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Introducció

Enmarcat en l’àmbit de la historiografia de la Guerra Civil Española, en aquest treball he

documentat, contrastat i analitzat un fragment del diari de campanya que va escriure el meu

besavi, Joan Jubany i Pera, durant la seva participació al conflicte. Més concretament, em

centro en el viatge que el meu besavi realitzà a finals de 1937 fins a la frontera amb Andorra

per fugir del bàndol republicà arran de la persecució religiosa esdevinguda durant la pugna.

Hipòtesi i objectius

Com a objectiu principal en aquest treball em proposo documentar de forma exhaustiva el

viatge que seguí el meu besavi l’any 1937 en la seva fugida a través de la frontera.

Partint d’aquesta base, m’agradaria poder indagar en les xarxes d’evasió que permeteren

tant aquesta fugida com la de molts catalans fins a Andorra i França. Per fer-ho em proposo

ubicar tots els indrets per on passà l’expedició que em sigui possible, que serviren

d’infraestructura sobre la qual es mobilitzaren aquestes xarxes clandestines.

Metodologia

En la confecció d’aquest treball he emprat els següents mètodes d’investigació i estudi:

Per a la redacció del marc teòric, que de fet és la base per a poder començar la meva

recerca, he realitzat un ampli treball bibliogràfic, contrastant diverses fonts publicades per

sintetitzar la informació necessària.

Quant al treball de recerca pròpiament dit, hi ha hagut una feina notable de tractament de

dades, en què he hagut d’ordenar i filtrar molta informació provinent de diverses fonts,

primàries i bibliogràfiques, que m’han servit per contrastar la narració del meu besavi amb

altres versions dels esdeveniments.

A més, en la reconstrucció del recorregut he dut a terme treball de camp adicional de

diversa mena mentre refeia el viatge del meu besavi; així, he documentat totes les troballes

que he pogut fer, com també he refet el seu trajecte, fotografiant tot allò que m’ha semblat

rellevant.



Resultats

He assolit amb escreix l’objectiu principal que em plantejava en iniciar aquesta recerca, que

ha estat documentar les vivències del meu besavi. Pel que fa a una major indagació en les

xarxes d’evasió presents al principat aleshores, aquest objectiu l’he assolit en gran mesura

també, tot i que en diversos àmbits he mantingut obertes varies línies d’investigació a

l’encalç d’una recerca futura. A continuació adjunt-ho el mapa que he realitzat, on hi recreo

el recorregut que seguí el meu besavi en la seva fugida de Catalunya l’any 1937:
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