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Ara fa setanta-cinc anys del final de la 
Guerra Civil a Tarragona. El 15 de gener de 
1939, l’entrada de les tropes franquistes 
a la ciutat significava l’acabament d’una 

guerra que s’havia iniciat trenta mesos 
abans per la rebel·lió d’uns militars contra 
el règim legítim de la República. 

La recerca i la divulgació de la història, 
quan se centren en el coneixement del 
temps i de l’espai que ens és més proper, 
és a dir, la història contemporània del nostre 
àmbit local, faciliten un instrument més de 
referència i de cohesió ciutadana, ja que 
permet saber què va passar aquí i què van 
viure els nostres avis o els nostres pares.  

La història no s’ha de limitar a facilitar el 
coneixement del passat, que no és poca 
cosa, sinó que també ens ha d’ajudar a 
comprendre els esdeveniments actuals, 
que en bona part hem heretat, i fins i tot 
possibilitar l’esbós del que pot succeir en 
un futur.

Ara, just setanta-cinc anys després, 
diferents institucions i entitats culturals 
de la ciutat hem programat tot un seguit 
d’activitats per a commemorar aquesta 

efemèride des del vessant de la difusió 
mitjançant exposicions, conferències, 
visites guiades, música i projeccions. 

Si la programació de tots aquests actes 
que es desenvoluparan durant el mes de 
gener de l’any 2014 serveixen per a donar 
a conèixer i divulgar el que va succeir 
abans i després d’aquell 15 de gener de 
1939, s’haurà assolit el propòsit que ens 
motivava quan ens plantejàvem aquesta 
commemoració.  

Dilluns 20 de gener, 19 hores
Antiga Audiència, plaça Pallol, 3

Projecció de la pel·lícula “Joan Peiró i la 
justícia de Franco”, dirigida per Xavier 
Montanyà, i col·loqui amb l’historiador Emili 
Cortavitarte.

Ateneu Llibertari Alomà

Dimarts 21 de gener, 19 hores
L’Arxiu, M2, Espai Tabacalera, Av. Vidal i 
Barraquer, s/n

Presentació del llibre “Atac i defensa de la 
rereguarda. Els bombardejos franquistes 
a les comarques de Tarragona i Terres 
de l’Ebre 1936-1939”, de Ramon Arnabat 
i David Íñiguez, a càrrec de Manel Güell, 
historiador i arxiver.

Servei d’Arxiu i Documentació Municipal

Dimecres 22 de gener, 19 hores
L’Arxiu, M2, Espai Tabacalera, Av. Vidal i 
Barraquer, s/n

Conferència “La repressió franquista a 
Tarragona”, a càrrec de F. Xavier Tolosana, 
historiador.

Servei d’Arxiu i Documentació Municipal

Dijous 23 de gener, 19 hores
Sala de Graus. Campus Catalunya. URV

Taula rodona “Des de la formació del 
franquisme a la seva decrepitud”, amb la 
participació dels professors Coral Cuadrada 
Majò, Alberto Reig Tàpia i Josep Sánchez 
Cervelló.

URV i Ateneu Republicà de Tarragona

A les 19 hores
Antiga Audiència, plaça Pallol, 3

Projecció de la pel·lícula “El maquis a 
Catalunya”, dirigida per Jaume Serra.

Ateneu Llibertari Alomà

Divendres 24 de gener, 23 hores
Capsa de Música, M1, Espai Tabacalera, 
Av. Vidal i Barraquer, s/n

“Taverna Republicana”, concert de 
música en viu amb interpretació de 
cançons de l’època. 

Associació de Músics de Tarragona

Dijous 30 de gener, 19 hores
Arxiu del Port de Tarragona, carrer 
Anselm Clavé, 2

Inauguració de l’exposició Bombes, 
presons flotants i repressió al Port de 
Tarragona (1936 -1939), oberta fins el 28 
de març de 2014 

i conferència Bombes sobre el port de 
Tarragona a càrrec del Ramon Arnabat i 
David Íñiguez. 

Arxiu del Port de Tarragona

Dijous 9 de gener, 19 hores
L’Arxiu, M2, Espai Tabacalera, Av. Vidal i 
Barraquer, s/n

Presentació del col·leccionable “Los 100 
consejos de guerra del franquismo en 
Tarragona” editat pel Diari de Tarragona, 
tretze fascicles que es publicaran cada 
diumenge, des del 12 de gener fins el 5 
d’abril, a càrrec de Xavier Fernández i F. 
Xavier Tolosana.  

Diari de Tarragona

Dilluns 13 de gener, 19 hores
Antiga Audiència, plaça Pallol, 3

Estrena del documental “El món on 
volíem viure. Robert Capa, 15 de gener 
de 1939”, una producció de Lavinia 
Productora, Televisió de Catalunya i 
Televisió Espanyola,  presentat pel seu 
director i guionista, Oriol Querol. 

Servei d’Arxiu i Documentació Municipal

Dimecres 15 de gener, 19 hores
Torre del Pretori, Plaça del Rei

Inauguració de l’exposició “Memòria 
democràtica a Tarragona. Un passat per 
no oblidar”.

Associació de Víctimes de la Repressió 
Franquista de Tarragona i Museu d’Història 
de Tarragona

Dijous 16 de gener, 19 hOres
L’Arxiu, M2, Espai Tabacalera, Av. Vidal i 
Barraquer, s/n

Conferència “Els darrer sis mesos de la 
Guerra Civil a Tarragona” a càrrec de 
Jordi Piqué, director de l’Arxiu Històric de la 
Ciutat de Tarragona.  

Servei d’Arxiu i Documentació Municipal

Divendres 17 de gener, 19 hores
Antiga Audiència, plaça Pallol, 3

Projecció de la pel·lícula “A sangre y 
fuego: Málaga 1936. Guerra y Revolución 
en la Ciudad del Paraíso” i col·loqui amb 
l’historiador Josep Sànchez Cervelló.

Ateneu Llibertari Alomà

Dissabte 18 de gener, 11 hores
Porta principal del Cementiri de 
Tarragona

Visita guiada als espais de la repressió 
franquista a Tarragona.

Cercle d’Estudis Històrics i Socials Guillem 
Oliver
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