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MEMORIA Y CIUDADANÍA  

INTERDISCIPLINA, INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN CREATIVA  

 
Núria Ricart - Jordi Guixé (Eds.)  

  

 

Aquest volum de la revista On the Wa-
terfront respon a una voluntat singular i 
sensible: la memòria. Aquesta és trac-
tada des d’una òptica acadèmica i in-
ternacional que conflueix amb la sensi-
bilitat social i ciutadana d’un passat no 
massa llunyà però que resta descone-
gut, ignorat i invisible. El present volum 
té com a finalitat explicar i permetre la 
discussió sobre el procés de recuperació 
de la memòria de la Presó de Dones de 
Les Corts a Barcelona. Procés que poc a 
poc ha anat sumant un conjunt impor-
tant d’actors i persones a títol individu-
al, integrades en la reivindicació d’una 
memòria local –de ciutat i província-, 
política i de gènere llargament escapça-
da.  
  
El procés, que arrenca amb una recerca 
ja l’any 2009 és llarg i complex però 
molt interessant. La metodologia de 
treball s’ha nodrit de fonts primàries, 

Este volumen de la revista On the Wa-
terfront responde a una voluntad sin-
gular y sensible: la memoria. Ésta es 
tratada desde una óptica académica e 
internacional que confluye con la sen-
sibilidad social y ciudadana de un pa-
sado no muy lejano pero que ha que-
dado ignorado e invisibilizado. El pre-
sente volumen tiene como finalidad 
explicar y permitir la discusión sobre 
el proceso de recuperación de la me-
moria de la Cárcel de Mujeres de Les 
Corts en Barcelona. Proceso que poco 
a poco ha ido sumando un conjunto 
importante de actores y personas a 
título individual, integradas en la rei-
vindicación de una memoria local -de 
ciudad y provincia- política y de géne-
ro largamente olvidada. 

 
El proceso, que arranca con una inves-
tigación ya en 2009 es largo y comple-
jo pero muy interesante. La metodo-
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arxius, fonts orals amb testimonis que ja 
ens han deixat i la voluntat de familiars, 
universitaris, entitats i de persones que 
ens hem negat a acceptar la invisibilitat 
d’un passat invisible. El procés va agafar 
una força renovada a partir de l'any 
2011 quan precisament les polítiques 
públiques de memòria a Espanya i a 
Catalunya rebien una estocada de mort.  
 
Es valors més destacables del projecte 
són potser la difusió pública del conei-
xement, la participació i la interdiscipli-
narietat. L’anàlisi dels fets i la transmis-
sió de la recerca s’ha realitzat en molts i 
diferents àmbits: la història, l’art, el 
disseny urbà, la sociologia, l’audiovisual, 
les noves tecnologies i internet, etc. I 
tot ha estat gràcies a la socialització del 
procés. El resultat actual, lluny d’estar 
conclòs ni ser finalista; amb tot ha con-
tribuït a la creació i establiment “d’un 
espai públic de memòria” -que podeu 
veure a la cruïlla dels carrers Joan Güell 
amb Europa- entès com a sistema viu de 
transmissió i comunicació intercultural, 
transversal i pluridisciplinari. 
  
L’establiment l’any 2010 de l’espai me-
morial virtual <presodelescorts.org> és 
el punt de partida; és el generador de 
continguts i és la font que ha alimentat 
tots els projectes i les recerques deriva-
des. Al 2015, i seguint aquesta dinàmi-
ca, hem arribat a crear  un volum im-
portant d’activitats i continguts al vol-
tant de la Presó de Dones de les Corts: 
espais de debat, projectes de recerca 
universitaris, obres de teatre, fulls di-
dàctics per escoles, exposicions, semi-
naris internacionals, diàleg ciutadà i 
diàleg institucional,...i fins i tot s’ha 
aconseguit marcar l’espai públic amb 
una instal·lació memorial temporal que 
tradueix la memòria de les dones em-
presonades (de moment en diem, Espai 
de Memòria Dones/Presó). Aquesta 
instal·lació és una peça de dignificació 
pública però també de comunicació 

logía de trabajo se ha nutrido de fuen-
tes primarias, archivos, fuentes orales 
con testigos que ya nos han dejado; y 
la voluntad de familiares, universita-
rios, entidades... que nos hemos nega-
do a aceptar la invisibilidad de un pa-
sado olvidado. El proceso tomó una 
fuerza renovada a partir del año 2011 
cuando precisamente las políticas 
públicas de memoria en España y Cata-
luña recibían una estocada de muerte. 
 
Los valores más destacables del pro-
yecto son quizás la difusión pública del 
conocimiento, la participación y la in-
terdisciplinariedad. El análisis de los 
hechos y la transmisión de la investi-
gación se ha realizado en muchos y di-
ferentes ámbitos: la historia, el arte, el 
diseño urbano, la sociología, elo au-
diovisual, las nuevas tecnologías e in-
ternet, etc. Y todo ha sido gracias a la 
socialización del proceso. El resultado 
actual, lejos de estar concluido ni ser 
finalista; con todo ha contribuido a la 
creación y establecimiento "de un es-
pacio público de memoria" -que puede 
verse en el cruce de las calles Joan 
Güell con Europa-, entendido como 
sistema vivo de transmisión y comuni-
cación intercultural, transversal y plu-
ridisciplinar. 
 
El establecimiento en 2010 del espacio 
memorial virtual <presodeles-
corts.org> es el punto de partida; es el 
generador de contenidos y es la fuente 
que ha alimentado todos los proyectos 
y las investigaciones derivadas. En 
2015, y siguiendo esta dinámica, 
hemos llegado a crear un volumen im-
portante de actividades y contenidos 
en torno a la Cárcel de Mujeres de Les 
Corts: espacios de debate, proyectos 
de investigación universitarios, obras 
de teatro, hojas didácticas para escue-
las, exposiciones , seminarios interna-
cionales, diálogo ciudadano y diálogo 
institucional, ... e incluso se ha conse-
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ciutadana i d’informació. Dones/Presó 
és també un símbol: un petit guany, un 
petit encert en el context de l’obstinada 
lluita entre la memòria i l’oblit i entre 
l’explicitació física i la invisibilitat histò-
rica i de gènere. 
 
El procés ha comptat també amb un 
component bàsic d’internacionalització 
del debat local i molts reptes es presen-
ten en un any ple també d’incerteses. El 
proper pas seguirà la coherència i la 
dinàmica participativa del procés, però 
amb l’objectiu clar d'erigir un futur Mo-
nument a la Presó de Dones. Aquest 
“monument” –per utilitzar alguna defi-
nició- vol ser la síntesi permanent del 
propi procés i de la memòria que vol 
recuperar; des de l’espai de memòria 
virtual – la web inicial- a la reivindicació 
de l’expressió pública d’aquesta memò-
ria en l’espai urbà; entesos ambdós com 
espais de comunicació i homenatge. En 
primer lloc, a les dones i els seus fills i 
filles que van patir repressió dintre els 
murs de la desapareguda presó, i sego-
nament a les noves generacions i a la 
consolidació d’una societat lliure i sàvia 
que integra en els seus valors les lluites 
del passat per a transformar el nostre 
present en el marc de la virtut cívica.  
 
 

guido marcar el espacio público con 
una instalación memorial temporal 
que traduce la memoria de las mujeres 
encarceladas (de momento lo llama-
mos, Espacio de memoria Do-
nes/Presó, Mujeres/Cárcel). Esta insta-
lación es una pieza de dignificación 
pública pero también de comunicación 
ciudadana y de información. Do-
nes/Presó es también un símbolo: una 
pequeña ganancia, un pequeño acierto 
en el contexto de la obstinada lucha 
entre la memoria y el olvido y entre la 
explicitación física y la invisibilidad 
histórica y de género. 
 
