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DADES INICIALS:

CARACTERÍSTIQUES
DE LA REPRESSIÓ A

ESPANYA *

Repressió feta pel 
bàndol republicà

Repressió feta per 
bàndol sublevat (franquista)

Quantitat d’assassinats 60.000 aprox.
150.000 aprox. (100.000 durant la guerra

i 50.000 en la postguerra)

Responsabilitat de la 
repressió

Grups d’incontrolats (especialment
milicians dels sindicats, sobretot

CNT-FAI)

Organitzada des del poder (exèrcit,
falangistes, conservadors, i recolzada

per l’Església catòlica)

Temporalitat
Al començ: durant els primers mesos
de la guerra, en especial entre juliol

de 1936 i maig de 1937

Permanent: des de l’inici de la Guerra
Civil (18 juliol 1936), durant tota la guerra
i fins i tot continua durant la postguerra.

Espai geogràfic
Cada vegada més reduït, menys

territori, per les pèrdues territorials
durant la Guerra Civil. 

Cada vegada més àmplia, més territori,
per les conquestes territorials durant la

Guerra Civil.

* Taula elaborada a partir de dades extretes de l’obra El holocausto español de l’historiador Paul Preston.

QÜESTIONARI

Tres generacions més tard

 1. Quin any van afusellar el besavi de la xica protagonista? I al pare de Josefa Celrà?

Els anys de la repressió

  2. Segons l’historiador Ángel Viñas que va suposar el franquisme per a Espanya?

  3. Què li va dir sa mare a Josefa Celrà l’últim dia que va veure son pare?

  4. Fins a quin any va estar en vigor l’estat de guerra a Espanya?

  5. Quants presoners republicans s’aglomeraven al convent de Sant Miquel dels Reis a València?

  6. Com es deia el rector de la Universitat de València que va ser afusellat?

  7. Quantes persones van afusellar els franquistes al paretó de Paterna (València)?

  8. Què va dir el nazi Himmler sobre la repressió franquista el 1940?

  9. A més de l’exili o presó quines altres mesures s’aplicava a les dones republicanes per a humiliar-
les?



  10. Quin somni tenia Enrique Ginés sobre son pare?

El paper de l’Església

  11. Quina institució va ser la gran beneficiada pel franquisme?

  12. En què es va convertir en Convent de Santa Clara de València?

Les escoles del franquisme

  13. Què va passar amb els col·legis religiosos en el franquisme?

  14. Per a què s’educaven les xiquetes en el franquisme?

  15. Quina era la llengua única de l’educació?

16. Per què el Sr. Ginés no podia ser locutor de ràdio segons el vicari de l’església?

El patriarcat

  17. Com s’esperava que havia de ser la dona en el franquisme?

  18. Com tractava els homosexuals el franquisme?

El principi del final

  19. De quina facció o grup de l’Església catòlica eren els ministres tecnòcrates dels anys 60 que 
van fer el «desarrollismo» econòmic?

L’oposició pren força

  20. Quin era el lema de la manifestació del Primer de Maig de 1967?

  21. Quina cançó del cantautor valencià Raimon va ser un símbol per a la joventut antifranquista?

  22. En quin any es declara l’estat d’excepció per les manifestacions antifranquistes?

  23. Quin dia i any va morir el dictador Francisco Franco?

La gestió del passat

  24. Com gestionem o tractem el passat en aquest país?

  25. Què es pot fer actualment amb la gestió del passat respecte als represaliats per la dictadura  
nacionalcatòlica del general Franco?


