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Organitza:

Exilis i Dissidències
12è Cicle Col·loqui Història a Debat

Amb el suport:

Grup d’Història del Casal Matarò
Novembre

Divendres 6, dissabte 7 i
dissabte 14

EXILIS I DISSIDÈNCIES

PROGRAMA

El Grup d’Història del Casal de Mataró us presentem una nova edició del
tradicional Col·loqui Història a Debat. Enguany el títol que defineix la temàtica central és Exilis i dissidències i es celebrarà a Mataró durant el mes de
novembre.

La situació actual no permet fer les sessions presencialment com era habitual, per això totes es faran telemàticament a través de la plataforma Jitsi
Meet per la qual cosa caldrà inscriure’s prèviament.
 Divendres 6 de novembre 19:00 h.

Al llarg dels temps s’han generat fluxos migratoris per raó de subsistència ja
sigui de base econòmica, de conflicte bèl·lic o de persecució política, ideològica, ètnica o religiosa. L’exili com a destí de la dissidència d’un territori
no és un fet restringit a un període o un espai concret, per això el col·loqui
vol tractar els exilis cap a l’exterior però també la recepció d’exiliats i el seu
impacte a Mataró i el Maresme.
Tres taules de debat tractaran de l’exili i la dissidència des de diferents moments històrics: l’exili per la Guerra Civil de 1936-1939, l’exili per les guerres de religió als segles XVI i XVII i la persecució de gènere amb motiu de
la bruixeria.
Com en d’altres ocasions, el Col·loqui es complementa amb un nou numero
de la revista Felibrejada on es recullen les contribucions presentades sobre
altres aspectes relacionats amb la temàtica central. Així, s’hi tracten casos
individuals com els exilis de Joan Peiró, Francesc Ferrer i Guàrdia, del president de la Mancomunitat Josep Puig i Cadafalch, de Joan Layret i Pons,
de l’alcalde Ramon Molist i Valls, de militants socialistes com Joan B. Bellsolell, Fernando González, Francesc Verdalet, Jaume Comas i Francesc
Anglas, d’Alfons Garrigós i Garcia, o l’autoexili de Jaume Lladó. D’altres
han tractat sobre el Front Nacional o de la cultura a Mataró a la Postguerra.
Un darrer bloc de contribucions, de tema lliure com ja és tradicional, s’ha
centrat en temes d’arqueologia i patrimoni al Maresme.

Inauguració del 12è Col·loqui Història a Debat. Exilis i dissidències
19:05 h. Col·loqui-debat: L’exili de 1939
Víctor Ligos, L’exili republicà (1936-1939)
Josep Xaubet, L’exili de 1939 dels mataronins
Margarida Colomer, Exiliats i exiliades. Bases per a un treball definitiu.
 Dissabte 7 de novembre 18:00 h.

18:05 h. Col·loqui-debat: Exilis que vénen del nord
Alexandra Capdevila, La influència de les guerres de religió en la immigració francesa al Maresme als segles XVI i XVII.
 Dissabte 14 de novembre 18:00 h.

18:05 h. Col·loqui-debat: Bruixes, una persecució de gènere
Enric Puig, La bruixa com a arquetip. Anàlisi de la seva percepció social a
través del discurs
Antoni Llamas, De dones i bruixes, una mirada a la persecució des d’una
perspectiva de gènere.
Inscripció imprescindible:
Cal enviar un correu a l’adreça: infoghcmataro@gmail.com
Indicant que es vol participar en el Col.loqui. Rebereu un correu de confirmació
amb les instruccions de funcionament i de com accedir-hi (jitsi meet)

