
Qui escriu 

les guerres?

La guerra es recordada per “homes que escriuen sobre homes”, que hi ha

d’aquelles dones que van ser menystingudes com a narradores, combatents,

mares i mullers?.

www.mujeresenguerra.com/la-mujer-en-la-guerra-de-espana/ 





l'Avi José Andreu

https://www.youtube.com/watch?v=zmjwfRhk5o8


plato

vaso

puchara

manta

manta

par de zapatos 

comida dos días

Plato

vaso 

cuchara 

manta



nyam x dos dies





la lleva del sac

la lleva del biberón

coberts

futura paternitat 

Socorro Rojo Internacional

Paraules clau:







Paraules clau:

companyerisme

objectes personals

CNT

Brigades Mixtes x 4 

viudes i orfes





Intendencia

Albacete

Intendencia

dirección 



intendència

carn i ous

Albacete – Internacionals

Botas de tres hebillas

Paraules clau:



Va morir el 27 de maig de 1938 a Ares, a Els Ports, Castelló. 

Tenia 19 anys i era solter.

Va morir el setembre de 1938 a la zona de Javalambre, Terol. 

Tenia 34 anys, amb 2 fills, el Pepito i la Lolita i una tercera 

en camí, la Rosa. La guerra va impedir que és coneguessin.

José Andreu Villanueva

José Maria González
Va morir el mes de maig de 1938 a Vilafranca, a la comarca dels 

Ports, a Castelló. Tenia 25 any i amb un fill en camí, el José. 

Cap dels dos es van poder conèixer.

Antonio Ruano Cuenca



També van lluitar



Rosaria La Dinamitera (Rosario 
Sánchez Mora), dona coneguda 
per la seva combativitat i el poeta 
Miguel Hernández va dedicar un 
poema:

Rosario, dinamitera,
sobre tu mano bonita
celaba la dinamita
sus atributos de fiera.
Nadie al mirarla creyera
que había en su corazón
una desesperación,
de cristales, de metralla
ansiosa de una batalla,
sedienta de una explosión.

Rosario Sánchez 
Mora

Villarejo de Salvanés 1919
Madrid 2008

https://www.youtube.com/watch?v=ZfSnejkQm9w&ab_channel=AlbaMart%C3%ADnez


VALLDEPERES

Tarragona

Aprox. 50 habitants



Primavera de 1938 – Batalla de l’Ebre

Marit Pere Llorach Capdevila
Cunyat Joan
Sogre 77 anys
4 fills: de 10 mesos a 9 anys
El gran Josep, el petit Joanet

Paraules clau:
▪ Treball al camp

▪ Collita de cereal

▪ Escolarització

▪ Ser adults abans d’hora

▪ Mortalitat infantil

Angeleta Solé



Victòria Pujolar Amat

Paraules clau:
▪ Exili
▪ Via Laietana de Barcelona
▪ Presó de dones a Barcelona
▪ Activitats a la presó
▪ Les monges com carceràries
▪ Radio España Independiente. Ràdio Pirenaica

(emissions 1941-1977)

▪ Barcelona 1921
▪ Madrid 2017

Fotografia de Francesc Boix el 1947



Elisabeth Eidenbenz

Paraules clau:
▪ Maternitat d’Elba
▪ Solidaritat internacional
▪ Tractament dels refugiats

▪ Wila (Suïssa) 1913
▪ Zúric 2011



de tot una mica...
i més



...el millor amic del combatent





I després, què?



...Camí de l’exili



Imatge:  muyhistoria.es/

De les comarques de Castelló 166 persones 
van estar en camps de concentració i extermini 
Nazis i 52 d’ells van sobreviure.

llambordes
”stolpersteine”



Fotografia: Eloy Ariza - Arqueoantro. Cementiri de Castelló / 2021



“II Guerra mundial” – 1939/1945

Xina – 1927 (invasió Japó 1931-1945) 1950 

Grècia – 1946/1949

Palestina – 1947/1948 ...

Costa Rica, Birmània, Cuba, Laos, Sudan, Guatemala, 
Colòmbia, Rhodèsia, Irlanda del Nord...

Eslovènia, Croàcia, , Bòsnia-Hercegovina, Kosovo, 
Txetxènia, Ruanda, Síria, Ucraïna...

La història es repeteix...





elles també van ser-hi



Moltes gràcies



Treball col·laboratiu

Aquesta presentació a sigut possible gràcies a la participació dels familiars de José 

Andreu Villanueva, de José María González Martínez i d'Antonio Ruano Cuenca. Que 

de manera desinteressada han cedit les cartes i fotografies.
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