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Cicle de conferències

Secció d'Història i Arqueologia de l'IME

Per a més informació:
Institut Menorquí d'Estudis
Camí des Castell, 28. 07702 Maó

Víctimes de la repressió:

www.ime.cat
adm.ime@cime.es
Tel. 971351500

mort, presó, depuració, marginació
i exili a la Guerra Civil i postguerra

PROGRAMA
En el 75è aniversari de la fi de la Guerra Civil, volem fer
memòria de la repressió i l’exili de 1939. La magnitud
d’aquest fet fou tal que va tenir uns efectes catastròfics i va
deixar rere seu un desastre de desolació. El règim franquista
va aplicar una repressió organitzada, que tenia per objectiu
castigar les persones que havien participat en la vida política,
sindical, social i cultural dels anys de la República, amb la
finalitat de crear un estat de por col·lectiva que impedís la
restauració de la democràcia. Es podia perseguir una persona
pel sol fet d’haver ocupat càrrecs de responsabilitat o
simplement militat a un partit polític, sindicat o lògia
maçònica, o fins i tot format part d’associacions culturals que
es consideraven afins a l’esquerra, incloent-hi professionals
que havien ocupat algun lloc de responsabilitat o que havien
mostrat les seves simpaties per la República: demòcrates,
intel·lectuals, nacionalistes, lliurepensadors, etc. Se’ls podia
sotmetre a consells de guerra, veritables farses sense les
mínimes garanties jurídiques, en què eren acusats, amb una
ironia sagnant, del delicte d’adhesió a la rebel·lió.

26 de setembre: La repressió cultural durant el franquisme a les
Illes Balears. Josep Massot i Muntaner
11 de desembre: Un itinerari per l’exili menorquí de 1939. Josep
Portella Coll
18 de desembre: Els tres alcaldes de Ciutadella durant la Guerra

Civil represaliats pel règim franquista: Joan Mascaró Salord,
Miquel Casasnovas Riera i Martí Pons Monjo. Josep Antoni Pons
Roca
29 de gener: Un malson: el viatge de Juan Rodríguez Niebla per
les presons de Franco. Joan F. López Casasnovas
5 de febrer: La presó de dones de l’Hospital de Sang i la Mola de
Maó (1940-1941). Francisco Sanllorente Barragán
12 de febrer: El final de la guerra i la postguerra a partir de la
història oral. Joan Pau Salort Salort

El resultat foren afusellaments, empresonaments, tortures
físiques i morals, embargament de béns, depuració i
inhabilitació de funcionaris i exili. La marginació social i
econòmica dels derrotats perdurarà durant dècades i, en
alguns casos, els acompanyarà tota la vida. La repressió va
colpejar també les famílies dels empresonats i executats, que
patiren vexacions i humiliacions. Especialment miserables
foren les condicions de vida de la població penitenciària,
sotmesa a càstigs, amuntegament, fam i epidèmies.
Aquest cicle de conferències pretén, justament, plantejar des
del rigor històric alguns fets destacats sobre les víctimes de la
repressió.
Fotografies: Arxiu d’Imatge i So de Menorca

Lloc: Sala d'actes de Can Victori. Camí des Castell, 28. Maó
Hora: 20.00 h.

