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Un llibre identifica per primer c p uns 15.000 residents a les comarques de Lleida víctimes de la
'purga' després de la Guerra Civil ll Més de dos dècades d'investigació coordinada des de la UdL
J.B.
I LLEIDAIþssprés de la Guerra Ci-
vil, els anys de repressió exerci-
da a través de la justícia militar
pel règim franquista es va es-
tendre durant més dê vint anvs.
La gran majoria de les víctimäs,
des d'executats i afusellats fins a
empresonats, exiliats o multats,
van ser persones anònimes "cas-
tigades" per pertànyer al bàn-
dol derrotat. A la província de
Lleida, aquest massiu anonimat
s'ha trencat per primera vega-
da amb la publicació del llibre
Teni
rebé
qual
pobl
persones que van ser proces-
sades en consells de guerra o
van ser
franqui
Editors
I'Institut d'Estudis Ilerdencs, el
llibre dóna formà física a tota
una tasca d'investigació histò-
rica iniciada la dècada dels anys
90 a la Universitat de Lleida i
coordinada per la historiadora
Conxita Mir.

L'IEI va acollir ahir la pre--
sentació d'aquest volum firmat
per Mir i els joves historiadors
Gabriel Ramon-Molins i Albert
Rafael Cots. Mir va voler desta-
carquela una
a una les ny i
varecord sto-
riadors com Josep Benet, Josep
Maria Solé Sabaté o Mercè Ba-
rallat, encara que en els últíms
anys, amb I'impuls del Memo-
rial Democràtic, la investigació
s'ha multiplicat. "S'han fet molts
treballs d'investigació de les víc-
times de la repressió a nivell lo-
cal, però aquest és el primer i de
moment únic d'una província
per complet", va remarcar la
historiadora lleidatana.

Lbbra, que delimita la inves-
tigació fins a l'any 1963,quan la
justícia militar va deixar a mans
a partir de llavors de l'acabat

Els autors del llibre'Tenien nom', ahiramb els responsables de l'lnstitut d'Estudis tlerdencs i la directora de pagès Editors.

de crear Tribunal d'Ordre Pú-
blic la repressió de la lluita an-
tifranquista, ofereix tant una
relació alfabètica de persones
represaliades a les comarques
de Lleida com una àmplia llìsta
municipi a municipi. "El llibre
té una voluntat de ser una font
historiogràfica perquè la gent
pugui saber quines persones
van ser represaliades, i encara
ens queda una part no menys
important que està incomple-
ta, la de l'exili", va afirmar Mir.
La vicepresidenta de I'IEI, Rosa
Pujol, va mostrar la seua satis-
facció per "poder resoldre amb
aquest llibre i aquesta llista un
dèficit històric",.encara que al-

hora va lamentar "la sensació de

ï;
Els autors van destacarque el

llibre també representa unã cri-
da perquè molta gent que encara
guarda algun tipus d'informació
familiar la tregui dels calaixos i
la faci pública, perquè la inves-
tigació continua oberta.

La notícia, a
LleidaTelevisió
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Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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VíCtimeS. Elvolum fa públics els noms i cognoms d,unes 15.000
persones de més de 200 municipis de les comarques de Lleida
que van ser represaliades després de la Guerra.Civil.

MUniCipiS.Vilamòs, amb un 12,50o/ode la pobláció represaliada
(segons elcens d'habitants del 1936),.encapçala el rànquing de
municipis afectats per la repressió franquista a Lleida, al davant
!9 !i!anov9 de Segrià (12,06Vù, Esterri d Àneu (ll,78yo), Rialp
t 
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Veihs eXecUtats. t-a Guingueta dAneu lidera la llista de mu-
nicipis amb ún percentatge més alt de veïns que van ser exe-
cutats (23, un2,160/o), davant de Rialp ('16, un 1,9|o/o),Alt Àneu
(15, un 1,39Vù,lAlbagés (11i un 1,38%o), Juncosa (.l5, un 1,337o) i
Alfarràs (23, un 1,29o/o).
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lãscensor

Conxita Mir

Un llibre coordinat
per aquesta historia-
dora ha identificat uns
15.000lleidatans víc-
times de lapurgø del
franquisme després
de la Guerra Civil.