El proceso ha contado también con un 
componente básico de internacionali-
zación del debate local y muchos retos 
se presentan en un año lleno también 
de incertidumbres. El próximo paso 
seguirá la coherencia y la dinámica 
participativa del proceso, pero con el 
objetivo claro de erigir un futuro Mo-
numento a la Cárcel de Mujeres. Este 
"monumento" -por utilizar alguna de-
finición- quiere ser la síntesis perma-
nente del propio proceso y de la me-
moria que quiere recuperar; desde el 
espacio de memoria virtual - la web 
inicial, a la reivindicación de la expre-
sión pública de esta memoria en el es-
pacio urbano; entendidos ambos como 
espacios de comunicación y homenaje. 
En primer lugar, a las mujeres y sus 
hijos e hijas que sufrieron represión 
dentro de los muros de la desapareci-
da cárcel, y en segundo lugar a las 
nuevas generaciones y a la consolida-
ción de una sociedad libre y sabia que 
integra en sus valores las luchas del 
pasado para transformar nuestro pre-
sente en el marco de la virtud cívica. 
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PERSONAL I COL∙LECTIU 
   

PERSONAL Y COLECTIVO 
 
   Anna M. Batalla  (filla d’/ hija de Anna Solà) 

  

 

Sóc Anna Maria Batalla Solà, vaig néixer 
i  vaig  viure 27  anys de dictadura  fran‐
quista,  sóc  filla  de  presos  polítics.  El 
meu  pare  José  Batalla  Salvat  (1915‐
1985)  de  Vallmoll  (Tarragona)  va  ser 
tinent  de  l'exèrcit  republicà  i  simpatit‐
zant  d'ERC  durant  la  guerra  civil,  des‐
prés de  la derrota va passar a França  i 
va ser internat al camp de concentració 
d'Argelers,  al  cap  d'un  temps  va  ser 
repatriat a St. Sebastià  i d'allà al camp 
d'Orduña.  En  tornar  al  seu  poble,  una 
denúncia el va portar a la presó de Pilat 
de Tarragona, va ser jutjat en consell de 
guerra i condemnat a 30 anys de reclu‐
sió  per  "rebel∙lió  militar".  Va  complir 
set anys a la presó Model de Barcelona 
sortint en llibertat l'any 1946. 
 
La  meva  mare  Anna  Solà  Sardans 
(1918‐2004) de Manresa  (Barcelona), 
era funcionària de la Generalitat, mili‐
tant i col∙laboradora en premsa i ràdio 
de les joventuts socialistes, de la UGT, 
i secretària de la "Unió de dones anti‐
feixistes". Va  ser denunciada  i acusa‐

Soy  Anna  Maria  Batalla  Solà,  nací  y 
viví 27 años en  la dictadura  franquis‐
ta, soy hija de presos políticos. Mi pa‐
dre José Batalla Salvat (1915‐1985) de 
Vallmoll  (Tarragona)  fue  teniente  del 
ejército republicano y simpatizante de 
ERC durante  la guerra civil, tras la de‐
rrota  pasó  a  Francia  y  fue  internado 
en el campo de concentración de Ar‐
geles, al cabo de un tiempo fue repa‐
triado a St. Sebastián y de allí al cam‐
po  de Orduña. Al  regresar  a  su  pue‐
blo, una denuncia  lo  llevó a  la  cárcel 
de  Pilatos  de  Tarragona,  fue  juzgado 
en  consejo de  guerra  y  condenado  a 
30  años  de  reclusión  por  “Rebelión 
militar”.  Cumplió  siete  años  en  la 
cárcel Modelo  de  Barcelona  saliendo 
en libertad el año 1946. 
 
Mi madre  Anna  Solà  Sardans  (1918‐
2004)  de  Manresa  (Barcelona),  era 
funcionaria de  la Generalitat, militan‐
te  y  colaboradora  en  prensa  y  radio 
de  las  juventudes  socialistas,  de  la 
UGT,  y secretaria de la “Unión de mu‐
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da  de  “Auxilio  a  la  rebelión militar  y 
propagandista  roja”.  Jutjada  en  un 
consell  de  guerra.  El  fiscal  Godet  va 
demanar per a ella la pena de mort, el 
defensor  Luis  Alegre  va  presentar 
recurs i va aconseguir rebaixar la pena 
a 20 anys  i un dia que va complir a  la 
Presó de les Corts de Barcelona. Es va 
acollir  a  la  redempció  de  pena  per 
treball  i va obtenir alguns  indults par‐
cials  aconseguint  sortir  en  llibertat 
vigilada  als  2  anys  i mig.  Per  fi  l’any 
1945  arribaria  l'excarceració  definiti‐
va. 
 
La  vida  a  les  presons  franquistes  era 
terrible.  L'amuntegament,  les  vexaci‐
ons, la manca de menjar i les malalties 
feien  estralls  en  la  població  reclusa, 
però enmig de  tanta desesperació va 
ocórrer  un  fet  que  canviaria  la  vida 
dels meus pares. Encara  sense conèi‐
xer‐se,  van  iniciar una  correspondèn‐
cia amistosa de presó a presó, sent el 
seu  únic  vincle  els  propis  companys 
de cel∙la, un matrimoni també empre‐
sonat.  Aquest  fet  posaria  un  raig  de 
llum en les seves vides, i duraria els 7 
anys que el meu pare va estar pres. En 
sortir  en  llibertat  l'any  1946,  es  van 
casar. Ell tenia 31 anys, i ella 28. 
 
En  la  nova  Espanya  la  condemna  no 
acabava en sortir de  la presó, fora els 
esperava la misèria i la marginació. Els 
antecedents penals que van conservar 
durant  25  anys  eren  pesaven molt  i 
dificultaven  enormement  la  seva  in‐
serció. Els  "rojos" eren depurats dels 
seus  treballs  i  condemnats  a  l'ostra‐
cisme  laboral,  van  haver  de  passar 
molts  anys  i  moltes  privacions  fins 
que  van  aconseguir  tirar  endavant; 
malgrat  tot mai es van considerar els 
"vençuts"  i van conservar tota  la vida 
els seus ideals. 
 
Jo vaig néixer el 1948. Els meus pares 
mai no em van ocultar el  seu passat; 

jeres antifascistas”. Fue denunciada y 
acusada de “Auxilio a  la rebelión mili‐
tar y propagandista roja”.  Juzgada en 
un  consejo de guerra. El  fiscal Godet 
pidió para ella  la pena de muerte, el 
defensor Luis Alegre presentó    recur‐
so  y  consiguió  rebajar  la  pena  a  20 
años  y  un  día    que  cumplió  en  la 
Cárcel  de  Les  Corts  de  Barcelona.  Se 
acogió  a  la  redención  de  pena  por 
trabajo  y  obtuvo  algunos  indultos 
parciales  consiguiendo  salir  en  liber‐
tad vigilada a  los 2 años y medio. Por 
fin  en  1945  llegaría  la  excarcelación 
definitiva. 
 
La vida en  las cárceles franquistas era 
terrible.  El  hacinamiento,  las  vejacio‐
nes,  la falta de comida y  las enferme‐
dades  hacían estragos en la población 
reclusa,  pero  en medio  de  tanta  de‐
sesperación  ocurrió  un  hecho  que 
cambiaría  la vida de mis padres. Aún 
sin  conocerse,  iniciaron  una  corres‐
pondencia  amistosa  de  prisión  a  pri‐
sión, siendo su único vínculo sus com‐
pañeros  de  celda,  un  matrimonio 
también  encarcelado.  Este  hecho 
pondría un rayo de luz en sus vidas, y 
duraría  los 7 años que mi padre estu‐
vo  preso.  Al  salir  en  libertad  el  año 
1946,  se  casaron. El  tenía 31  años,  y 
ella 28. 
 
En  la  nueva  España  la  condena  no 
acababa al salir de  la cárcel, fuera  les 
esperaba la  miseria y la marginación.  
Los  antecedentes  penales  que  con‐
servaron durante 25 años eran un las‐
tre muy pesado que dificultaba enor‐
memente  su  inserción.  Los  “Rojos” 
eran  depurados  de  sus  trabajos  y 
condenados al ostracismo  laboral, tu‐
vieron que pasar muchos años y mu‐
chas  privaciones  hasta  que  lograron 
salir adelante; a pesar de  todo nunca 
se consideraron  los “vencidos” y con‐
servaron toda la vida sus ideales. 
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parlaven  amb  naturalitat  i m'explica‐
ven  la seva visió de  la història d'Espa‐
nya  (molt diferent de  la versió oficial 
que m'ensenyaven a  l'escola). Durant 
la meva infància i joventut vaig conèi‐
xer  a molts  dels  seus  companys,  re‐
cordo  les  seves  converses  i  les  seves 
anècdotes  i em considero privilegiada 
per  haver  estat  testimoni  de  totes 
aquelles  vivències,  per  això  vaig  a 
citar  alguns  dels  seus  noms  en  un 
pòstum homenatge: 
  
Els companys i amics de la Model:  
Eduard  Inurrigarro,  Eusebi  Brunet, 
Agustí Murà,  Albert  Rovira,  Salvador 
Marones ... 
 
Les  companyes  i  amigues  de  Les 
Corts: 
 
ROSER AMORÓS PLA: tenia 43 anys el 
1939,  condemnada  per  "Auxilio  a  la 
rebelión", va ser una dona generosa  i 
entregada que va protegir  i va cuidar 
com una mare a les preses més joves i 
desvalgudes. 
 
ROSITA  ESPINALT  PRAT  (19  anys). 
Funcionària de  la Generalitat, sindica‐
lista, llibertària i feminista. Va morir el 
2006. 
 
ASSUMPTA  SOLÀ  CASES  (19  anys) 
treballadora tèxtil, sindicalista  i mem‐
bre del comitè de la fàbrica, va perdre 
la salut a la presó, va intentar refer la 
seva vida però va morir jove. 
 
LLUÏSA  XANDRI  SAGUES  (25  anys) 
treballadora  tèxtil  i  sindicalista,  va 
estar a les presons de Les Corts, Amo‐
rabieta  i Palma,  i va  ser desterrada a 
Logronyo. 
 
Aquests són només alguns noms dar‐
rere dels quals hi ha unes vides i unes 
històries  que mai  no  van  sortir  a  la 
llum. 

Yo  nací    en  1948. Mis  padres  jamás 
me  ocultaron  su  pasado;  hablaban 
con naturalidad y me explicaban su vi‐
sión de  la historia de España (muy di‐
ferente  de  la  versión  oficial  que me 
enseñaban en la escuela).  Durante mi 
infancia  y  juventud  conocí  a muchos 
de  sus  compañeros,  recuerdo  sus 
conversaciones y sus anécdotas y  me 
considero privilegiada por haber  sido 
testimonio  de  todas  aquellas  viven‐
cias, por esta razón voy a citar algunos 
de  sus  nombres  en  un  póstumo 
homenaje: 
 
Los compañeros y amigos de la Mode‐
lo: Eduard  Inurrigarro, Eusebi Brunet, 
Agustí Murà,  Albert  Rovira,  Salvador 
Marones… 
 
Las  compañeras  y  amigas  de  Les 
Corts: 
 
ROSER  AMORÓS  PLA:  tenía  43  años 
en 1939,  condenada por  “auxilio a  la 
rebelión”,  fue   una mujer generosa y 
entregada que protegió y cuidó como 
una madre a las presas más jóvenes y 
desvalidas. 
 
ROSITA  ESPINALT  PRAT  (19  años). 
Funcionaria de  la Generalitat, sindica‐
lista,  libertaria   y  feminista. Murió en 
2006 
 
ASSUMPTA  SOLÀ  CASAS  (19  años) 
trabajadora  textil,  sindicalista  y 
miembro  del  comité  de  la  fábrica, 
perdió  la  salud  en  la  prisión,  intentó 
rehacer su vida pero murió joven. 
 
LLUÏSA XANDRI SAGUES (25 años) tra‐
bajadora  textil  y  sindicalista,  estuvo 
en    las cárceles de Les Corts, Amora‐
bieta y Palma, y  fue desterrada a Lo‐
groño. 
Estos  son  tan  solo  algunos  nombres 
detrás de  los cuales hay unas vidas y 
unas historias que  jamás salieron a  la 
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Recordo  la  primera  vegada  que  vaig 
connectar amb  la web de  la Presó de 
les  Corts  (www.presodelescorts.org), 
va ser per mediació de la historiadora 
Conxita  Parcerisas  del  grup  "Memo‐
ria.cat", en aquells moments estaven 
elaborant un cens de presos del Bages 
i havien trobat 1.800 fitxes, 100 de les 
quals eren dones. Em vaig assabentar 
de  la  notícia  per  la  premsa  local  i  la 
meva sorpresa va ser encara més gran 
quan  vaig  llegir  que  la  meva  mare 
apareixia  al  bloc  "manresanes  que 
han  fet història  ",  en  l'apartat d'acti‐
vistes polítiques. 
 
De seguida em vaig posar en contacte 
amb els historiadors i els vaig oferir la 
meva  col∙laboració  per  reconstruir  la 
seva  història,  ja  que  la  meva  mare 
havia mort el 2006. Conchita Parceris‐
as va considerar que la documentació 
era  prou  valuosa  per  compartir‐la 
amb  Fernando  Hernandez  Holgado, 
que  va  decidir  publicar‐la  a  presode‐
lescorts.org. 
 
A  finals  de  setembre  de  2012,  vaig 
assistir  a  les  Jornades  divulgatives 
sobre  la memòria  de  la  Presó  de  les 
Corts. Va ser emocionant,  l'exposició, 
els  documentals,  els  testimonis  .... 
finalment  sortia  a  la  llum  tot  el  que 
sempre  explicava  la meva mare!  Em 
va  impressionar  l'entusiasme  i  la  ca‐
pacitat de  treball dels organitzadors  i 
col∙laboradors  i  vaig  pensar  que  jo 
també podia aportar el meu granet de 
sorra en aquest projecte al costat dels 
fills  i  familiars  d'altres  preses. Nosal‐
tres  som  els  últims  dipositaris  dels 
records  i vivències de  les nostres ma‐
res, a la presó i fora. 
 
En l'última jornada, després de tantes 
emocions,  em  va  cridar  l'atenció  la 
intervenció  de  la  professora  de  la 
Facultat  de  Belles  Arts,  Núria  Ricart 

luz.  
 
Recuerdo  la primera vez que conecté 
con  la Web de  la Cárcel de Les Corts 
(www.presodelescorts.org),  fue  por 
mediación  de  la  historiadora  Conxita 
Parcerisas  del  grupo  "Memoria.cat", 
en aquellos momentos estaban elabo‐
rando un censo de presos del Bages y 
habían  encontrado  1.800  fichas,  100 
de las cuales eran mujeres. Me enteré 
de  la noticia por  la prensa  local y mi 
sorpresa  fue  aún  mayor  cuando  leí 
que  mi  madre  aparecía  en  el  blog 
"Manresanas que han hecho historia", 
en el apartado de activistas políticas. 
 
Enseguida me  puse  en  contacto  con 
los historiadores  y  los ofrecí mi  cola‐
boración para  reconstruir  su historia, 
ya  que  mi  madre  había  muerto  en 
2006.  Conchita  Parcerisas  consideró 
que  la documentación era  lo suficien‐
temente valiosa para compartirla con 
Fernando  Hernandez  Holgado,  quien 
decidió  publicarla  en  presodeles‐
corts.org. 
 
A finales de septiembre de 2012, asistí 
a  las  jornadas  divulgativas  sobre  la 
memoria  de  la  Cárcel  de  Les  Corts. 
Fue  emocionante,  la  exposición,  los 
documentales,  los  testigos....  ¡final‐
mente salía a  la  luz todo  lo que siem‐
pre  explicaba  mi  madre!  Me  impre‐
sionó el entusiasmo y la capacidad de 
trabajo de los organizadores y colabo‐
radores y pensé que yo también podía 
aportar mi  granito  de  arena  en  este 
proyecto  junto a  los hijos y familiares 
de  otras  presas.  Nosotros  somos  los 
últimos depositarios de  los recuerdos 
y vivencias de nuestras madres, en  la 
cárcel y fuera. 
 
En  la última  jornada, después de tan‐
tas  emociones, me  llamó  la  atención 
la  intervención  de  la  profesora  de  la 
Facultad de Bellas Artes, Nuria Ricart 
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Ulldemolins. Va parlar de com s'havia 
esborrat  completament  qualsevol 
rastre  de  la  'antiga  presó  i  de  la  ne‐
cessitat  de  senyalitzar  l'espai  i  fer 
actuacions per  recuperar  la memòria 
històrica  de  la  zona.  Em  va  semblar 
una idea genial. Han passat tres anys i 
podem  dir  amb  alegria  i  satisfacció 
que  aquest  projecte  ha  fructificat. 
Actualment gràcies a l'esforç i la cons‐
tància de  tots els promotors, el barri 
ha  fet  seu aquest  repte.  Les entitats, 
els polítics  i els veïns han fet possible 
que tinguem ben visibles els 5 panells 
que donen informació permanent. 
 
