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18.00-18.20 H
Presentació de la sessió
Al llarg del segle xx els exilis polítics provocats per les guerres han generat arreu
d’Europa la fugida massiva de milions
de persones. Travessar una frontera ha
estat la manera de salvar la vida per a
persones de les més variades tendències. En el cas català i espanyol, la Guerra
Civil generà dos exilis molt diferents en
dimensions i en el seu tractament per
part d’historiadors i opinió pública. D’una
banda, el de gener-febrer de 1939, quan
centenars de milers de republicans fugen de les tropes franquistes tot travessant els Pirineus. De l’altra, més reduït,
el de l’estiu-tardor de 1936, protagonitzat
per les classes conservadores catalanes,
les colònies estrangeres i alguns polítics
i intel·lectuals republicans.
En el marc del 80è aniversari de l’inici de
la guerra, i de l’exili del 1936, l’objectiu
d’aquesta sessió acadèmica és aportar
una nova mirada a aquest exili i contribuir a donar-lo a conèixer com una part
més del drama i la complexitat de la
Guerra Civil.
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Aleix Villatoro i Oliver, secretari general
del Departament d’Afers i Relacions
Institucionals i Exteriors i Transparència
i Jaume Sobrequés i Callicó, director
del Centre d’Història Contemporània de
Catalunya i president de la Societat Catalana
d’Estudis Històrics, filial de l’IEC.

18:20 - 19:05 h
“L’èxode català de 1936 a través dels
Pirineus”, a càrrec de Jordi Rubió
i Coromina, doctor en història
contemporània per la Universitat de Girona.

19.05 - 19:50 h
“El paper del cos consular de Barcelona en
l’evacuació de la Catalunya conservadora”,
a càrrec d’Arnau Gonzàlez Vilalta,
Universitat Autònoma de Barcelona.

19:50 - 20:35 h
“Joan Ventosa i Calvell, política i negocis
amb Franco durant la Guerra Civil”, a càrrec
de Borja de Riquer, Universitat Autònoma de
Barcelona.
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