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MATERIALS 
 
 
Arxius personals 
 
Bona part de la documentació personal de Joaquina Dorado –36 carpetes amb 
correspondència variada, entre 1945 i 2002- es troba incorporada a la del seu 
company Liberto Sarrau i dipositada a l’Institut Internacional de Història Social 
d’Amsterdam 
 
Pot consultar-se el seu contingut a: 
 
 http://www.iisg.nl/archives/en/files/s/10896455full.php#N108E9 
 
 
Testimonis 
 
-Dones del Moviment Llibertari. Catalunya, 1936-1939 (2007). DVD i guia 
didàctica. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat 
de Catalunya – Centre Especial de Recerca en Teories i Pràctiques Superadores 
de Desigualtats de la Universitat de Barcelona. 
 

Conté els testimonis audiovisuals i transcrits de Sara Berenguer, Pepita 
Carpena, Joaquina Dorado, Antònia Fontanillas i Conxa Pérez. 

 
 
Semblances biogràfiques 
 
-Iturbe, Lola (1974): La mujer en la lucha social y en la guerra civil española. 
México, Editores Mexicanos Unidos.  
 

Hi ha una reedició del 2006 (Barcelona. Obra y vida de Mujeres Libres) amb 
ampliacions realitzades el 1984 per l’autora i el seu company J.M. Molina 
“Juanel” i el 2002 pels seus fills Aurora i Helenio. 
 
Es tracta d’un text pioner en el procés de recuperació de la memòria de les 
dones llibertàries i dels antecedents dle moviment feminista. La semblança 
biogràfica de Joaquina Dorado va de les pàgines 131 a la 135 de l’edició del 
2006. 

 
-PEREIRA MARTÍNEZ, Carlos (2005): “Joaquina Dorado Pita: unha libertaria 
coruñesa entre a acción e a pluma”, a Casa de Gramatica. Revista de Creación 
Literaria e Cultura, IES Virxe do Mar (Noia), nº 24. 
 
-PEREIRA, Dionisio, i FERNÁNDEZ, Eliseo (2006): “Anarquistas Muller. 
Unha achega á represión franquista contra as mulleres libertarias na Galiza”, a 
Unión Libre. Cadernos de vida e culturas, Vermellas, nº 11. 
 

https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237
https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237
http://www.iisg.nl/archives/en/files/s/10896455full.php#N108E9
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-ALBA, Graciela, i PÉREZ LEIRA, Lois (2007): Galegas na diáspora. AGER 
(Asociación Galega de Emigrantes Retornados). 
 
-MARCO, Aurora (2007): Diccionario de mulleres galegas. Santiago. Xunta de 
Galicia.  
 
-Pàgina web Dictionnaire dels guerrilleros i résistants antifranquistes 1936-1975. 
Los de la Sierra. 
 

Biografia amb fotografies a: http://losdelasierra.info/spip.php?article2140 
 

 
Referències en altres obres 
 
-PONS PRADES, Eduardo (1974): Un soldado de la República. Itinerario ibérico 
de un joven revolucionario. Madrid. Ed. del Toro. Segona edició a Círculo de 
Lectores (Barcelona, 1993). 
 

Amb nombroses referències a l’època en que Pons Prades va coincidir amb 
Joaquina Dorado a la Indústria de la Fusta Socialitzada. 

 
-TÉLLEZ SOLÀ, Antonio (1992): Sabaté. Guerrilla urbana en España, 1945-1960. 
Barcelona. Virus Editorial. 
 

Descriu la breu història del MLR (Moviment Llibertari de Resistència), al que 
van pertànyer Joaquina Dorado i Liberto Sarrau. 
 

 
-MARÍN, Dolors (2002): Clandestinos. El maquis contra el franquismo. Barcelona, 
Plaza y Janés. 
 

Recull dues interessants fotografies de Joaquina Dorado: una feta a la seu del 
Sindicat de la Fusta Socialitzada, Barcelona, durant la guerra civil, i una altra a 
la presó de Les Corts, el 1949. 
 

-BERENGUER, Sara (2008): Mujeres de temple. Valencia. L’Eixam Edicions. 
 
 

https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237
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