AJUDEM MADRID!
El fenomen dels refugiats durant la Guerra
Civil espanyola (1936-1939)

Aquesta imatge pot tenir drets reservats
"Ayuda a Madrid". Ministeri de Propaganda. [1937].
ANC 1‐1‐T‐7433. Codi doc ANC@ula: 1072
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1. INTRODUCCIÓ
El terme refugiat fa referència a les persones que han d’abandonar el seu estat a causa de
la persecució a què són sotmesos per les seves idees. Durant la Guerra Civil espanyola
(1936‐1939) es va utilitzar aquest terme per identificar la població desplaçada com a
conseqüència de la guerra, tot i que es mantingués dintre les fronteres de l’Estat espanyol.
A la present proposta didàctica s’estudien l’origen dels primers desplaçaments produïts
durant la Guerra Civil espanyola. Aquests es donen com a conseqüència de l’evacuació de
Madrid, on les autoritats republicanes intenten forçar la sortida de la població. Els
bombardejos de Madrid són intensos i la població civil intenta fugir de la ciutat. Madrid es
converteix en un símbol de resistència al feixisme, “cal salvar Madrid”. La solidaritat
popular i institucional s’aboca cap als refugiats madrilenys i Catalunya es converteix en
terra d’acollida. Els refugiats podien ser‐ho tant per decisió pròpia (motivats per una
situació de perill) com per la decisió de les autoritats que, com en el cas de Madrid,
evacuaven el personal civil de les zones de conflicte, amb la finalitat de disminuir les
dificultats d’abastament i d’atenció sanitària pròpies del front, i de millorar les possibilitats
d’acció de l‘exèrcit. El drama dels refugiats republicans era el de ser estrangers i fugitius en
el propi estat. Una allau de gent es desplaça, fugint dels bombardejos i la persecució
política, de la fam, de la por, cap a les zones que encara queden en mans republicanes.
Durant els primers mesos de guerra, amb carros o apinyats en els pocs camions i trens que
circulaven; al final, la majoria caminant.
Per entendre el fenomen, s’analitza un document titulat “Ayuda a Madrid”, editat pel
Ministeri de Propaganda. Les següents activitats, a través de l’anàlisi i tractament de
diferents tipologies de fonts, us permetran conèixer el fenomen dels refugiats durant la
seva primera etapa, tot aprofundint en els seus orígens.
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2. FEM LA RECERCA
2.1. Coneixem el document
Busqueu el document a l’aplicació ANC@ula seguint les següents pautes i responeu les
preguntes que trobareu a continuació.
- Trieu l’opció “cercar per camps”
- On posa “codi”, anoteu el número de Codi doc. I premeu “cerca”
- Com a resultat de la cerca apareix el títol de document i clicant‐hi s’obre la fitxa
descriptiva.
- A la part inferior teniu l’accés a la imatge ampliada. Cliqueu‐hi a sobre per poder
accedir al document amb més detall.

"Ayuda a Madrid". València: Ministeri de Propaganda, [1937].
Referència: ANC 1‐1‐T‐7433. Codi doc ANC@ula: 1072

2.1.1. Identificació del document


Elaboreu la fitxa d’identificació i descripció del document.

2.1.2. Tipologia de font
Responeu a les següents preguntes. Podeu consultar el document de suport per obtenir
més informació.


Digueu de quina font es tracta tenint en compte l’objecte de la vostra recerca.
Font primària
Font secundària



Perquè?
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2.1.3. Resum del contingut


Indiqueu en quines parts es divideix el text i resumiu les idees principals de
cadascuna d’elles.

2.2. Anàlisi del document


Busqueu les dates en què s’inicia l’atac a Madrid



Dateu el document prenent com a referència les explicacions que trobareu en
l’apartat “Importancia de la ayuda a Madrid”.

2.2.1. L’ajuda a Madrid


Llegiu la següent frase i reflexioneu sobre les diferents utilitzacions de la paraula
nació segons el bàndol:
“Tenemos la razón, el apoyo nacional, la esperanza del mundo que confía en el
ejemplo de Espanya.”
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Busqueu informació sobre els bombardejos de la població civil i d’altres pràctiques
de la Guerra Civil que van atemptar contra els drets de les persones i compareu‐la
amb la frase que trobeu a continuació:
“No se puede tener la menor esperanza de que los facciosos atiendan a ningún tipo
de consideración para hacer la guerra de modo menos bárbaro.”



Reflexioneu sobre la següent frase:
“El problema capital de la guerra es salvar pronto Madrid... El deber de España
entera es despejar...la capital de la República”



Enumereu els elements que, segons el text, determinen la complexitat de la
defensa de Madrid i els inconvenients que representa la llarga durada de la defensa
de la capital.

2.2.2. L’Ajuda Militar a Madrid
En l’apartat Ayuda Militar apareixen unes recomanacions:
“La ayuda militar puede ser directa o indirecta... es el mando quien tiene que tomar los
acuerdos pertinentes acerca de esto... Que todas las fuerzas estén equipadas y adiestradas
del modo más perfecto, y unidas por una firme disciplina, de modo que no se plantee la
menor dificultad al gobierno... sin tener que luchar con problemas interiores”.
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Quines són les pors que s’expressen veladament i, per tant, quins problemes hi ha
afegits a la pròpia guerra?

2.2.3. L’evacuació
En l’apartat que parla de l’evacuació, apareixen relacionades, de manera directa o
indirecta, algunes dades sobre la situació de la població de Madrid que explicarien les
causes de l’evacuació i les solucions que es proposen. Resumiu‐les.

2.2.4.L’escassetat de productes
En l’apartat dedicat a l’avituallament es fan determinades reflexions sobre l’escassetat de
productes. Responeu les qüestions al respecte que es formulen a continuació:


Quins productes falten a la ciutat?



Què implica que hi falti carbó?
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Per què hi ha més dificultats a proveir Madrid que les províncies?

2.2.5. La importància de l’ajuda a Madrid
Llegiu les següents frases de l’apartat “Importancia de la Ayuda a Madrid” i responeu les
preguntes


Expliqueu el perquè d’aquesta afirmació:
“La pérdida de Madrid hubiera tenido las peores consecuencias para ellas (las
regiones)”



Comenteu aquesta frase:
“Los apoyos extranjeros serían más desembozados y cuantiosos de los que hasta
ahora vienen recibiendo”
A quina països fa referència? A qui recolzen aquests països, al bàndol republicà o al
nacional?

Quins motius es donen per explicar la insuficiència de l’ajut a Madrid?
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Quines són les solucions que es proposen?



Quins problemes deixa entreveure aquesta recomanació?
“Nadie debe cometer ningún acto que pueda desprestigiar o debilitar el poder...
oponerse a los demanes... aprender el manejo de las armas y estar encuadrado en
unidades del ejército de la Republica”

2.3. Anàlisi de les imatges del document
Observeu la tercera i quarta imatge que conté el document i responeu les següents
preguntes:


Què transporten les persones? Per què?



Es veuen homes a la foto? Per què?
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Observeu la cinquena imatge que conté el document i responeu les següents preguntes:


Què porten els homes al coll?



Què representa la imatge?



Quin missatge es vol donar?

9

3. CONCLUSIONS
Escriviu una petita síntesi, a mode de conclusió, en la qual recopileu la informació
obtinguda gràcies a la realització de les diferents activitats. En el text redactat haureu de
donar resposta a les següents preguntes:
Quina relació hi ha entre la situació a Madrid i l’origen del fenomen dels refugiats? Com
s’argumenta al text la demanda d’ajuda a Madrid?
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