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01  A LIÑA DO TEMPO. O CAMPO DE CONCENTRACIÓN NO MARCO POLÍTICO DE ESPAÑA

1.1. Identifica no eixe cronolóxico as catro etapas que se diferencian na evolución política  
 do estado español entre 1931 e 1986

1.2. Entre que anos estivo operativo o campo de concentración?  
 Que etapas da evolución política de España coinciden con estas datas?

Edita_

ASOCIACIÓN PARA A RECUPERACIÓN DA MEMORIA HISTÓRICA  
DO CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE CAMPOSANCOS  
E FOSA COMÚN DE SESTÁS

A Guarda, xuño 2021
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03 A DITADURA

3.1. Explica as diferenzas entre un réxime ditatorial e un democrático

3.2. Ademais da ditadura de Franco, que outro réxime ditatorial  
 se implantou en España no s. XX? Es capaz de identificalo nesta antiga foto? 

3.3 Separa un pouco esta imaxe da túa vista. Recoñeces o personaxe? Realiza neste recado  
 un informe no que figuren os aspectos máis salientables da súa biografía

Foto cedida por J. A. URIS GUISANTES

Debuxo cedido por A. FERRREIRA

02 FORMAS DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

Enténdese por estado o conxunto de institucións encargadas de gobernar e administrar un territorio independente 
que exerce sobre o colectivo dos individuos que viven nel distintos poderes: executivo, lexislativo, económico, xudicial, 
policial, militar... Segundo quen ostente a xefatura de estado distínguese entre monarquía e república. A maneira na que 
este accede ó poder, a fórmula escollida na organización do territorio, as relacións coa Igrexa ou as fórmulas electorais 
concretan o modelo de estado dun país. Fíxate no esquema e completa as cuestións seguintes:

2.1. Establece as diferencias entre monarquía e república

ABSOLUTA PARLAMENTARIACONSTITUCIONAL

DESCENTRALIZADO

CENTRALIZADO

CONFESIONAL

ACONFESIONAL

LAICO

MAIORITARIO

PROPORCIONAL

MIXTO

DITADURA

DEMOCRACIA

PRESIDENCIALISTA SEMIPRESIDENCIALISTA

MONARQUÍA

RELACIÓNS  
COA IGREXA

ACCESO  
Ó PODER

ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL

SISTEMA 
ELECTORAL

XEFE  
DE ESTADO

REPÚBLICA

FORMAS  
DE  ESTADO

2.2. Compara no seguinte cadro o modelo de estado vixente na España da II República e na actual:

  RELACIÓNS COA IGREXA ORGANIZACIÓN TERRITORIO ACCESO Ó PODER SISTEMA ELECTORAL

 II REPÚBLICA

 MONARQUÍA

2.3. Asígnalle a cada afirmación o modelo de estado que corresponda segundo  
 a relación que manteña coa igrexa:

• O estado actúa con independencia de calquera confesión relixiosa:

• O estado proclama como oficial unha determinada confesión relixiosa:

• O estado non recoñece como oficial ningunha relixión concreta,  
 pero pode establecer acordos con algunhas institucións relixiosas:
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05 ANALIZA ESTE SELO ESTAMPADO EN VARIOS DOCUMENTOS OFICIAIS  
 DEPOSITADOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DA GUARDA

5.1. Transcribe o texto que contén

5.2. Que se entende por “campo de concentración”?

 

5.3. Describe a imaxe do interior do selo

Fonte: www.bne.es

04  O MAPA DA REPRESIÓN FRANQUISTA EN GALICIA

4.1. Coa axuda dun mapa dos concellos galegos, identifica aqueles nos que se crearon 
 campos de concentración. Á marxe deles creáronse outras instalacións que, con 
 distintas denominacións (cárceres, penais, calabozos, prisións provisionais…),  
 se dedicaron ó confinamento e castigo de presos políticos e prisioneiros de guerra.  
 Saberías poñer algún exemplo?

4.2. Que edificacións se destinaron a centros de represión?

 Vista aérea do peirao do Pasaxe  
e colexio dos Xesuítas. 

