
Museu Memorial de l’Exili

SERVEI EDUCATIU
C- Ruta de l’exili per a ESO, BATXILLERAT i GRUPS D’ADULTS

DADES TÈCNIQUES

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

4.- L’EXILI DELS INTEL·LECTUALS. Cotlliure i Antonio Machado

Adreçada a grups escolars de cicle superior de primària, ESO, batxillerat i grups d’adults.

 Durada: un dia (5-6 hores).

 Preu per adult / alumne: 12 €. / Grups de menys de 20 adults / alumnes: 240 €/grup.

L’èxode republicà va comportar una enorme pèrdua cultural per al país. Grans intel·lectuals (escriptors, científics, músics...) van haver de deixar les 
seves ocupacions i van caure en la incertesa de l’exili. Dins l’espai cultural català va tenir lloc un autèntic esfondrament a causa de la persecució de la 
llengua que va emprendre la dictadura franquista. En l’àmbit estatal, la desraó també es va imposar al progressisme i a la llibertat creativa. El cas del 
poeta Antonio Machado n’és l’exemple per antonomàsia. Machado, malalt i exhaust, va morir al cap de poc temps d’haver travessat la frontera i va ser 
enterrat al cementiri de Cotlliure.

Amb aquesta ruta, es pretén incidir en la relació entre l’exili i el món cultural. El recorregut s’inicia a la Jonquera amb una visita al MUME. Tot seguit, la 
ruta continua cap a Cotlliure, on el poeta Antonio Machado va arribar juntament amb la seva família, procedent de Barcelona. Aquesta fou l’última etapa 
del seu penós periple de fugida de la victòria franquista. Al llarg de l’itinerari es llegeixen i es comenten textos d’Antonio Machado i d’altres autors 
catalans exiliats.

 • Oferir als alumnes l’oportunitat de trepitjar camins que són part de la història del nostre país i experimentar sensacions d’empatia que difícilment  
  viuran només amb els llibres.

 • Oferir espais i moments de contemplació i de reflexió, tant individuals com de grup. 

 • Retre homenatge a tots els intel·lectuals que patiren persecució i compartir el seu llegat. Oferir al grup el coneixement dels fets històrics a través  
  de la paraula dels nostres creadors.



METODOLOGIA

DINÀMICA DE LA RUTA

 • La percepció del paisatge que els envolta i les sensacions que aquest els provoqui aniran acompanyades per lectures de cartes i testimonis, així  
  com d’un recull de fotografies que ajudaran a entendre millor la complexitat de la Guerra Civil espanyola i el seu consegüent exili.

 • 10 h - Visita al MUME i Power Point Machado (2 h). En cas de realitzar la ruta a l’hivern (desembre-gener) la visita al MUME podria ser posterior  
  a la ruta per tal d’aprofitar les hores de llum.

 •  La visita al MUME permet situar històricament i geogràficament el conflicte bèl·lic i rebre informació concreta de l’exili del 39. El material gràfic de  
  l’exposició permanent del Museu facilita l’empatia amb els fets i permet rebre una visió global del conflicte.

 • Aquesta ruta inclou un temps dedicat als intel·lectuals catalans que patiren l’exili per tal de retre’ls homenatge i compartir amb els alumnes textos  
  i coneixements.

 • 12.00 h - Petita pausa i camí cap als autocars.

 • 13.00 h - Arribada a Cotlliure i breu contextualització històrica amb lectura de textos i documents gràfics. Recorregut biogràfic i artístic   
  d’intel·lectuals catalans a l’exili.

 • 13.30 h - Dinar de pícnic a la platja.

 • 14.00 h - Coneixerem el poble i farem el recorregut imaginari de l’arribada de la família Machado, Hotel Bougnol Quintana (allotjament de la família  
  Machado). També es té present el castell-fortalesa de Cotlliure, que va ser un camp disciplinari per a molts republicans. 

 • 15.00 h - Visita de la tomba d’Antonio Machado. S’hi dedicarà un temps si el grup volgués fer una ofrena o lectura particular.

 • 15.30 h - Tornada a la Jonquera.

 • 16.15 h - Arribada a la Jonquera i comiat.

La ruta s’acompanyarà de lectures de poemes, anècdotes i explicacions per tal de situar-se en el moment històric.


