
Museu Memorial de l’Exili

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

DADES TÈCNIQUES

DESCRIPCIÓ

5.- PORTBOU i WALTER BENJAMIN. RETIRADA i SEGONA GUERRA MUNDIAL.

 Durada: un dia.

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

Walter Benjamin, filòsof alemany d’ascendència jueva, va arribar a Portbou a final de setembre de 1940 fugint de l’ocupació alemanya de França. En 
assabentar-se que les autoritats espanyoles pretenien retornar-lo a la França de Vichy i que, per tant, no podria arribar als Estats Units, es va suïcidar 
a l’hotel en el qual s’hostatjava. 

 “És tasca més àrdua honrar la memòria dels éssers anònims que la de les persones cèlebres. La construcció històrica està consagrada a  
 la memòria de qui no té nom.”

 Walter Benjamin

La mort d’aquest gran intel·lectual europeu és un exemple més del protagonisme que va assolir la frontera pirinenca durant la Segona Guerra Mundial, 
així com de les implicacions de la dictadura franquista amb les forces de l’Eix.

El recorregut s’inicia al MUME amb una breu introducció sobre el període que abraça la postguerra franquista i el conflicte mundial per, després, 
continuar fins a Portbou seguint els darrers passos del pensador alemany. L’activitat es completa amb una visita al Memorial de l’Exili del Coll dels 
Belitres, al cementiri i al conjunt escultòric de Dani Karavan. Arribats aqui es realitza un exercici de lectura i comentari de textos del mateix Walter 
Benjamin i d’altres autors vinculats als esdeveniments d’aquella època.



OBJECTIUS

METODOLOGIA

DINÀMICA DE LA RUTA

 • 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.

 • 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. També permetrà  
  conèixer la situació d’una Europa en lluita on les llibertats estaven amenaçades pel feixisme. Alhora, es farà una introducció a la figura i obra de  
  Walter Benjamin.

 • 10 h - Visita de 45/60 min al MUME. La visita permet situar històricament i geogràficament el conflicte bèl·lic així com rebre informació concreta de  
  l’exili de 1939. El material gràfic de l’exposició permanent del Museu facilita l’empatia amb els fets i permet rebre una visió global del conflicte.

 • 11 h - Petita pausa per a esmorzar i anada a Portbou amb autocar.

 • 12.15 h - Arribada a Portbou. 

 • L’autocar ens deixarà al coll dels Belitres, pas fronterer que ofereix la visió simultània dels dos estats, així com la possibilitat de creuar la frontera  
  a peu i experimentar empatia amb les vivències d’exili. Visita del Memorial de l’Exili, que consta de les fotografies de Manuel Moros. Explicació   
  sobre el context internacional del moment i sobre la frontera pirinenca com a testimoni d’un altre exili: el d’aquells que fugien de la persecució del  
  nazisme a l’Europa ocupada

 • 12.30 - 13.00 h - Descens a Portbou a peu. Coneixement biogràfic de Walter Benjamin i de la seva arribada a Catalunya.

 • 13.00 h - Situació històrica d’un poble fronterer. Ens endinsem en el poble i arribem a l’hostal França, ara desaparegut, lloc on va morir el filòsof.

 • Visita a l’estació ferroviària de Portbou. Lloc d’arribada de molts refugiats.

 • 13.45 - 14.15 h - Dinar de pícnic al passeig Marítim.

 • 14.30 - 15.15 h - Visita al cementiri i a la instal·lació-memorial a Walter Benjamin, de l’artista Dani Karavan. Vistes excel·lents de l’entorn natural i  
  de la població. La instal·lació aconsegueix sacsejar l’esperit de qui la visita, en posar-nos en relació amb la misteriosa i controvertida mort del filòsof  
  alemany. Entrada al cementiri per veure on hi ha la fossa comuna on està enterrat. 

 • 15.15 h - Reflexió i posada en comú. 

 • 15.30 h - Comiat. 

 • La ruta es complementarà amb lectures de textos, apropament biogràfic i filosòfic al pensador Walter Benjamin, així com exercici d’empatia i   
  coneixement dels fets històrics de la Guerra Civil espanyola i la II Guerra Mundial.


