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Introducció
Com va poder afectar la Guerra Civil en un poble d'alta muntanya i en els seus voltants? Les eines TIC poden

facilitar la comprensió d’aquest esdeveniment? Aquestes són algunes de les preguntes que permeten

començar aquest treball. Hi ha nombrosos estudis sobre la Guerra Civil a nivell estatal, però la memòria

històrica local és més escassa. Entre elles, a destacar, l'historiador Valentín Andrés, en el seu llibre Del mito a

la historia, guerrilleros, maquis y huidos en los montes de Cantabria (2019), indica que Bejes va ser una zona

molt conflictiva atès que era el nucli republicà de tota la comarca de Liébana. Aquesta escassa informació,

així com que part de la meva família és originària d'allà, ha estat la motivació per a la realització del present

treball. En definitiva, entre sentències judicials, republicans i guàrdies civils, se centra el treball de recerca.

Hipòtesi

La informació oral, a falta d’escrita, resultaria de gran importància per a recuperar alguns dels esdeveniments

que van ocórrer en l'època estudiada (1936-1955) a la zona de Bejes i voltants. Es faria un record cap a les

persones que van patir la repressió, i faria que no caigui en l'oblit quan van lluitar per la llibertat. Els arbres

genealògics permetrien constatar si la meva família tindria relació amb algun o els dos bàndols que hi van

participar. La geolocalització ajudaria a entendre què i com van passar els esdeveniments i, a partir d'allà,

poder transportar-nos a aquells anys durs. Finalment, l'ús de les TIC podria afavorir l'interès per la temàtica

tractada en aquest treball, sobretot pensant en el jovent, acostumat a les imatges i el contingut audiovisual.

Objectius

En primer lloc, entrevistar habitants de la zona estudiada que puguin facilitar informació tant associada a la

Brigada Machado, el principal grup de resistència del lloc, com dels guàrdies civils que van estar a Bejes en

aquest període. Seguidament, desenvolupar arbres genealògics amb la informació recollida per determinar el

grau de parentiu que tinc amb algun dels bàndols. Posteriorment, es pretén dur a terme una geolocalització

que pugui permetre reconstruir aquells anys amb els espais més importants i possibles rutes utilitzades. Tot

plegat, amb l’ús de les TIC (línia temporal, audiollibre i museu virtual) perquè sigui més atractiva a l'hora de

difondre tot el contingut entre aquelles persones que puguin estar interessades en el tema.

Metodologia (figs. 1-4)
El punt de partida del treball va ser la trobada a casa del meu avi patern, a Bejes, de dos documents, un sobre

la sentència al sr. Feliciano Campo Cotera, el meu besavi patern, al Consell Suprem de Justícia Militar (4 de

juliol de 1956) i un segon amb apunts d'un dels components de la B. Machado, el sr. Mauro Roiz, cosí segon

del meu avi patern. Es van realitzar entrevistes a les localitats de Bejes i Tresviso (Cantàbria) i a La Roca de

Vallès (Barcelona), i que van concloure amb la creació d'arbres genealògics.

Pel que respecta a les TIC, es van dissenyar itineraris, amb Google Earth Pro, amb els principals llocs indicats

a les entrevistes, i la incorporació d'imatges realitzades in situ. Tota la informació (recorreguts, parades i

imatges) s'ha recollit en un tríptic. Posteriorment, la creació de la línia temporal de la B. Machado amb el

programa Tiki-Toki on s'inclouen esdeveniments relacionats amb ella. Finalment, amb l'aplicació CoSpaces

Edu s'ha fet un museu virtual que consta, fins ara, de tres sales (itineraris, documents i galeria d'imatges).



Fig. 1 (i). Detall d'una de les
pàgines de la sentència.

Fig. 1 (d). Llibreta amb apunts
escrits per Mauro Roiz.

Fig. 2. Entrevista als germans
Roiz.

Fig. 3. Visitant un dels llocs on va
morir un dels components de la B.

Machado, als afores de Bejes.

Fig. 4. Treball i muntatge dels
diferents arbres genealògics.

Resultados (figs. 5-8)
D'un total de vuit entrevistes, s'han analitzat deu personatges relacionats amb l'etapa històrica estudiada (1).

Consta d'una breu fitxa i el l'arbre genealògic, amb els noms de tots els familiars que s'han pogut identificar i

una identificació en color per a cada categoria dels mateixos (verd, sense relació amb la Brigada Machado, en

vermell, amb relació, en blanc, altres, i en blau, el meu nom). Pel que fa als itineraris, s'han realitzat tres que

s’han recollit en un tríptic (2): Bejes i voltants (8 parades), Pics d'Europa-Línia Elèctrica de Reinosa (4

parades) i Potes-Tama-la Vega de Liébana (3 parades). S’inclou una introducció geogràfica i històrica i una

breu descripció de cadascuna de les zones d'interès, juntament amb la seva imatge corresponent.

En relació a la línia temporal (3), s'han realitzat un total de 37 entrades que combinen text i imatges dels

esdeveniments més importants associats a la Brigada Machado. Finalment, en el museu virtual s'han realitzat

fins al moment tres sales amb informació dels itineraris, de la Brigada Machado i documents gràfics diversos.

Fig. 5. Detall de la fitxa de José
Marcos Campillo Campo, un dels

components de la B. Machado.

Fig. 6. Arbre genealògic de José
Marcos Campillo Campo (en

vermell).

Fig. 7. Treballant en la realització
dels itineraris.

Fig. 8. Detall d’una de les sales del
museu virtual.

Conclusions
En el conjunt d'entrevistes realitzades s'ha pogut constatar la dificultat de definir les informacions donat el

temps passat i que la tradició oral implica dubtes o certes contradiccions entre un mateix fet. També que s'han

observat opinions i visions diferents entre persones entrevistades, sobretot amb la forma de tractar un

determinat tema i, en particular, la dels guerrillers, tot i ser familiars d'aquests. Els arbres genealògics han

permès confirmar la relació existent entre la meva persona i components dels dos bàndols, aspecte que m'ha

permès conèixer una mica més el passat de la meva família en aquest període històric tan important. La

realització dels itineraris i el tríptic, així com de la informació rebuda tant en les entrevistes com en les lectures

de les publicacions, han permès donar-me una idea dels moviments i llocs per on es movien "Los del monte",

donat el desconeixement que tinc de la zona. A més, considero que compleixen els objectius marcats per

donar a conèixer per part de les persones que, com jo, no som de la zona. Finalment, m'han permès constatar

que les eines utilitzades permeten donar una visió molt més dinàmica i interactiva dels fets estudiats.

3 La Brigada Machado: https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/178/LA-BRIGADA-MACHADO/
2 Itineraris: https://drive.google.com/file/d/1PzKGsBDCIZB5Iy-FGifwACcucm5djLmp/view?usp=sharing
1 E01. Genealogia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/eInbTrCuNqMeqGUDYi2zs/edit?usp=sharing

https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/1465078/LA-BRIGADA-MACHADO/
https://drive.google.com/file/d/1PzKGsBDCIZB5Iy-FGifwACcucm5djLmp/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fteeg6yN4TAMaQeInbTrCuNqMeqG5g0AkzS1UDYi2zs/edit?usp=sharing
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