Foto CONCELLO DA GUARDA
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08 CHEGADA DE PRESOS Ó COLEXIO DOS XESUÍTAS

 Traslado de presos procedentes ata Oia e Camposancos en outubro de 1937

O Tte. de Estado Maior do XIV Corpo do Exército Republicano, Avelino Fernández Cabricano, afirma que serían entre 1.000 e 2.000 os 
presos que foron transbordados ó buque nacionalista Arichachu, que os trouxo desde Ribadeo a Baiona. “De Bayona fueron conducidos en 
camionetas hasta Camposancos la mayoría, a otros los dejaron en el Campo de Concentración de Santa María de Oya. Hacinamiento, miseria 
y piojos. La comida, berzas con patatas, no era escasa. La guardia exterior la hacían soldados, probablemente del reemplazo de 1929, y la 
interior, falangistas reclutados entre la gente de los pueblos vecinos”.

 RIVERA, E. Colegio Apóstol Santiago. Historia de una larga peregrinación.  
Citado por URIS GUISANTES na charla coloquio de 10 outubro 2019

Fragmento de vídeo do documental Memorial de Camposancos relata a travesía do Arichachu
https://snapclip.tv/video/K8apu-hg_7INNQw

8.1. De onde proceden a maior parte dos presos chegados ó campo de concentración da Pasaxe?

8.2. Quen son os encargados de custodialos?

8.3. Que é a Falanxe?

Falanxista debuxado por un preso asturiano. 
Foto cedida por F. JAVIER COSTAS GOBERNA

8.4 Que relacións se establecen entre os detidos e o pobo de Baiona e da Pasaxe-A Guarda? 

06 OS PREPARATIVOS DO GOLPE DE ESTADO DE XULLO DE 1936

Instrución reservada nº 1 do 25 de maio 1936 do Xeneral E. Mola

“Terase en conta que a acción [do golpe militar] ha de ser en extremo violenta para reducir o antes posible ó inimigo, que é forte e ben 
organizado (...) Serán encarcerados todos os directivos dos partidos políticos, sociedades e sindicatos non afectos ó “movimiento” aplicándose 
castigos exemplares (...)”

6.1. Fíxate na data do documento. É anterior ó inicio da guerra? 

6.2. Que papel exerce o xeneral Mola na conspiración militar?

6.3. Que medidas establece e con que finalidade?

07 APOIO ÓS SUBLEVADOS

Carta colectiva do episcopado español sobre a guerra (1 de xullo de 1937)

“Sendo a guerra un dos azoutes máis tremendos da Humanidade, é, a veces, o remedio heroico, único para centrar as cousas no quicio da 
Xustiza e volvelas ó reinado da paz. Por isto a Igrexa (...) bendice os emblemas da guerra, fundou as Ordes Militares e organizou Cruzadas 
contra os inimigos da fe (...).

A Constitución [Republicana] e as leis laicas que desenvolveron foron un ataque violento e continuado á conciencia nacional. Anulando os dereitos 
de Deus e insultada a Igrexa, quedaba a nosa sociedade destruída na orde legal, no que ten de máis substantivo a vida social que é a relixión (...)” 

7.1. A que leis laicas adoptadas polo goberno da República se refire o documento?

7.2. Como xustifica a igrexa católica a guerra
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09 OS XUÍZOS DO TERROR E AS EXECUCIÓNS

O 4 de xuño de 1938 é o momento culminante da represión. Celebráronse 30 xuízos sumarísimos nos que os acusados 
eran xulgados de 20 en 20, adicándolle o Tribunal Sentenciador en torno a cinco minutos a cada acusado, sendo moitas 
veces a pena de morte a sanción que se pedía. Estes 30 Consellos de guerra nos que  foron xulgados 513 presos a partir 
do 4 de xuño tiveron como resultado 233 penas de morte das que se executaron 159, houbo tamén 143 condenas a cadea 
perpetua, 118 a 20 anos de cadea, 9 a 12 anos e 51 a cinco anos. A partir dos dous documentos que se achegan, responde 
a estas preguntas:

Consulta este fragmento de vídeo do documental Memorial de Camposancos que describe as condicións nas que se 
desenvolven os consellos de guerra (1h 02` 46``- 1h 10`40``)

Le este documento, copia do orixinal depositado no Arquivo do concello da Guarda

9.1. O documento de texto que se achega, a que tipo de fonte histórica pertence?

9.2. Que se entende por xuízo sumarísimo?

9.3. Describe as condicións nas que se celebran estes xuízos

9.3. Que tipo de penas impuña o tribunal?

9.4. Como se identifi can os executados? Como e onde se enterran?
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10 OS LUGARES DA MEMORIA 11 AS PALABRAS E AS IMAXES DO HORROR

O documental Memorial de Camposancos, de José Ballesta e Anxo Fernández, recolle valiosas testemuñas dos propios 
presos e das súas familias.

 Algunhas declaracións de vítimas e testemuñas

“Obrigados os presos a facer o saúdo fascista brazo en alto, un preso négase e é executado inmediatamente diante de todo o mundo.”

“De noite grupos de falanxistas entraban na estancia na que estaban durmindo no chan os presos e coa lanterna localizaban ós que ían ser 
paseados (asasinados). Lévannos, sabendo o seu destino. Pouco despois escóitanse os disparos no cemiterio ou no barranco da Sangriña, 
onde hoxe está construído o Instituto de Secundaria A Sangriña.

Di unha veciña: “Pagábamos un céntimo por asistir ós xuízos pero deixamos de ir. Eran unha pantomima. Cando un soldado se trataba de 
defender derribábano dun culatazo de fusil”.

Un coronel do exército se dirixe aos presos: “Sois unos hijos de puta, hijos de la Pasionaria. Si fuera por mi os fusilaba a todos”

Transcrición de declaracións recollidas no documental de J. Ballesta e Anxo Fernández Memorial de Camposancos (2007).

Accede desde este enlace a varios fragmentos do documental no que se recollen as declaracións das vítimas.

11.1. Que cantidade de presos chegaron a convivir simultaneamente no campo? 
 De onde proceden a maioría deles? Hai algún estranxeiro? Como se denominaba  
 a unidade na que se alistaron numerosos civís procedentes de uns 50 países distintos?  
 (28`34`` - 32`18``)

11.2. Describe as condicións de vida dos presos no campo  
 (alimentación, enfermidade,  alimentación, hixiene...) (32`37``- 36`26``)

11.3.  Que forzas do réxime participan no control e vixilancia do campo. Que medidas  empregan?. 
 Cita algunha medidas de adoutrinamento dos presos (39`45``- 44`19``)

11.4. Como valorarías a actitude dos veciños e sobre todo, das veciñas da Guarda cos presos? 
  (45`16``- 48`20``)

Elaboración propia con Google Earth

10.1. Realiza un percorrido imaxinario por os tres lugares sinalados no mapa e  
 comenta aqueles aspectos máis salientables da represión exercida polos sublevados:
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12 A RECUPERACIÓN DA MEMORIA HISTÓRICA

Dúas das vítimas da represión exercida polo franquismo na localidade da Guarda, Juan Noya Gil e Manuel Domínguez 
Pacheco “Taxota” impulsan a idea de recuperar a memoria do acontecido en Camposancos. O traballo desenvolvido 
pola Comisión Cidadá Pro Fosa Común creada no sede de CCOO na Guarda culmina coa inauguración dun monumento 
recordatorio das vítimas no cemiterio de Sestás o 15 de agosto de 1986.

Fosa Común de Sestás Fachada da igrexa parroquial Camposancos

12.1.  Compara as dúas imaxes: Que trato consideras que recibiron as vítimas 
 da guerra dun e outro bando?

12.2. Coñeces algunha outra igrexa na que fi guren os nomes dalgunhas vítimas 
 da guerra civil inscritos na súa fachada?
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