Espero que en un futur no molt llunyà 
puguem  reunir‐nos  davant  del  mo‐
nument definitiu per retre l'homenat‐
ge  que  es mereixen  les  nostres  pre‐
ses. Mai més seran oblidades. Moltes 
gràcies. 
 

Ulldemolins. Habló de cómo  se había 
borrado  completamente  cualquier 
rastro de la 'antigua cárcel y de la ne‐
cesidad de señalizar el espacio y hacer 
actuaciones para  recuperar  la memo‐
ria  histórica  de  la  zona. Me  pareció 
una idea genial. Han pasado tres años 
y  podemos  decir  con  alegría  y  satis‐
facción que este proyecto ha  fructifi‐
cado. Actualmente gracias al esfuerzo 
y la constancia de todos los promoto‐
res, el barrio ha hecho suyo este reto. 
Las entidades,  los políticos y  los veci‐
nos han hecho posible que  tengamos 
bien visibles los 5 paneles que dan in‐
formación permanente. 
 
Espero que en un futuro no muy  leja‐
no  podamos  reunirnos  delante  del 
monumento  definitivo  para  rendir  el 
homenaje  que  se  merecen  nuestras 
presas.  Nunca  más  serán  olvidadas. 
Muchas gracias. 
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COMPARTIR MEMÒRIES 
   

COMPARTIR MEMORIAS  
 
   Adela Agelet (Associació de Veïns de Les Corts / Asociación de Vecinos de Les Corts) 

  

 

La  recuperació  de  la  nostra  memòria 
històrica més recent ha estat una activi‐
tat  a  vegades  discontínua;  sovint  el 
quotidià immediat ha relegat el record i 
l’homenatge  a  persones  i  fets  d’una 
etapa històrica  tan difícil  i dura com  la 
guerra civil i els llargs anys de postguer‐
ra. En aquest període es  situa  la Presó 
de Dones de Barcelona ubicada al barri 
de Les Corts (1936‐1959). 
 
L’estudi  de  les  presons  franquistes, 
inclosa  la  de  les  Corts,  ha  estat motiu 
de  nombroses  publicacions  que,  reco‐
llint  testimonis de preses, vivències de 
familiars,  règims,  disciplina,  etc.  ens 
han  ofert  un  aproximació  molt  real  i 
exhaustiva de  la vida als  recintes peni‐
tenciaris.  
 
L’any  2012  s’inicia una nova proposta: 
retre un homenatge  visible  i urbà dins 
el  territori  que  ocupava  la  Presó  de 
Dones a Les Corts. És tracta de reconèi‐
xer públicament  i de  forma permanent 
totes  aquelles  dones  i  els  seus  fills, 
compromeses fins i tot a perdre la vida, 

La  recuperación de nuestra memoria 
histórica más reciente ha sido una ac‐
tividad a  veces discontinua; a menu‐
do  la cotidianidad  inmediata ha  rele‐
gado  el  recuerdo  y  el  homenaje  a 
personas  y  hechos  de  una  etapa 
histórica  tan  difícil  y  dura  como  la 
guerra  civil y  los  largos años de pos‐
guerra.  En  este  periodo  se  sitúa  la 
Cárcel de Mujeres de Barcelona ubi‐
cada en el barrio de Les Corts  (1939‐
1959). 

 
El estudio de  las cárceles franquistas, 
incluida la de Les Corts, ha sido moti‐
vo  de  numerosas  publicaciones  que, 
recogiendo testimonios de presas, vi‐
vencias  de  los  familiares,  regímenes, 
disciplina,  etc.  nos  han  ofrecido  un 
acercamiento muy  real  y  exhaustivo 
de  la vida de  los  recintos penitencia‐
rios. 

 
En  el  año  2012  se  inicia  una  nueva 
propuesta:  rendir  un  homenaje  visi‐
ble y urbano dentro del territorio que 
ocupaba  la Cárcel de Mujeres de Les 
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amb uns valors morals i una lluita per a 
una societat més lliure, justa i solidària. 
El grup  impulsor és una confluència de 
mirades distintes. Hi és el món de  l’art 
de  la Facultat de Belles Arts de  la Uni‐
versitat de Barcelona, que ha  treballat 
amb  els  seus  alumnes  del  Màster  en 
Disseny  Urbà  sobre  com  atansar  uns 
fets  passats,  sense  cap  referent  actual 
visible,  a  un  observador  que  s’atura 
amb  interès  de  rebre  una  informació 
probablement inesperada.  
 
Hi són els  investigadors  i estudiosos de 
la  memòria  històrica  que  han  recollit 
relats  personals  entranyables,  doloro‐
sos  i colpidors, per  la duresa d’una  re‐
pressió viscuda per les dones preses. Hi 
són  les  pròpies  preses  i  els  seus  fills  i 
filles que han aportat narracions emoti‐
ves, veus  i testimonis de  la convivència 
amb  les  companyes. Hi  són  també  re‐
presentants  polítics  que  han  entès 
aquest  deute  amb  la memòria  de  les 
nostres  referents  en  la  defensa  de  la 
democràcia. 
 
Finalment, hi són  les entitats cíviques  i 
veïnals del barri amb  la voluntat de fer 
un Monument a la Presó de Dones que 
alhora sigui viu  i ens convoqui a trobar 
noves maneres  d’adherir‐nos  amb  es‐
timació a unes dones singulars del pas‐
sat de Les Corts.   
 

Corts. Se  trata de  reconocer pública‐
mente  y de  forma permanente a  to‐
das  aquellas  mujeres  y  sus  hijos, 
comprometidas,  incluso  pudiendo 
perder la vida por ello, con unos valo‐
res morales  y por una  sociedad más 
libre, justa y solidaria. El grupo impul‐
sor de este proceso es una confluen‐
cia de miradas distintas. Está el mun‐
do  del  arte  de  la  Facultad  de  Bellas 
Artes de la Universidad de Barcelona, 
que ha trabajado con sus alumnos del 
Máster de Diseño Urbano sobre cómo 
trabajar  sobre unos hechos pasados, 
sin  ningún  referente  actual  visible, 
pensando  en  un  observador  que  se 
pudiera  pararse  con  interés  para  re‐
cibir una  información probablemente 
inesperada.  

 
Están  los  investigadores  y  estudiosos 
de  la memoria histórica que han  reco‐
gido  relatos  personales  entrañables, 
dolorosos  y  sobrecogedores,  dada  la 
dureza  de  la  represión  ejercida  sobre 
ellas.  Están  las  propias  presas  y  sus 
hijos  e  hijas  que  han  aportado  narra‐
ciones  emotivas,  voces  y  testimonios 
de  la  convivencia  entre  compañeras. 
Están también representantes políticos 
que  han  entendido  esta  deuda  con  la 
memoria  de  nuestras  referentes  en  la 
defensa de la democracia.  
 
