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LA PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DELS REPRESALIATS PEL FRANQUISME 

Com ha encarat Espanya la memòria de la Guerra Civil i el franquisme? El paper dels 
arxius en preservar i difondre la Memòria Històrica 

 

 

 

 

Objectius  
1- Saber explicar el contingut de la llista de represaliats pel franquisme publicada per l’Arxiu 

Nacional de Catalunya.  
2- Saber explicar el significat de la publicació de la llista. 
3- Definir el concepte de Memòria Històrica. 
4- Resumir com a evolucionat el tractament del passat franquista a Espanya. 
5- Conèixer crítiques que n’han fet organismes internacionals. 
6- Contrastar com s’ha encarat la memòria de dictadures similars en altres països. 
7- Explicar la funció dels arxius. 
 

Descripció de la proposta   
 

Les activitats guien un procés que permet realitzar una aproximació al tractament de la Guerra Civil 
i el franquisme a Catalunya i Espanya des de la perspectiva de la Memòria Històrica i el 
reconeixement i reparació de les víctimes, aprofitant la publicació de la llista de represaliats pel 
franquisme per l’Arxiu Nacional de Catalunya el juliol de 2017.  
 
La finalitat de la proposta és reflexionar críticament entorn el tractament de la Memòria Històrica 
del franquisme.   
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
S’ha pensat per ser realitzada com un treball de recerca a través de notícies, articles i legislació 
referent a la Memòria històrica del franquisme. En l’apartat legislatiu, tal vegada el més feixuc, s’ha 
pensat el treball en forma de grups cooperatius que expliquin a la resta del grup-classe la part que 
els ha tocat.  
 

Imatge de la publicación al web de l’Arxiu Nacional de Catalunya de la 
llista de processos i resolucions dictades pels tribunals militars 
(sumaríssims) franquistes a la IV regió militar entre 1938 i 1978. 
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Recursos emprats  

- Articles de premsa, textos legislatius i informes enllaçats en el quadern d’activitats. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 
Continguts: ESO_4 

- El món actual: 

 Els lligams entre present i passat: continuïtats i canvis a l’Europa del segle XX al XXI. 

 Els reptes de la democràcia a l’actualitat. 

 Resolució de conflictes. Funció de la memòria històrica. 
 
Competències Bàsiques i Continguts Clau es presenten en document a part 

 

Esquema i temporització  

 
L’esquema de l’activitat és el següent: 

1- Introducció a l’activitat a través dels twits que va generar la publicació de la llista. 
Coneixements previs respecte la llista.  

2- Què és la llista? 
3- La Història i la Memòria Històrica, similituds i diferències. 
4- Evolució Marc legislatiu. Treball en grups per estudiar diferents lleis. 
5- Els arxiu. Què és un arxiu? 
6- Altres conflictes, altres memòries.... 
7- Conclusions. 

 
La temporització estimada: part 1, 2 i 3 en 1 sessió; part 4 en 1 sessió; part 5, 6 i 7 en 1 
sessió. És possible que les sessions s’allarguin més (una sessió i mitja o fins i tot dues). És 
una estimació i dependrà del grup classe i la velocitat que es vulgui imprimir (a més 
velocitat, més continguts, però menys aprofundits i consolidats).  

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnes de 4t d’ESO 

 

Documents adjunts  

Dossier d’activitats:  

 

Autoria  

Guerau Ribes Capilla. Arxiu Nacional de Catalunya. 

http://dipdig.cultura.gencat.cat/anc/ancaula/Llista_Represaliats/Activitats.pdf


