LA MEMÒRIA D’UN
LLOC DE MEMÒRIA
DEMOCRÀTICA
Les targetes postals del
Monument als Màrtirs de la
Llibertat d’Alacant

GUÍA D’OBSERVACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
El material següent t’ajudarà a seguir l’exposició i a
descobrir que els monuments urbans tenen una intencionalitat. La seva presència o absència correspon a la
manifestació o a l’ocultació d’uns determinats valors.
L’escultor Vicente Bañuls.
(Foto cedida per Eds. Tívoli)

a/ Per ubicar-te en el temps històrics anota en el quadre següent els principals
fets reflectits en l’exposició i la seva data. Anota darrere de la data, entre
parèntesi, l’etapa corresponent de la Història d’Espanya. Si es necessari, consulta
qualsevol manual d’Història Contemporània d’Espanya.
Data (etapa històrica)

Fet

8 de març de 1844 (Dècada
moderada del regnat d’Isabel II)

Els afusellaments

9 d’octubre de 1941 (Primer
franquisme)

Acord municipal d’enderrocament de les
restes del monument als Màrtirs de la
Llibertat

b/ Però la història no són solament els fets ni les dates. Cal veure les causes i les
conseqüències.
b.1. Per què els van afusellar? Per anar contra la reina Isabel II?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b.2. Quines conseqüències tindrà l’afusellament?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

c) La ciutat recordarà finalment els defensors de les llibertats amb un monument inaugurat en 1907 i traslladat
en 1916. On estava el monument als Màrtirs de la Llibertat en 1916? Era un lloc discret o, pel contrari, molt
visible i transitat?
_________________________________________________________________________________________________
d) ¿Series capaç de trobar alguna altra ciutat del Món amb un monument a la llibertat visible des dels vaixells
quan arriben al port marítim? Anota-la.
_________________________________________________________________________________________________
e) El monument d’Alacant va ser enderrocat per les autoritats franquistes fa molts anys. Tu, els teus pares i
segurament els teus avis encara no havíeu nascut. Com podem saber on estava i com era? De quines fonts
d’informació disposem?
_________________________________________________________________________________________________
f) Les fonts documentals de l’exposició poden agrupar-se en escrites i fotogràfiques; també en directes i
indirectes. Anota-les en el quadre següent segons l’agrupació corresponent.
Fonts

Directes

Indirectes

Escrites

Fotogràfiques

g) L’exposició s’ha organitzat seguint els fets i el criteri de les fonts documentals. Identifica les tres parts
diferents en què està estructurada segons el centre d’interès.
1.________________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________________________
h) Anota els fotògrafs, els editors i els comerços presents en l’exposició que es dedicaven al negoci de les
targetes postals. Assenyala quin fotògraf, editor o comerç t’agrada més i per què?
Fotògrafs

Anota el fotògraf, editor o
comerç seleccionat:
Explica per què t’agrada:

Editors

Comerços

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ
d/ Tria una o dues imatges de les targetes postals de l’exposició i fes les activitats
següents en un full a part:
1. Títol de les imatges seleccionades.
2. Posa un títol que expresse allò que et suggereix a tu cada imatge
seleccionada.
3. Escriu un peu de foto que amplie la idea que t’ha suggerit cada imatge.
No val copiar el peu de foto de l’exposició.
4. Descriu els elements que apareixen en cada imatge.
5. Assenyala el tema principal de cada imatge.
6. Comprova si hi ha altres imatges en l’exposició captades des del mateix
punt d’observació i argumenta si són de la mateixa època o no i per què.
7. Per què hi ha uns elements concrets en la imatge? Què s’intenta
representar?
8. Quina importància va tenir en el seu moment el que reflecteix la imatge?
9. Pots relacionar allò representat en la imatge amb algun coneixement que
ja posseeixes?
10. Com creus que és la realitat del moment històric i època reflectida en la
imatge?
11. Comprova si en l’exposició hi ha algun altre document que tinga relació
amb les imatges de les targetes postals analitzades (textos, llibres, actes
municipals, premsa, pamflets, fotografies...)

e/ Contesta les preguntes següents en un full a part:
1. Compres postals quan vas de viatge? Per què?
2. En col·lecciones? Per què?
3. Les imatges t’han ajudat a conèixer el fet històric representat? Per què?
4. Sense les imatges analitzades, hagueres tingut el mateix coneixement del
fet representat? Per què?
5. Les imatges són importants per a fer-se una idea dels esdeveniments
ocorreguts en la història de la ciutat d’Alacant? Per què?
6. La recopilació i cura de les imatges és una tasca important per a preservar
la nostra memòria històrica? Per què?
7. Per què creus que l’exposició es denomina LA MEMÒRIA D’UN LLOC DE
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA?

f/ Contrasta el treball realitzat amb el d’un company. Poseu en comú a la classe
els arguments expressats en cada interpretació de les imatges i lliureu un resum
per escrit de les conclusions personals al professor.
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ACTIVITAT EXTRA / Ahir i hui. Si t’agrada fer fotografies, et proposem una altra activitat:
1. Situa l’estàtua de Canalejas i el lloc on estava el Monument als Màrtirs de la Llibertat de 1916 en un
plànol de la ciutat d’Alacant que pots aconseguir en qualsevol oficina de turisme o en la web.
2. Observa les tres imatges històriques següents. Visita el lloc i fes una fotografia actual de cada vista des
del mateix punt d’observació en què la van fer en el passat.
3. Apega-la al costat de la corresponent i assenyala les semblances i diferències entre la teua i l’antiga en
un full a part.

