
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 15  
Autor: David Muñoz, Andrés G. Leiva 
15 és una història de la guerra civil espanyola basada en un fet real. Madrid, estiu de 1938. A 
dos anys de l'inici de la guerra civil espanyola, la capital d'Espanya segueix sota control 
republicà. Durant la matinada, les bales d'un franctirador acaben amb la vida de dos milicians. 
Poques hores després, el capità Matías i els seus descobreixen que l'assassí ha estat un xaval 
que, entestat a venjar la mort del seu germà falangista, encara segueix tancat en l'habitatge 
des de la qual s'ha disparat. 
 
 

Activitats a l’aula 

 Testimonis a l’aula    (Veure annex)  
Us proposem portar a l’aula la veu dels testimonis mitjançant diferents propostes 

didàctiques de treball. Aquesta activitat la duem a terme conjuntament amb el Departament 
d’Educació. Si esteu interessats/des només que ens ho feu saber a 

memorialdemocratic@gencat.cat 
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/activitats-i-formacio/-testimonis-a-
laula/ 
 

 Vides a l’exili (Veure annex) 
https://drive.google.com/file/d/1Sd2D9ANCEgyphDCRSeyBk9-JTvVBzEk5/view   
 

Enllaços d’interès  

 

 Grup de treball del Departament d’Educació i el Memorial Democràtic. 
Aquest grup de treball està format per professors i tècnics del Memorial Democràtic i del 
Departament d’Educació. 
Els seus integrants treballen per sensibilitzar professors i alumnes pel que fa al concepte de la 
memòria democràtica. 
Organitza cursos i trobades, i és obert a tots els membres de la comunitat educativa que hi 
vulguin participar. 
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/grup-de-treball-del-departament-
densenyament-i-el-memorial-democratic/   
 

 Cursos pel Professorat 
Conjuntament amb el Departament d’Educació, el Memorial Democràtic organitza cursos per 
dotar el professorat d’eines pràctiques i metodologies variades a l’hora d’explicar els 
continguts vinculats a la memòria històrica. Docents de diferents matèries que expliquen a 
altres docents quina ha estat la seva experiència a l’aula, experts que actualitzen temes o 
representants d’institucions o memorials que venen a explicar la seva pràctica didàctica són 
algunes de les propostes que es poden trobar en aquesta oferta.  
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/activitats-i-formacio/cursos/  
 

 Quaderns Didàctics del Memorial Democràtic 
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/publicacions_md/quaderns-didactics-del-memorial-
democratic/  
 

 Els llocs de la memòria. Tarragona  
https://serveiseducatius.xtec.cat/tarragones/llocs-memoria/ 
 

mailto:memorialdemocratic@gencat.cat
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/activitats-i-formacio/-testimonis-a-laula/
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/activitats-i-formacio/-testimonis-a-laula/
https://drive.google.com/file/d/1Sd2D9ANCEgyphDCRSeyBk9-JTvVBzEk5/view
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/grup-de-treball-del-departament-densenyament-i-el-memorial-democratic/
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/grup-de-treball-del-departament-densenyament-i-el-memorial-democratic/
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/activitats-i-formacio/cursos/
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/publicacions_md/quaderns-didactics-del-memorial-democratic/
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/publicacions_md/quaderns-didactics-del-memorial-democratic/
https://serveiseducatius.xtec.cat/tarragones/llocs-memoria/
https://serveiseducatius.xtec.cat/tarragones/llocs-memoria/
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 Unidades didácticas para la recuperación de la memoria 
http://memoriahistoria.unileon.es/  
 

 Espai educatiu del portal memòria.cat   
https://www.memoria.cat/edu/propostes-didactiques/ 

 

 Educació i memòria 
https://projectes.xtec.cat/memoriaieducacio/recursos/webs/   

 

 La Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto, Yad va Shem 
https://www.yadvashem.org/es.html 
 

 Guerra civil i franquisme 
https://www.sapiens.cat/epoca-historica/historia-contemporania/guerra-civil-i-franquisme    
 

 Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme 
https://expresospoliticsdelfranquisme.com/ 
 

 Grups DEMD 

Portes de la memòria  
Grup de Treball de Memòria Històrica a l’educació secundària DEMD-Lleida  
 

 

Memorials  

 Amical Mauthausen. Exposicions, xerrades, cinema, projectes.. 
https://amical-mauthausen.org/ 
 

 Amical Ravensbruck 
https://www.amicalravensbruck.org/xerrada-del-centre-destudis-argentonins-jaume-clavell-
sobre-ravensbruck/ 
 

 Xarxa Mai Més 
Trobareu, Treballs de recerca, orientacions al professorat, Projectes de Centre, recursos, i 
més... 
https://xarxamaimes.org/ 
 

 Memorial Democràtic. Generalitat de Catalunya 
http://memoria.gencat.cat/ca/inici 
 

 Museu de Memorial de l’Exili (MUME). Generalitat de Catalunya 
https://www.museuexili.cat/es/ 
 

Interactius 

 Les fàbriques de guerra de la República. Revista Sàpiens.  
https://www.sapiens.cat/epoca-historica/historia-contemporania/guerra-civil-i-
franquisme/fabriques-de-guerra-de-la-generalitat_202653_102.html 
 

 El mapa del partit nazi a Catalunya  

http://memoriahistoria.unileon.es/
http://memoriahistoria.unileon.es/
https://www.memoria.cat/edu/propostes-didactiques/
https://projectes.xtec.cat/memoriaieducacio/recursos/webs/
https://www.yadvashem.org/es.html
https://www.sapiens.cat/epoca-historica/historia-contemporania/guerra-civil-i-franquisme
https://expresospoliticsdelfranquisme.com/
https://sites.google.com/xtec.cat/portes-de-la-memoria/inici
https://sites.google.com/xtec.cat/memoria-lleida-secundaria/inici?authuser=0
https://amical-mauthausen.org/
https://www.amicalravensbruck.org/xerrada-del-centre-destudis-argentonins-jaume-clavell-sobre-ravensbruck/
https://www.amicalravensbruck.org/xerrada-del-centre-destudis-argentonins-jaume-clavell-sobre-ravensbruck/
https://xarxamaimes.org/
http://memoria.gencat.cat/ca/inici
https://www.museuexili.cat/ca/
https://www.museuexili.cat/es/
https://www.sapiens.cat/epoca-historica/historia-contemporania/guerra-civil-i-franquisme/fabriques-de-guerra-de-la-generalitat_202653_102.html
https://www.sapiens.cat/epoca-historica/historia-contemporania/guerra-civil-i-franquisme/fabriques-de-guerra-de-la-generalitat_202653_102.html
https://www.sapiens.cat/epoca-historica/historia-contemporania/guerra-civil-i-franquisme/fabriques-de-guerra-de-la-generalitat_202653_102.html
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https://www.sapiens.cat/interactius/interactiu-el-mapa-del-partit-nazi-a-
catalunya_200483_102.html 
 

 Catàleg de pel·lícules de memòria històrica 

https://www.filmin.es/catalogo/tema/memoria-historica  
 
 

5. ANNEX 

Exposicions  

 
«Viacrucis a 50 estacions» 
-Format: 50 dibuixos en DIN A2 (42 × 60) amb un breu peu que descriu les situacions i tortures 
experimentades pels presoners al camp d'extermini Gusen 2. 
-Preu: 200 €. 
-Transport: Es fan càrrec també de el muntatge i desmuntatge. 
-L'obertura, tancament i vigilància de el local mentre estigui obert és competència de 
l'Ajuntament o establiment on estigui muntada. 
*La Garriga Secreta s'ofereix per fer presentacions comentades en els instituts, amb projecció 
de tots els dibuixos de Aldebert i organitzen conferències sobre aquest i temes similars en les 
mateixes sales d'exposició.   
-Contacte:Antoni Pardo  garrigasecreta@gmail.com    Telf. 938715072 a 610964736 
https://amical-mauthausen.org/servicios/exposiciones/viacrucis-en-50-estacions/  
 

   
 
 
«Vencedors i Vençuts» 
La mostra, produïda pel Memorial Democràtic, està dividida en 5 àmbits: “Ocupació militar a 
Catalunya”, “Retirada i exili”, “Els vencedors”, “Els vençuts” i “Esperances enfrontades”. 
Després de quasi tres anys de guerra, Catalunya va ser ocupada per les tropes franquistes. La fi 
del conflicte va ser doblement terrible per al territori. Per una banda, la derrota portaria 
desenes de milers de catalans a marxar l’exili, a ser empresonats i, en el pitjor dels casos, a ser 
afusellats i enterrats en fosses comunes. Per l’altra, la fi de la guerra suposaria la supressió de 
l’autonomia catalana i la persecució de la seva llengua i cultura. D’aquesta manera, s’iniciaria 
la llarga nit del franquisme, una dictadura que separaria la societat, fins al darrer moment, 
entre vencedors i vençuts. 
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/exposicions/exposicions-itinerants/vencedors-i-
vencuts/ 

https://www.sapiens.cat/interactius/interactiu-el-mapa-del-partit-nazi-a-catalunya_200483_102.html
https://www.sapiens.cat/interactius/interactiu-el-mapa-del-partit-nazi-a-catalunya_200483_102.html
https://www.filmin.es/catalogo/tema/memoria-historica
https://amical-mauthausen.org/servicios/exposiciones/viacrucis-en-50-estacions/
https://amical-mauthausen.org/servicios/exposiciones/viacrucis-en-50-estacions/
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/exposicions/exposicions-itinerants/vencedors-i-vencuts/
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/exposicions/exposicions-itinerants/vencedors-i-vencuts/
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Format: 17 roll ups 
Metres lineals: 25 m. 
Preu: Gratuit 
Assegurança: La pròpia de l’espai que l’acull.  
Transport: A càrrec nostre. S’ha d’anar a recollir a l’últim lloc on s’ha exposat.   
Metres cúbics: 1 m³ 
Pes: 70 Kg aproximadament 
 Tipus d’embalatge: Roll-up amb funda 
Contacte: memorialdemocratic@gencat.cat 
 

 

Activitats a l’aula 

Us proposem portar a l’aula la veu dels testimonis mitjançant diferents propostes didàctiques 
de treball. Aquesta activitat la duem a terme conjuntament amb el Departament d’Educació.Si 
esteu interessats/des només que ens ho feu saber a memorialdemocratic@gencat.cat  

 

“Fu ir de l’oblit”   
Conferenciant: Abel Moreno. 
-Idioma: Català/Castellà  
Objectiu: Es tracta d’oferir la possibilitat d’apropar a l’aula testimonis directes o indirectes 
relacionats amb fets històrics així com aproximar també el tractament de les fonts primàries 
d’aquests fets.   
-Durada:2 hores. Hi ha una primera part de la sessió dedicada a la presentació o visualització 
del documental i una segona part de col·loqui entre estudiants i conferenciant.  
Atès que el documental té una durada de 1h 32 minuts es recomana visualitzar-lo abans  
-Lloc on es realitza:  A l’aula 
-Preu: Gratuït 
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/activitats-i-formacio/-testimonis-a-
laula/   

 
 
