Lo Padrí James
Camí de la Llibertat
Activitat educativa del Presó-Museu Camí de la Llibertat, Sort
Cicle Mitjà de Primària
Nom: ....................................................................................
Escola: ..................................................................................

1 La Presó- Museu Camí de la Llibertat de Sort:

L’edifici on estàs ara va ser la presó on van estar retinguts els evadits
com lo padrí James. T’has fixat amb el nom del Museu? Per què
creus que es diu “Camí de la Llibertat”?
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Segueix la pista.
Continguts: Presó-Museu Camí de la Llibertat; mOntanyans SLL.
Coordinació: mOntanyanes. SLL
Disseny: mOntanyanes SLL
Dibuixos: Mónica Bada
El llibre Lo Padrí James. Camí de la Llibertat forma part de la col·lecció de llibres
en pallarès editada per l’Associació Cultural Cambuleta. Per a més informació:
http://contescambuleta.blogspot.com

Llegeix el text.

Les muntanyes pirinenques van ser testimoni durant els anys de la
Segona Guerra Mundial d’un constant pas de persones que pretenien
arribar a Espanya fugint de l’Europa ocupada per Hitler. Jues, militars,
aviadors, entre altres, fugien per cercar refugi en un altre país o
reincorporar-se a la guerra a Anglaterra o al nord d’Àfrica. (Text estret
del llibre Lo Padrí James)

2 El Pirineu:

3 El Pirineu:
Creus que per a l’home el Pirineu és una barrera ?
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Segueix la pista.
Llegeix el text. També el pots buscar en el plafó 5 de l’exposició:

La frontera pirinenca, lluny de ser una barrera, ha estat històricament
per a la gent de la zona un territori de connexió i intercanvi, travessat
per un flux constant de persones, mercaderies i treballadors
d’ambdues bandes de la carena.

4 El viatge a través del Pirineu:
Has fet mai una excursió per les muntanyes del Pirineu? Creus que
déu ser fàcil travessar-lo? Per què?
A la història que t’acaben d’explicar, el seu protagonista, l’aviador
James, travessa el Pirineu a peu. Què vol dir que el Pirineu és una
frontera natural?

.........................................................................................................
.........................................................................................................
Segueix la pista.

.........................................................................................................
.........................................................................................................
Segueix la pista.
Llegeix el text.

El Pirineu és un conjunt de muntanyes altes i majestuoses que
formen una serralada situada al Nord de la Península Ibèrica. S’estén
des del Mar Mediterrani fins al Mar Cantàbric. Els seus pics més alts
arriben a més de 3.000 metres d’alçada i fan de frontera natural entre
França i Espanya.

Llegeix el text. També el pots buscar en el plafó 2 de l’exposició:

Creuar els Pirineus a través del Pallars Sobirà era una tasca arriscada i
plena de perills. A les dificultats del medi físic (orografia abrupta amb
colls de muntanya propers als 3.000 metres, presència de neu durant
gairebé 8 mesos a l’any i una travessa de durada considerable),
caldrà afegir les limitacions personals (desconeixement dels camins,
escassa preparació física i equipament deficient per emprendre
caminades d’alta muntanya). Sense abric ni calçat adequats, i mal
nodrits, el viatge fou una experiència letal per a alguns fugitius.

5 El viatge a través del Pirineu:

6 L’equipatge dels evadits:

Quines penses que són les sabates que va fer servir lo padrí James
per creuar el Pirineu? I els passadors que el guiaven? I tu quina
faries servir? Relaciona amb fletxes les sabates i els personatges.

Llegeix el següent text sobre els evadits:
Milers de persones van travessar el Pirineu marxant a l'exili i deixant
al darrera les seves terres, cases, pertinences i essers estimats.

Si tu fossis un evadit de la 2a Guerra Mundial com lo Padrí James i
haguessis de travessar el Pirineu quines 4 coses t’emportaries amb
tu? Pensa que el viatge de travessar el Pirineu és llarg i costós i vas a
peu.
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ELS PASSADORS

Segueix la pista:
Llegeix aquesta fragment i descobreix quines sabates portaven els
passadors:

4
3
“... se fijó especialmente en sus pies. Todos los hombres
cambiaron sus zapatos de cordones por las alpargatas
tradicionales de la zona, hechas de lona y esparto y anudadas a
los tobillos con una cuerda”.
Peter Eisner, La línea de la libertad, ed. Taurus, Madrid, 2004.