Finalmente, están  las entidades cívicas 
y vecinales del barrio  con voluntad de 
hacer  un  Monumento  a  la  Cárcel  de 
Mujeres  que  a  la  vez  sea  vivo  y  nos 
convoque a encontrar nuevas maneras 
de  adherirnos  con  estimación  a  unas 
mujeres  singulares  del  pasado  de  Les 
Corts. 
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1
 Procés participatiu promogut per: 
ACMe (Associació per la Cultura i la Memòria) presodelescorts.org 
Associació de Dones Elisenda de Montcada (ADEM) 
Associació de Veïns de Les Corts 
Associació de Veïns de Sant Ramón Nonat 
Banc Solidari 
Conèixer Història 
Cor Cremat 
Cr Polis (Universitat de Barcelona) 
Cup Les Corts 
Dones de Can Déu 
EUROM (European Observatory on Memories – Fundació Solidaritat UB) 
ICV 
Memòria SIlenciada 
Taula de Dones del Districte de Les Corts 
Xarxa Ciutadana de Les Corts 
Familiars d’expreses: Anna Maria Batalla, Libertad Canela Conejero, Flora Duran, Teresa Duran, Esther Lacort, Mª 
Rosa López, Joan Mercadé, Conxita Romeu, Montserrat Vicente (i segurament molts altres…) 
Col∙labora:  
Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme; Fundació Cipriano Garcia – CCOO de Catalunya 
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ABSTRACT 

The moral  and  political  repression  carried  out  in  Les  Corts Women  Prison  (1936‐
1955) has  remained  forgotten  for decades by  the whole  society, especially by  the 
public  institutions responsible for the preservation of our collective memory.  It has 
been  civil  society  –based on previous  research works  ‐,  the protagonist of  a  long 
process  of  recovery  of  this  forgotten  and  neglected  memory  due  to  political, 
territorial and gender reasons. The causes of this oblivion are the same that  justify 
the need to remember. The memory recovery strategy  is based on the conquest of 
diverse  social  media.  Amongst  them,  there  is  the  establishment  in  2010  of  a 
memorial  site  dedicated  to  the  prison: presodelescorts.org.  In  addition,  a 
participatory process  is working on a  transversal project  for  the development of a 
monument dedicated to the prison´s  inmates –as well as their daughters and sons‐ 
repressed  in  this  institution,  as  an  act  of  homage  in  the  public  space,  the  same 
territory where once was the Women’s Prison of Les Corts. 
 

Key Words:  memory, women prison, Barcelona, monument, public art, civic participation 

 
RESUMEN 
La represión política y moral llevada a cabo en La Cárcel de Mujeres de Les Corts (1936‐1955) 
ha permanecido olvidada durante décadas por parte del conjunto de la sociedad, pero sobre 
todo por parte del  conjunto de  instituciones públicas  responsables del mantenimiento de 
nuestra  memoria  colectiva.  Ha  sido  la  sociedad  civil,  ‐en  base  a  trabajos  previos  de 
investigación‐,  la  protagonista  de  un  largo  proceso  de  recuperación  de  esta  memoria 
olvidada por cuestiones políticas, territoriales y de género.   Las causas de su olvido son  las 
mismas que justifican la necesidad de su memoria. La estrategia de recuperación pasa por ir 
conquistando  espacios  de  socialización  en  diversos  medios,  entre  los  que  destaca  el 
establecimiento en 2010 de un espacio memorial dedicado a la prisión: presodelescorts.org. 
Asimismo, se trabaja de forma transversal y participativa, para  la futura construcción de un 
monumento  dedicado  a  las  presas,  ‐y  sus  hijos  y  hijas‐,  represaliadas  en  esta  institución; 
como  acto  de  homenaje  y  expresión  de  la memoria  en  el  espacio  público,  ‐en  el mismo 
territorio que un día fue la Cárcel de Mujeres de Les Corts. 
 
Palabras  clave:  memoria,  cárcel  de  mujeres,  Barcelona,  monumento,  arte  público, 
participación ciudadana 

                            
RESUM  
La  repressió política i moral succeïda a la Presó de Dones de Les Corts (1936‐1955) ha restat 
oblidada  durant  dècades  per  part  del  conjunt  de  la  societat,  però  sobretot  per  part  del 
conjunt  d’institucions  públiques  responsables  del  manteniment  de  la  nostra  memòria 
col∙lectiva. Ha estat  la  societat  civil,  ‐en base a  treballs previs de  recerca‐,  la protagonista 
d’un  llarg  procés  de  recuperació  d’aquesta memòria  escapçada  per  qüestions  polítiques, 
territorials i de gènere.  Les causes del seu oblit són les mateixes que justifiquen la necessitat 
de  la  seva  memòria.  L’estratègia  de  recuperació  passa  per  anar  conquerint  espais  de 
socialització en diversos medis i mitjans, entre els que destaca l’establiment l’any 2010 d’un 
espai memorial  dedicat  a  la  Presó:  presodelescorts.org.  Tanmateix,  es  treballa,  de  forma 
transversal i participativa, per la futura construcció d’un monument dedicat a les preses, ‐i als 
seus fills i filles‐, repressaliades en aquesta institució; com acte d’homenatge i expressió de la 
seva memòria en l’espai públic, ‐en el mateix territori que un dia va ser la Presó de Dones de 
Les Corts. 
 
Paraules  Clau:  memòria,  presó  de  dones,  Barcelona,  monument,  art  públic,  participació 
ciutadana 
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Les memòries  col∙lectives  poden  esborrar‐se  a  poc  a  poc,  però  les  individuals  es 

mantenen, i esdevenen el motor que produeix la recuperació d’aquell passat oblidat. 

Aquesta  recuperació és  la suma d’actes puntuals, que poden anar  forjant en xarxa 

les  imatges compartides d’un passat comú. Aquesta està sent  la dinàmica que mou 

des de l’any 2010 la recuperació de la memòria de la Presó de Dones de Les Corts.  

 

Anomenada  “Prisión  Provincial  de  mujeres  de  Barcelona”  durant  la  dictadura 

franquista  (1939‐1955). Va ser prèviament el govern de  la Generalitat Republicana 

qui  el  va  habilitar  com  a  presó  amb  el  nom  de  Correccional  General  de  Dones. 

Durant la guerra civil va albergar a preses polítiques d’ideologia dretana i també del 

POUM (Partit Obrer d’Unificació Marxista). Amb l’entrada de les tropes revoltades a 

Barcelona el Gener de 1939, la Presó dels Corts es converteix en la Presó Provincial 

de dones, regida per una ordre religiosa  ‐Les Filles de  la Caritat  ‐segons  la pràctica 

habitual a les presons femenines del règim franquista.  

 

A mitjans de 1939 hi havia prop de dues mil recluses, ‐amb més de quaranta nens‐, 

tancades  en  aquesta  institució.  Onze  preses  polítiques  van  ser  afusellades  entre 

1939 i 1940 al Camp de la Bota. 

 

Presó de Les Corts. Arxiu Maria Barceló i Mas 

Formació general de preses al pati de les Corts. 
Memòria del PCNSM de 1953 

 
En el seu extens hort, centenars de preses van ser explotades treballant en benefici 

de l’ordre religiosa, ‐sobretot durant els primers anys. Posteriorment, a principis dels 

anys cinquanta s’obriria un taller de costura que serviria a les preses com a mode de 

subsistència.  

 

La repressió a les presons de dones franquistes no era només d’ordre polític o social, 

ho era també moral i per tant de gènere. Aquelles dones, emancipades, que s’havien 

posicionat políticament durant  la  república  i  la guerra; o que senzillament eren de 

família republicana,...havien de ser reeducades. En un medi hostil com era la presó, 

eren  tractades  des  d’una  posició  paternalista  bé  com  nenes  esgarriades,  bé  com 

persones histèriques incapaces d’assumir el rol domèstic que els pertocava.  
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El mes d’octubre de 1955 es va tancar la presó i el col∙lectiu de preses ‐ dues‐centes 

seixanta‐tres, amb dinou nens‐ va ser traslladat a la Presó Model de Barcelona. Uns 

anys més tard, on hi havia l’edifici de la presó s’aixecarien els magatzems de El Corte 

Inglés a  la Plaça Maria Cristina,  i  la  resta de  la  finca seria  reparcel∙lada  i edificada. 

Aquest  canvi  d’usos  radical  de  l’àrea  promou  l’oblit  físic  i  social  d’una  de  les 

institucions repressores més importants a nivell estatal.  

 

La memòria invisible de les dones repressaliades constitueix un deute de la ciutat de 

Barcelona envers el reconeixement de la seva història. És la societat civil la que inicia 

el  procés  de  recuperació  d’aquesta  memòria  escapçada:  familiars  d’expresses, 

entitats  i  associacions  de  dins  i  fora  del  districte  com  les Dones  del  36,  grups  de 

recerca de l’àmbit acadèmic,…ciutadans i ciutadanes immersos en un procés obert i 

col∙laboratiu,  que  ha  servit  per  restituir  una  part  de  la memòria  col∙lectiva  de  la 

ciutat i que ha resultat en exposicions, taules rodones, obres de teatre,  publicacions 

i l’establiment d’un espai memorial desenvolupat per l’ Associació  per la Cultura i la 

Memòria de Catalunya (ACMe) i allotjat a presodelescorts.org.  

