
 

 

 
 
 

Curs 2022/23 
 

Aula d’Amposta – 1r. Quadrimestre 
 

CLAUS I PROTAGONISTES DE LA GUERRA CIVIL I L’EXILI, UNA 
APROXIMACIÓ EBRENCA 

 
Aquest curs té com a eix temàtic la Guerra civil i l’Exili republicà des d’una 
perspectiva general a través de diferents aspectes i posant èmfasi en el 
desenvolupament del conflicte i les seves conseqüències a Amposta i les 
Terres de l’Ebre. 
 
Sessions temàtiques: 
 
1 Intro general. De la República a la Guerra Civil.  
Sra. Teresa Ferré 
Panoràmica sobre les característiques del règim republicà i les causes de la Guerra 
Civil. 
 
2 Protagonistes en els camps polític, ideològic i militar.  
Sr. Andreu Caralt 
La sessió abordarà el perfil biogràfic i rol durant la Guerra Civil de diversos del 
protagonistes principals del conflicte: Lluís Companys, Federica Montseny, Manuel 
Azaña, Juan Negrín, Vicente Rojo, Francisco Franco, Ramón Serrano Suñer i José 
Antonio Primo de Rivera. 
 
3 Les organitzacions de dones durant la guerra.  
Sra. Teresa Ferré 
Sessió dedicada al rol de la dona durant la guerra centrada en les organitzacions més 
importants i les dones que en van ser líders. Asociación Mujeres Antifascistas (AMA), 
Mujeres Libres, Unió de Dones de Catalunya i Sección Femenina de la Falange. 
 
 
 



 

 

 
4 La transformació dels mitjans de comunicació i l’acció de la propaganda.  
Sra. Teresa Ferré 
La Guerra Civil és una fita en l’àmbit de la propaganda. La sessió farà una aproximació 
a la construcció dels missatges emesos per les autoritats republicanes i el bàndol 
franquista, a més d’explicar la transformació de la premsa (canvis de propietat, nous 
mitjans de comunicació) i el paper de la ràdio (per primer cop a la història present a un 
conflicte). També es donarà a conèixer un organisme concret: el Comissariat de 
Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 
 
5 Imatge en conflicte: la modernització de la fotografia i el cinema.  
Sra. Teresa Ferré 
Sessió temàtica sobre la importància de la imatge durant la guerra a través de 
l’aportació dels fotoperiodistes més significatius i el visionat de diversos audiovisuals 
d’època, tant noticiaris cinematogràfics com pel·lícules de ficció. 
 
6 Els avenços sanitaris. El cas de la Batalla de l’Ebre.  
Sra. Teresa Ferré 
Sessió monogràfica sobre la configuració del sistema sanitari republicà i del franquista 
des d’una perspectiva general. Anàlisi de cas concret de la sanitat a la Batalla de l’Ebre. 
 
7 Els contingents militars: Voluntaris Vs Forçats.  
Sr. Andreu Caralt 
La sessió abordarà la diversa tipologia de combatent durant la Guerra Civil, posant 
l’accent en la diferència entre el soldat voluntari i el reclutat de manera forçada. Entre 
els primers, es posarà d’exemple els milicians, les Brigades Internacionals i els 
requetès carlistes, mentre que dels segons es destacarà les lleves del Biberó i del Sac. 
 
8 L’evolució de la Guerra Civil en el camp de batalla.  
Sr. Andreu Caralt 
La sessió explicarà l’evolució dels fronts de combat al llarg del tres anys de Guerra 
Civil: des de l’esclat del cop d’estat, passant per l’ofensiva sobre Madrid, els combats 
al Nord d’Espanya i al front d’Aragó, les batalles de Terol i Llevant, la batalla de l’Ebre 
i la resolució de la guerra amb la conquesta de Catalunya i de la zona centre el març 
de 1939. 
 
 
 



 

 

 
 
9 Aspectes militars, socials i estratègics de la Batalla de l’Ebre. 
Sr. Andreu Caralt 
La sessió abordarà la batalla de l’Ebre des d’una òptica militar: causes, objectes i 
desenvolupament de l’operació; una òptica social: impacte sobre la població civil 
afectada i sobre la moral de la rereguarda; i una òptica estratègica: impacte de la 
batalla sobre la política de les potencies europees en relació a la Guerra Civil. 
 
10 Amposta durant la Guerra Civil.  
Sr. Andreu Caralt 
La sessió explicarà els fets de la Guerra Civil en clau local, amb el relat del què va 
succeir a la ciutat d’Amposta. Uns fets que s’inicien amb la reacció al cop d’estat 
militar, la revolució social i la implantació del somni llibertari. Més tard, les disputes 
entre republicans i revolucionaris, l’arribada dels bombardejos aeris, els refugiats de 
guerra i, finalment, els combats militars, amb l’evacuació dels civils i l’exili dels més 
compromesos. 
 
11 Les repressions: revolucionària i franquista. 
Sr. Andreu Caralt 
La sessió analitzarà les característiques de la repressió revolucionària desenvolupada 
al país el segon semestre de 1936 i la repressió franquista, iniciada dos anys més tard 
i que s’allargà durant la llarga dictadura. Es posarà l’accent en les seves similituds, les 
seves grans diferències i en la condició de víctima. 
 
12 Exili.  
Sra. Teresa Ferré 
Mai a la història d’Espanya s’havia produït un desplaçament forçat de civils com el que 
causà la victòria franquista. Aquesta sessió abordarà l’Exili republicà a França incidint 
en les característiques del sistema concentracionari francès i quin era el destí dels 
refugiats: permanència, emigració o retorn a l’Espanya franquista. 
 
13 La deportació republicana als camps nazis, el cas ebrenc.  
Sr. Andreu Caralt 
La sessió abordarà els diversos camins de la deportació republicana als camps nazis i 
el dia a dia a l’interior dels camps, amb accent destacat al complex de camps de 
Mauthausen i Gusen. S’exposaran diversos perfils biogràfics de deportats procedents 
de les Terres de l’Ebre. 



 

 

 
 
14 Polítiques institucionals de la Guerra Civil i l’Exili. 
Sra. Teresa Ferré 
Sessió dedicada a les polítiques públiques impulsades per recuperar la memòria 
democràtica i quins són els reptes i qüestions pendents que han d’afrontar les 
institucions. 
 
15 Memòries, biografies, dietaris i testimonis personals.  
Sr. Andreu Caralt i Sra. Teresa Ferré 
La producció de memòries, biografies i egodocuments sobre l’experiència de la Guerra 
Civil continua encara avui sent un camp literari ric. Des de protagonistes de diferents 
partits i ideologies polítiques, passant per militars, sanitaris o periodistes, però també 
persones anònimes que han donat el seu testimoni d’una experiència que els marcà 
per tota la vida. 
 
 
 