“Les 7 caixes” 
- Conferenciant: Dory Sontheimer 
(Barcelona, 1946) Amb la mort de la mare, la Dory va començar a fer neteja de l’altell de casa 
dels seus pares on va trobar 7 caixes. La informació que hi havia a dins la va ajudar a entendre 
els silencis dels seus pares, alemanys jueus nacionalitzats espanyols i de fe catòlica. També va 
descobrir la història de la seva família, víctima de l’Holocaust, en una investigació que l’ha 
portat a viatjar fins a Alemanya, Israel, EEUU, Canadà i Txèquia. És l’autora del llibre “Les set 
caixes” i “La vuitena caixa”. 
-Idioma: Català/Castellà 

http://memoria.gencat.cat/web/.content/00_exposicions/exposicions_enlinia/vencedors_i_vencuts/Vencedors_Vencuts_Opuscle_web.pdf
mailto:memorialdemocratic@gencat.cat
mailto:memorialdemocratic@gencat.cat
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/activitats-i-formacio/-testimonis-a-laula/
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/activitats-i-formacio/-testimonis-a-laula/
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-Objectiu: Es tracta d’oferir la possibilitat d’apropar a l’aula testimonis directes o indirectes 
relacionats amb fets històrics així com aproximar també el tractament de les fonts primàries 
d’aquests fets. 
-Material de suport: Dossier didàctic i audiovisual Camins 
-Durada: 2 hores. Hi ha una primera part de la sessió dedicada a la presentació i una segona 
part de col·loqui entre estudiants i conferenciant. 
-Lloc on es realitza: A l’aula 
-Preu: Gratuit 
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/activitats-i-formacio/-testimonis-a-
laula/  
 
 
“Vides a l’exili” (La maleta peda ò ica) 
 
-Conferenciant: educador del Museu de l’exili 
-Idioma: Català/Castellà 
-Objectiu: La maleta pedagògica és un  material pensat per aprofundir en el coneixement de 
l’exili republicà que va succeir a Espanya i Catalunya després de la Guerra Civil Espanyola. 
-Material de suport: Sí 
-Durada: 
-Lloc on es realitza: A l’aula 
Activitat recomanada per alumnes de 4art d’ESO tot i que també es pot adaptar als alumnes de 
2on de Batxillerat. 
-Preu: 1 grup 150€,  2 grups(el mateix dia) 200€  3 grups(el mateix dia) 240 €  
a aquest preu s’ha d’afegir el cost del desplaçament de l’educador: 126,58€ 
https://drive.google.com/file/d/1Sd2D9ANCEgyphDCRSeyBk9-JTvVBzEk5/view 
- Aquesta activitat s’ha de reservar amb un mes d’antelació aproximadament 
 

 
 
 
Taller de l’historiador: “Viure i morir a la  uerra civil espanyola 1936-1939” 
 
El taller s’endinsa en un període històric molt concret a través dels testimonis de quatre 
persones reals. Els principals continguts que estructuren l’activitat són les causes de la Guerra 
Civil espanyola (1936-1939); les característiques de la vida quotidiana durant la Guerra Civil a 
la rereguarda i al front; la violència interna, els aspectes militars de la guerra i les 
conseqüències ideològiques i polítiques de la victòria franquista. 
 
Nivell recomanat: Segon cicle ESO i Batxillerat 
Durada: 2 hores 
Nombre d’alumnes per educador: 25 alumnes 
-Lloc on es realitza: Al museu 
Preu de l’activitat: 97 € 
Informació i reserves: Tel. 93 225 42 44 | mhcvisites.cultura@gencat.cat 

http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/activitats-i-formacio/-testimonis-a-laula/
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/activitats-i-formacio/-testimonis-a-laula/
https://drive.google.com/file/d/1Sd2D9ANCEgyphDCRSeyBk9-JTvVBzEk5/view
file:///C:/Users/rut.bill/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R8CH2YPV/Promoció%20Maleta%20pedagògica.pdf
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https://www.mhcat.cat/educacio/activitats_educatives/activitats_educatives2/cicles/batxiller
at/taller_viure_i_morir_a_la_guerra_civil_espanyola_1936_1939  

https://www.mhcat.cat/educacio/activitats_educatives/activitats_educatives2/cicles/batxillerat/taller_viure_i_morir_a_la_guerra_civil_espanyola_1936_1939
https://www.mhcat.cat/educacio/activitats_educatives/activitats_educatives2/cicles/batxillerat/taller_viure_i_morir_a_la_guerra_civil_espanyola_1936_1939