 

Centre Cívic Can Deu. 
20/11/2013 

Ass. veïns Sant Ramón 
19/03/2014 

Centre Cívic Can Deu. 
26/02/2015 

 

L’any 2011 s’obre una nova etapa d’aquest procés amb  la definició d’un conjunt de 

propostes de monumentalització desenvolupades des del Màster de Disseny Urbà de 

la Universitat de Barcelona2  i coordinades pel grup de  recerca art, ciutat, societat‐

CrPOLIS;  l’Observatori  EUROM  (European  Observatory  on  Memories  ‐  Fundació 

Solidaritat UB) i l’associació Acme. Aquest és el punt de partida per encetar a partir 

de 2013 un procés participatiu, transversal i obert, amb associacions de veïns, grups 

de dones, familiars d’ex‐preses i moltes altres entitats del districte de Les Corts i de 

fora,  amb  l’objecte de promoure un Monument  en homenatge  a  les dones,  ‐i  als 

seus  fills  i  filles‐,  repressaliades  en  aquesta  institució  durant  el  franquisme. 

(blocs.lescorts.cc/presodedones/). 

 

 

 

                                                            
2
 Màster de Disseny Urbà de la Universitat de Barcelona. Direcció de projectes d’art públic i memoria (2011‐2014): 
Núria Ricart, Antoni Remesar (Cr.POLIS‐UB), Jordi Guixé (EUROM UB‐Acme) 
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PROJECTES: LABORATORI D’IDEES PER AL DEBAT 

 

El  mes  de  juliol  de  l’any  2013,  estudiants  del  màster  de  Disseny  Urbà  de  la 

Universitat de Barcelona, presenten a l’Associació de Veïns de Les Corts els projectes 

ideats per al Monument a  la Presó de Dones. En aquest moment s’inicia una etapa 

de  debat  i  discussió  transversal  entre  tots  els  agents  implicats.  El  debat  sobre  la 

monumentalització  i  l’espai  públic  s’enriqueix  durant  les  reunions;  transversals  i 

interdisciplinàries; i van conformant el desenvolupament del propi procés de treball. 

 

El conjunt dels projectes ideats des del Màster serveixen alhora com a motor inicial i 

com a  laboratori de proves  formals  i conceptuals  sobre  les que poder discutir. Els 

debats  sobre  els  llenguatges  associats  a  espais  de memòria  a  nivell  global,  o  les 

particularitats  de  la memòria  de  la  presó  i  el  seu  procés  de  recuperació,  es  van 

integrant  en  les  sessions  de  presentació  i  exposició.  En  aquestes  sessions,  la 

discussió  sobre  els  plantejaments  dels  projectes  serveixen  per  abordar  qüestions 

fonamentals com les següents: 

 

 Gènere i memòria. La dimensió contemporània de la memòria, com a funció 

reivindicativa del monument.  

 Homenatge  a  les  dones  repressaliades.  Deute  històric  de  la  ciutat  de 

Barcelona. 

 Les  veus  dels  testimonis  com  identificació  individual  d’una  memòria 

col∙lectiva 

Les 11 dones afusellades com a símbol de la més brutal repressió. El 

vincle amb el Camp de La Bota. 

La  superació  d’una  placa.  Diversos  grups  polítics  i  altres  agents, 

inclosos  El  Corte  Inglés,  negocien  l’any  2010  la  instal∙lació  d’una 

placa en memòria de la presó. Placa que no convenç ningú. 

 La pertinença o no de  l’emplaçament.  L’any 2013 el Districte de  Les Corts 

identifica  un  espai  a  la  cruïlla  dels  carrers  Joan  Güell  i  Europa  per  a  la 

implantació del Futur Monument 

 Expressió  i explicació de  l’abast territorial de  la presó, de  la qual no queda 

cap vestigi. 

 Els  espais  d’intervenció  com  espais  de  memòria.  La  discussió  sobre  la 

idoneïtat del pla horitzontal com un lloc per a l’homenatge i la memòria. 

 El manteniment i la durabilitat de l’obra 

 La gestió del procés de selecció del monument definitiu 
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En aquest sentit, la presentació i discussió pública dels projectes dels estudiants del 

curs 2013‐2014 el dia 19 de març, és molt enriquidora pel que fa als debats oberts 

entre els participants en relació a monumentalitat i espai públic. 

 

Irene Grego, Juan Carlos Soria, 
Federico Beirao, Mihong Kim 

Sandra Díaz, Mariana López, Juan 
Carlos Montejo 

Pablo Marmissolle; 
Frida Marin; Isabel 
Navas 

Máster en Disseny Urbà, 2014. Direcció de projectes: Núria Ricart, Antoni Remesar (Cr.POLIS – UB); 
Jordi Guixé  (EUROM‐UB) 

 
L’any 2014 comptem amb set projectes dedicats a la Presó de Dones procedents de 

tres  promocions  acadèmiques  diferents.  La  voluntat  d’exposar‐los  públicament, 

obrir  el  debat  a  nous  actors  i  superar  l’escala  local  del  procés  resulta  en 

l’organització de DONES/PRESÓ. Jornades internacionals i Exposició entorn al Futur 

Monument a la Presó de Dones de les Corts, els dies 25 al 27 de novembre de 2014. 

 

 

RECONEIXEMENT DEL TERRITORI. ANTIC PERÍMETRE DE LA PRESÓ 

 

En  paral∙lel  s’organitzen  itineraris  per  l’antic  perímetre  de  la  Presó  de Dones.  Els 

recorreguts  serveixen per  compartir  coneixement històric  i  territorial, però  també 

vivències dels veïns  i veïnes en relació al coneixement o desconeixement d’aquesta 

institució.  En  concret  es  busca  identificar  els  canvis  succeïts  a  nivell  urbanístic,  i 

destacar les poques traces que actualment trobem de l’antic parcel∙lari.  

 

Prèviament a  l’organització de  les  rutes és  fonamental dur a  terme un estudi dels 

principals ortofotomapes històrics i plans urbanístics que han afectat aquest territori 

per tal d’entendre  l’evolució soferta en relació al parcel∙lari  i  l’edificació,  i arribar a 

identificar l’antic perímetre de la presó. L’ús agrícola i industrial de tota l’àrea de Les 

Corts,  que  estructura  el  territori  fins  a  mitjans  del  segle  XX,  és  completament 

transformat durant el franquisme. El Pla urbanístic aprovat  l’any 1958 reparcel∙la el 

sector en forma d’eixample en relació a l’antic nucli urbà. 

 

La venta gradual de les finques marcarà les diverses promocions del seu edificat. En 

concret,  el  territori  de  l’antiga  presó  vindrà  marcat  per  l’aparició  de  dos  nous 

carrers:  Joan  Güell  i  Europa.  Els  antics murs  del  perímetre  aniran  donant  pas  a 
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edificis residencials, hotel, comerç, benzinera, oficines  i de  forma molt marcada, El 

Corte Inglés de Diagonal.  

 

 
Sortint de  la plaça Comas a  les 11 hores del matí, hem pujat pel carrer  Joan Güell. A  l’alçada de  la 

benzinera hem identificat un dels accessos a la presó, aquell que donava al carrer Joaquim Molins.  La 

imatge era la d’una porta principal a una finca, sense cap tipus de seguretat penitenciària. L’àrea que 

ocupava  la  presó  s’obria  des  d’aquest  indret  fins  arribar  a  l’avinguda Diagonal,  ocupant  una  gran 

extensió de terreny d’ús agrícola. Per tal d’entendre  la situació de  l’edifici principal,   situat fins als 60 

on  es  troba  actualment  el  centre  comercial  El  Corte  Inglés,  hem  tombat  pel  carrer  Europa  fins 

l’avinguda de Carles III. Les imatges de la presó preses des d’aquest punt de vista mostren la vertadera 

cara  d’una  institució  repressora.  A  continuació  hem  resseguit  el  perímetre  fins  arribar  a  la  placa 

dedicada a la Presó l’any 2010 en el mur lateral de El Corte Inglés. Els debats i dissensos esdevinguts en 

relació  a  aquesta  placa  són  part  de  la  història  de  la  recuperació  de  la  memòria  de  la  Presó.  A 

continuació hem arribat a  la plaça dedicada a Clara Campoamor,  límit  septentrional de  la  institució 

penitenciària.  En  l’encreuament  entre   el  carrer  Europa  i  Joan  Güell  hem  observat  algunes  traces 

d’aquest  límit en el parcelari  i edificat actuals.   En aquest  indret hem debatut sobre  la possibilitat de 

situar el futur monument en aquest xamfrà, coincidint en la importància de mostrar en l’espai públic la 

situació  i  abast  real  del  centre  penitenciari. Hem  acabat  la  ruta  baixant  pel  carrer  Joan Güell  fins 

arribar de nou a la plaça Comas. 

