| ASSAIG
«Artículo 3. Los partidos, agrupaciones y
organizaciones declaradas fuera de la ley sufrirán
pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la
pérdida de sus bienes. Estos pasarán íntegramente a
ser propiedad del Estado.» Llei de 9 de febrer de
1939 de responsabilitats polítiques

Neus Moran Gimeno

L’espoli franquista dels ateneus
catalans (1939-1984)
EL LLIBRE
Per primera vegada es posen al descobert els documents que expliquen una de les facetes més
desconegudes de la repressió franquista a Catalunya: la requisa patrimonial del moviment
associatiu i obrer. L’espoli fou un mecanisme repressiu de primer ordre, en què convergien la
voluntat política de castigar els enemics i l’interès econòmic dels afectes al Movimiento. L’estudi
mostra l’abast i els efectes d’aquest espoli general, metòdic i ben planificat des de l’inici de la Guerra
Civil per perpetuar-lo més enllà de la dictadura. A través seu comprovem com la persecució
implacable de milers d’entitats ocasionà la destrucció gairebé irreparable del teixit i la dinàmica
associativa existent fins aleshores. Aquest llibre corrobora la requisa de 298 propietats immobles
pertanyents a 232 entitats extintes pel règim. Un cop decomissades, s’inclogueren en el patrimoni
del nou Estat que, més o menys aviat, hi anà instal·lant les dependències dels seus organismes.
Aquest procés queda revelat en l’anàlisi dels casos dels ateneus membres de la Federació d’Ateneus
de Catalunya.
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NEUS MORAN I GIMENO (València, 1979) és doctora en història contemporània per la Universitat
de Barcelona i llicenciada en belles arts per la Universitat Politècnica de València on també realitzà
el treball d’investigació doctoral en l’especialitat d’art públic. Actualment és investigadora de la
Càtedra Josep Termes de la Universitat de Barcelona. La seva tesi «CADCI. