al Terrassa
Ègara, 340

Hora: 19.30 - 21
a@omnium.cat
Lloc:
@omnium.cat
Centre
Cultural Terrassa
Inscripcions:
915 296C/ Rambla
d’Ègara,
340 a: terrassa@omnium.cat
Envieu
un correu

Terrassa
o bé deixeu un missatge als telèfons: 93 733 72 81 / 698 776 540
Hora: En qualsevol cas, rebreu la corresponent confirmació.
19.30h - 21.00h

Preu:

Inscripcions:
Socis d’Òmnium i CEHT: gratuït
http://terrassa@omnium.cat
i estudiants: gratuït
mail: Jubilats
terrassa@omnium.cat
No651
socis:
Euros
telèfon:
9155296

Organitzen

ORGANITZA

Centre
Cultural
Terrassa
TERRASSA

Disseny: Puput

Lloc:
Centre Cultural Terrassa. c/ Rambla d’Ègara, 340. Terrassa
Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. c/ Baldrich, 268. Terrassa

Col·laboren
Centre
Cultural
Terrassa

75 ANYS DE L’EXILI REPUBLICÀ CATALÀ
Disseny: Puput

0h

TERRASSA

CURS D’HISTÒRIA
4, 11, 18 i 25 de novembre de 2014

75 ANYS D’EXILI CATALÀ
En començar l’any 1939, centenars de milers de catalans i de
republicans de procedència diversa van creuar la frontera nord enllà.
Un nombre elevat d’ells havia combatut l’exèrcit insurrecte durant
la Guerra Civil i molts simplement havien participat en l’experiència
republicana... n’hi havia que només fugien per evitar la repressió.
La majoria d’exiliats van patir l’experiència dels camps de
concentració a la Catalunya del Nord i al sud de França. En general,
es van escampar arreu del món en una diàspora que va allunyar
del país —en molts casos per sempre— la majoria dels sectors més
compromesos, combatius i culturalment preparats de la societat
catalana, que va trigar molts anys a refer-se’n.
Amb el curs que proposem per a aquest novembre, el Centre
d’Estudis Històrics de Terrassa i Òmnium Cultural-Terrassa pretenem
recordar el periple dels exiliats, tant de les figures reconegudes com
dels ciutadans anònims, però sobretot comprendre el seu paper en la
història de Catalunya.

4 novembre, a les 19:30
L’exili cultural
José Maria Murià
Lloc: Centre Cultural de Terrassa
(Rambla d’Ègara, 340)

11 de novembre, a les 19:30
L’exili republicà català
Elisenda Barbé
Lloc: Centre Cultural de Terrassa
(Rambla d’Ègara, 340)

18 de novembre, a les 19:30
Exili i resistència
Octavi Alberola
Lloc: Centre Cultural de Terrassa
(Rambla d’Ègara, 340)

José María Murià Rouret (Ciutat
de Mèxic, 1942) pertany a una
família destacada de l’exili: és fill
de Josep Maria Murià i Romaní
i nebot d’Anna Murià. Ha estat
professor de la Universitat de
Guadalajara, investigador de
l’Institut Nacional d’Antropologia
i Història, I director general
d’Arxiu, Biblioteca i Publicacions
d’Exteriors de Mèxic. Té la Creu
de Sant Jordi i acaba de publicar
el llibre Per què en sóc?

Elisenda Barbé Pou
és investigadora del
Centre d’Estudis Històrics
Internacionals, dins del Grup de
Recerca i Anàlisi del Món Actual
(GRANMA). Ha desenvolupat
bona part de la seva recerca a
l’entorn del paper dels exiliats,
especialment als camps de
concentració i a la República
Dominicana. Ha participat en
diverses inciatives de divulgació
històrica (exposicions, llibres) i
està vinculada al món editorial.

Octavi Alberola i Suriñach
(Alaior, Menorca, 1928) és un
investigador del món llibertari,
al qual també pertanyia la seva
família. Exiliat a Mèxic i a França,
empresonat a Bèlgica... va tenir
un paper destacat com a militant
del Moviment Llibertari Espanyol
i les seves reflexions han estat
fonamentals tant en termes
polítics com historiogràfics.

25 de novembre, a les 19:30
Experiències de l’exili
(Pel·lícula: El comboi dels 927)
Ponent: Montserrat Armengou
Testimonis: Joan Ullés, Toni Font,
Miquel Dídac Piñero i Tàrio Rubio
Lloc: Arxiu Històric Comarcal de
Terrassa (Baldrich, 268)
El comboi del 927 és un
reportatge televisiu de Montse
Armengou que relata el periple
del prop de miler de refugiats
a França, molts d’ells catalans,
que —a l’inici de la II Guerra
Mundial— van anar a parar
a Mauthausen. Després de la
projecció del reportatge, hi haurà
una taula rodona que comptarà
amb testimonis vivents de l’exili.

Activitats complementàries
25 de novembre, a les 18:30.
Visita comentada a les noves
dependències de l’Arxiu Històric
Comarcal de Terrassa.
Durant els dies del curs
La retirada. Exili, febrer de 1939
Exposició al Centre Cultural
Terrassa.