 

Ruta per l’antic perímetre de la Presó. Grup del projecte Dones&Co (Taula de Dones del Districte de 
Les Corts); grc. art, ciutat, societat – CrPOLIS; EUROM (UB); Conèixer Història. 21/02/2014 

 

Mentre  aquesta  àrea  es  va  consolidant  urbanísticament  com  una  de  les  zones 

comercials  i  financeres  amb  més  pes  a  nivell  metropolità,  la  seva  fisonomia  és 

encara molt  diversa  en  els  anys  50  i  60,  amb  nuclis  de  barraquistes  disseminats, 

entre els quals destaquen els situats a les àrees de Maria Cristina i el Camp Nou. 
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Fotomuntatges d’ortofotomapes (1945; 1966; 1985) i plans urbanístics (1958) del territori. Estudi per a 
la comprensió de l’evolució de l’entorn construït i el perímetre de la presó 
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DONES/PRESÓ. JORNADES INTERNACIONALS I EXPOSICIÓ ENTORN AL FUTUR 

MONUMENT A LA PRESÓ DE DONES DE LES CORTS  

 

Des de  la primera  reunió  del  grup  promotor  el  dia  20 de novembre  de  2013,  els 

debats  i  reunions  succeïdes entre els agents  i  ciutadans  implicats  condueixen a  la 

voluntat d’obrir el debat a nous actors  i alhora  superar  l’escala  local,  la qual  cosa 

resulta  en  l’organització  de  DONES/PRESÓ.  Jornades  internacionals  i  Exposició 

entorn al Futur Monument a  la Presó de Dones de  les Corts, els dies 25 al 27 de 

novembre de 2014. L’objecte de les Jornades és compartir els debats entorn al futur 

monument amb experts  internacionals3, establint alhora un diàleg  ric  i  transversal 

amb la ciutadania. 

 

 
 
Programa de les Jornades internacionals i Exposició entorn al Futur Monument a la Presó de Dones de 
les Corts 

 

                                                            
3
 Horst Hoheisel, Stephanie Endlich, Kristina Norman, Jordi Henrich, Valentina Rozas, Eulàlia Grau, Francesc Torres, 
Pedro Brandao, Fernando Hernández, Fernando Sánchez Castillo, Jordi Guixé, Antoni Remesar, Núria Ricart 
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Les Jornades s’articulen en forma de workshop durant els matins, i taules rodones i 

conferències públiques durant les tardes. Les sessions serveixen per debatre sobre la 

capacitat de l’art contemporani per socialitzar la memòria col∙lectiva i la dignificació 

de les víctimes, apostant per una forma transversal i col∙lectiva de reflexió entorn a 

la creació d’espais públics de memòria. Una de  les presentacions amb més  impacte 

durant les Jornades és la representació teatral “Les Veus de Les Corts”, de Memòria 

Silenciada. En  l’obra, els testimonis de  les dones són  la cadena de transmissió de  la 

realitat viscuda: el patiment, la injustícia, però també l’expressió de la resistència. 

 

Discussió durant una de les sessions del Workshop i Taula C: Art, memòria i espai públic, una 
perspectiva europea i internacional. 26/11/2015 

 
El grup d’experts es configura a partir de les Jornades com a consell tècnic i artístic assessor 

del  procés.  En  paral∙lel  s’organitza  l’exposició  del  projectes  del Màster  de Disseny 

Urbà  (UB) en un espai expositiu públic creat ex professo per a  l’ocasió, en un dels 

xamfrans  de  la  cruïlla  dels  carrers  Joan  Güell  amb  Europa.  El  disseny  d’aquesta 

exposició  temporal  es  converteix  en  el  disseny  de  l’Espai  de  Memòria 

DONES/PRESÓ, espai provisional construït a l’espera d’un monument definitiu. 

 

   

Ruta per l’antic perímetre i finalització a l’Espai de Memòria DONES/PRESÓ. 25/11/2014 
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Les conclusions extretes del conjunt de les Jornades internacionals i la seva posterior 

discussió en  la reunió del procés participatiu del dia 10 de desembre de 2014, són 

fonamentals en relació a l’estratègia a seguir l’any 2015.  

 
Per  una  part,  es  valora  positivament  l’Espai  de Memòria  DONES/  PRESÓ,  per  la 

visibilitat  atorgada  al  procés  de  participació.  En  aquest  sentit  es  valora  convertir 

aquest emplaçament en el lloc d’expressió pública del propi procés. Es destaca com 

imprescindible seguir potenciant  la socialització de  la memòria per a  la construcció 

del  futur  monument  i  per  tant  es  proposa  la  dinamització  de  l’espai  amb 

esdeveniments  singulars  que  ajudin  a  la  difusió  del  que  va  ser  la  presó,  i  a 

l’apropiació del lloc per part de la ciutadania, especialment dels més joves. En aquest 

sentit es proposa l’establiment d’un dia simbòlic anual de commemoració i trobada. 

 

 
Imatges dels enregistraments de les conferències i taules rodones de les Jornades 

 
A més sorgeix la proposta de mantenir una estratègia d’ocupació d’altres espais que 

ajudin a entendre la dimensió territorial de la desapareguda Presó. Especialment es 

proposa  impulsar  la  intervenció a  la cantonada de Diagonal  /  Joan Güell d’un dels 

projectes pensats des del màster, en el qual es fa ús de la senyalètica de proximitat 

per  identificar  l’espai que ocupava  la Presó de Dones, però  també  el Camp de  la 

Bota, on van ser afusellades 11 dones.  

 

Entre moltes altres  idees  i consideracions es defineix el que podria ser el programa 

per  al  futur  monument,  així  com  els  principals  models  de  selecció  del  projecte 

definitiu. 



        Vol 36, nr. 1, April               Vol 36, nr. 1, April 14th, 2015  ISSN: 1139‐7365 

 

26 

ESPAI DE MEMÒRIA DONES/PRESÓ 

 

L’espai  de Memòria  DONES/PRESÓ  està  conformat  per  5 monòlits  impresos  per 

ambdues cares de 3 metres  i mig d’alçada, situats al xamfrà nord‐oest de  la cruïlla 

dels  carrers  Joan  Güell  i  Europa.  Dos  són  els  elements  que  determinen  la  seva 

situació, escala i formalització.  

 

El  principal  és  la  capacitat  expressiva  d’una  imatge,  una  de  les moltes  preses  pel 

fotògraf   Pérez de Rozas el dia de  la Mercè de  l’any 1944 a  la Presó de Les Corts, 

durant  l’acte  d’excarceració  d’una  de  les  preses. Aquesta  imatge  és  un  retrat  del 

règim  franquista  en  una  de  les  seves  màximes  expressions,  la  de  la  repressió 

femenina. 

 

 
Excarceració de preses en aplicació del nou decret de Franco a la Presó de Les Corts. En la imatge 
apareixen els membres de la Junta de disciplina de la presó, presidits de forma excepcional pel 
Director General de Prisiones, Ángel Sanz, de visita a la ciutat, així com pel delegat eclesiàstic Martí 
Torrent. Pérez de Rozas, 5‐4‐1944 (Arxiu Fotogràfic de Barcelona) 

 
En la fotografia apareixen, darrera d’una taula abanderada, els principals estaments 

jeràrquics  del  règim:  el militar,  el  tecnòcrata  i  el  capellà.  El  tres  homes  tenen  la 

mirada  fixada  en  la  dona,  que  resta  de  peu  davant  ells,  uniformada,  en  posició 

hieràtica, alhora digna, alhora submisa. 