7 Els personatges de la història:

Imagina que ets algun dels personatges de la història
de lo padrí James i representa’l. Tria quin personatge
vols ser: passador, aviador o evadit, i representa’l
davant dels teus companys.
Passador: ets un passador del dibuix. Estàs caminant
per sobre de la neu i vas ràpid perquè coneixes molt
bé el camí. Has d’anar vigilant que la resta del grup et
segueixi i que ningú prengui mal.
Evadit: ets un evadit del dibuix. Estàs caminant per
sobre de la neu i vas carregat amb les teves coses.
Vols anar ràpid perquè hi ha perill i tens por, però
portes molta estona caminant i estàs cansat i el camí
rellisca perquè la neu està gelada.
Aviador: ets un aviador, com Lo padrí James, i vas a
dins d’un avió volant pel cel. De cop i volta has de
saltar de l’avió amb paracaigudes i baixes volant cap
a terra.

8 La presó:

9 La Segona Guerra Mundial.

Llegeix el següent text sobre la presó de Sort:
A part dels que aconseguiren eludir la vigilància, per la presó de Sort
passaren prop de 3.000 refugiats, que s’amuntegaven a l’interior
d’aquest reduït espai. La petita presó, aproximadament de 24 m2, patí
una autèntica saturació durant la primera meitat dels anys quaranta.

Saps quantes persones poden cabre dins de la presó?
25 persones
50 persones
75 persones
Més de 75 persones

La història que t’han explicat de lo padrí James va passar fa més de
50 anys durant la 2a Guerra Mundial, una de les grans guerres de la
història.
Llegeix el següent text sobre la 2a Guerra Mundial:

La Segona Guerra Mundial (1939-1945) va ser un conflicte bèl·lic on van
participar la majoria de les nacions del món. Hi havia dos bàndols, els
Aliats i les potencies de l’Eix. La guerra va involucrar uns 100 milions de
militars. Unes 70 milions de persones, la majoria d'ells civils, van morir,
sent el conflicte més mortífer de la història humana. La major part de la
lluita es va produir a Europa, al nord d’Àfrica i a l’est d’Àsia.

Coneixes alguna persona que hagi viscut durant la Segona Guerra
Mundial? Quants anys hauria de tenir?
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Coneixes alguna altra guerra o conflicte bèl·lic que hagi passat o
que estigui passant ara al món? Quin?
L’espai de la presó és una antiga
capella gòtica dedicada a Sant
Cosme i Sant Damià. Hi
descobreixes algun rastre de la
capella? Quin?

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

10 La fugida de la guerra.

12 La guerra i la pau.

Què penses que li hauria passat a l’aviador James si no hagués fugit
pel Camí de la Llibertat? I a la resta de I a la resta de persones que
van fugir travessant el Pirineu si s’haguessin quedat a casa seva?

Què és per tu la guerra i la pau?
Per a fer aquesta activitat caldrà que feu grups de 4-5 persones.
A continuació hi ha un conjunt de paraules:

...............................................................................................................

Encercleu 4 paraules relacionades amb la guerra.

...............................................................................................................

Subratlleu 4 paraules relacionades amb la pau.

11 La fugida de la guerra.
Saps quantes persones es calcula que van fugir travessant el
Pirineu durant la 2a Guerra Mundial? Marca amb una creu l’opció
que creguis correcte.
5.000 persones
10.000 persones
30.000 persones
60.000 persones
Segueix la pista:
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Llegeix el text. També el pots buscar en el plafó 10 de l’exposició:

Durant uns quants anys (1936-1945), el pas de la frontera esdevingué
un objectiu vital obligat per a milers de víctimes de la guerra i la
repressió... Hom calcula que, entre l’ocupació alemanya de França i
l’alliberament del país, arribaren a ser uns 60.000 els evadits que
salvaren la frontera buscant la llibertat. D’aquests, uns 2.600
passaren per la presó de Sort.

Evadit

Alegria

Vacances

Llibertat
Por

Celebració
Frontera

Armes

Desfilada
Pilot
Exercit

13 Per acabar la teva visita fes un dibuix del que t’hagi agradat
més:

Esperem que t’hagi agradat la visita!

Dr. Pol i Aleu, 13
Sort (Pallars Sobirà)
www.camidelallibertat.cat

