
L’EXILI EN LA GUERRA CIVIL

EL COL·LECTIU CIENTÍFIC



“Em sento envaït per la nostàlgia de la 
terra (…). Veiem en la ratlla de la terra la 
nostra salvació. Avuí la ratlla separa dos 
mons diferents. Un d’ells, el nostre, ens és
hostil, i sinó ens sortiem, ens veuriem
morts. L’altre és l’Europa lliure, la 
democràcia, la llibertat, el respecte a la 
personalitat humana. Amb el cor desfet
per deixar la nostra terra, entrem en 
França com qui es llança sobre un post de 
salvació”

Alexandre Deulofeu (1903-1978)



INFORME SOBRE L’EXILI

- El CVC amb el seu informe sobre l’exili ha pretés recordar
a aquelles persones, entre elles valencianes, que en el camp 

de la investigació científica han estat silenciades o poc
reconegudes com a fites de la ciència.

.

- Commemorar els 80 anys de l’exili de la Guerra Civil 
Espanyola.

- Emfatitzar els valors culturals de l’exili , destacar la 
influència dels exiliats en la vida política i cultural dels països

d’acollida. 

- Remmarcar la pèrdua d’una elit d’investigadors integrats en 
la comunitat científica Intel·lectual europea, i d’un important

col·lectiu de professionals al servei de la societat.



Què va significar 
València durant els anys
de la Guerra Civil a 
l’àmbit de la cultura?

València la millor
representant de la 
Universitat Republicana

El trencament cultural 
del projecte reformista. 
Les biografies i la 
història col·lectiva



El rescat dels camps i el 
viatge amb els vaixells

Les organitzacions d’ajuda

La població exiliada

Països de l’exili

Tipus d’exili



El projecte reformista 
institucionalista

La gènesi de la comunitat
científica

L’exili científic, dimensió
col·lectiva. Perfil dels científics

Les disciplines científiques. La 
dimensió científica de l’exili
republicà. La revista ciència



El llegat cultural dels valencians a 

Mèxic

Els Centres de l’exili

Els col·legis i els professors

valencians

La Universitat

Les aportacions valencianes a 

l’arquitectura



Procés de restitució
històrica

Etapes

La historiografia científica



PERSPECTIVA DE 
GÈNERE

La democratització del període
republicà i la dona

La dona assalariada, la dona obrera 
del sector industrial

La dona activista política

La dona amb estudis superiors



PEDAGOGUES, ADVOCADES, PSICÒLOGUES, 
CIENTÍFIQUES…

Les germanes Barnés.

La cúpula mèdica de Federica Montseny: Amparo Poch.

Mercedes Maestre, Conchita Erma, Trinidad Arroyo, Maria Gómez, Josefa 

Barba Flexnes, Mª Luisa Ayala, Matilde Huici, Regina Lago, Mercedes 

Rodrigo, Mª Luisa Navarro, Dolores Canals, Guillermina Mendrano, Alejandra 

Soler, entre d’altres.
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