 
Una altra dona també  la mira però aquesta resta en un tercer pla, asseguda en un 

racó,  fora de  l’espai masculí de decisió que ofereix  la  taula. És una de  les monges 

superiors  de  l’ordre  de  les  Filles  de  la  Caritat,  encarregades  de  la  vigilància 

penitenciària durant el règim. 
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Espai de Memòria DONES/PRESÓ. Vista exterior des de l’espai vial 

 

Al fons de l’estança, uns estants replets de documents arxivats. I com un quadre dins 

el quadre,  la  imatge de dos personatges penjats a  la paret. El  retrat emmarcat de 

Franco presidint  l’acte,  i  just a sota,  ‐domèstic  i contradictori amb tot  l’ambient de 

l’estança‐, un calendari de perfums Foret il∙lustrat amb la imatge d’un rostre femení, 

bell  i  somrient.  En  l’enquadrament  que  fa  el  fotògraf,  la  dona,  tot  i  ser  la 

protagonista de l’escena, és l’única sense identitat.  Tots i cada un dels personatges 

que la jutgen moral i políticament mostren, ‐també a la història‐, el seu rostre. 

 

Aquesta  imatge ha acompanyat el procés com un  talismà del qual es desconeix el 

vertader  potencial.  És  una  imatge  foto‐periodística  d’un  moment  històric 

determinat, però també una obra d’art inesgotable. 

 

Cinc són els personatges principals de l’estança, i aquest nombre determina el segon 

element  que  configura  la  disposició  dels monòlits.  També  les  paraules  DONES  i 

PRESÓ,  situades  en  una  de  les  dues  cares  de  la  intervenció,  tenen  ambdues  cinc 

lletres. La  imatge del Pérez de Rozas,  ‐segmentada per tal d’individualitzar cada un 

dels personatges‐, s’ofereix a l’espai vial, i mostra al capdemunt la paraula D‐O‐N‐E‐

S. En el muntatge, la protagonista adquireix una tonalitat lila que la diferencia de la 

resta de la imatge. La cara que s’ofereix a l’acera, i per tant a l’espai dels vianants, és 

aquella dedicada als continguts expositius. En ella es llegeix la paraula P‐R‐E‐S‐Ó.  

 
Tal i com es valora durant les Jornades internacionals, el conjunt té la vocació de ser 

un espai de memòria dinàmic i obert a la ciutadania; de durada indeterminada, fins a 

la construcció del monument definitiu. Des de  la seva construcció el Novembre de 

2014  i  fins al 6 de Març de 2015,  la part expositiva de  l’espai es dedica al conjunt 

dels 7 projectes dels estudiants del Màster de Disseny Urbà (UB).  
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Exposició dels projectes del Màster de Disseny Urbà a l’Espai de Memòria DONES/PRESÓ. 25/11/2014 
– 6/3/2015 

 
A partir del 6 de Març,  ‐data vinculada al 8 de març, dia  internacional de  la dona‐,  

aquests  continguts  són  substituïts  per  algunes veus  d’ex‐preses,  de  gran  potència 

testimonial. Els colors, que en la primera exposició es movien al voltant del vermell, 

terra  i  negre,...ara  passen  a  ser  eminentment  liles,  reivindicant  el  simbolisme 

associat  al  gènere  i  la  dimensió  contemporània  de  la  recuperació  d’aquesta 

memòria. 

 

Aquesta segona fase expositiva, de caire més memorial, recull alguns dels aspectes 

considerats  al  llarg  de  tot  el  procés,  o  destacats  i  discutits  durant  les  Jornades 

internacionals:  

 

 La memòria individual de les dones repressaliades a través de la identificació 

del nom de les 11 preses afusellades. 

 El  treball  sobre  les  veus  com  a  material  formal  i  de  transmissió  de  la 

memòria. 

 La reflexió sobre la repressió de gènere exercida durant el franquisme.  

 La  transmissió  de  l’escala  supralocal  de  la  presó,  com  espai  de memòria 

ancorat a Les Corts però vinculat amb altres indrets a nivell metropolità com 

el Camp de la Bota i el Fossar de la Pedrera.  

 El manteniment  de  la  informació  sobre  la  traça  de  la  presó,  com  imatge 

icònica  d’una  institució  completament  desapareguda  del  paisatge  i  del 

territori. 

 L’expressió del procés participatiu i de la voluntat de seguir treballant per a 

la creació d’un futur monument. 
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Diverses vistes de l’espai de Memòria DONES PRESÓ. 6/3/2015. Monòlit amb testimonis d’expreses 
(fase 2) 
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Monòlit amb inscripció d’homenatge i informació d’abast territorial (fase 2) 
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En ambdues fases, un dels monòlits comunica  la dimensió memorial de  l’espai fent 

un homenatge explícit amb  la  intenció de superar conceptual  i formalment  la placa 

instal∙lada l’any 2010 al lateral de El Corte Inglés. 

 

El conjunt del procés és reconegut amb la Medalla d’Honor de Barcelona l’any 2015. 

Falta però encara molt camí per fer. Volem reivindicar en l’espai urbà la construcció 

d’un  monument  definitiu.  De  moment  però  treballem  per  a  l’apropiació  i 

dinamització de  l’Espai de Memòria de  la presó;  i per aquesta raó, el dia 14 d’Abril 

de 2015, data de celebració de la proclamació de la República espanyola, s’organitza 

un acte d’homenatge a  les dones,  ‐i als  seus  fills  i  filles‐,  repressalides en aquesta 

institució. 

 

 
Acte d’homenatge a les preses, ‐i als fills i filles‐, repressaliades a la Presó de Les Corts.  

14 d’Abril de 2015 

 

 

 



Homenatge a les preses, 
-i als seus fills i filles- 

repressaliades a la 
Presó de Dones de Les Corts

Espai de Memòria 
DONES/PRESÓ 
c/Joan Güell - c/Europa

Amb motiu del 14 d’Abril, us convidem a acompanyar-nos 
a l’acte d’homenatge A les preses, -i als seus fills i filles-, 
repressaliades a la Presó de Les Corts. Ho farem a l’Espai 
de Memòria que des de Novembre de 2014 es dedica a la 
presó, al xamfrà nord-oest de la cruïlla dels carrers Joan 
Güell amb Europa (Barcelona).

Promou:
ACME Presó de Dones de Les Corts; Associació Conèixer Història (ACH); Associació de 
Dones Elisenda de Montcada (ADEM); Associació de Veïns de Les Corts; Associació de Veïns 
de Sant Ramón Nonat; Banc Solidari; Cor Cremat; Cr Polis (Universitat de Barcelona); Cup 
Les Corts; Dones de Can Déu; EUROM (European Observatory on Memories – Fundació 
Solidaritat UB); ICV Les Corts; Memòria Silenciada; Taula de Dones del Districte de Les 
Corts; Xarxa Ciutadana de Les Corts
Familiars d’expreses: Anna Maria Batalla, Libertad Canela Conejero, Flora Duran, Teresa 
Duran, Esther Lacort, Mª Rosa López, Joan Mercadé, Conxita Romeu, Montserrat 
Vicente,...

Col·labora: 
Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme; Fundació Cipriano Garcia – CCOO 
de Catalunya

http://blocs.lescorts.cc/presodedones/

18:00h Ruta per l’antic perímetre de la Presó (ACH). 
Promou: Comissió d’Igualtat de la Facultat de Belles Arts 
(UB). Punt de trobada: Plaça Comas. És imprescindible la 
inscripció prèvia: culturart@ub.edu

A l’Espai de Memòria DONES/PRESÓ 
(c/Joan Güell - c/Europa)

19:00h Adela Agelet (AAVV de Les Corts), Anna Maria 
Batalla (filla d’Anna Solà, expresa) i Marta Mas (Comissió 
Memòria i Gènere)

19:20h Mercè Tatjer (Catedràtica de didàctica de les 
Ciències Socials, UB) i Roser Casanovas (Arquitecta - 
Col·lectiu Punt 6)

19:45h Representació institucional (Universitat de 
Barcelona i Ajuntament de Barcelona)

20:00h Teatre: Les Veus de les Corts (Ass. Memòria 

Silenciada)

14 d’Abril de 2015

Amb el suport de:


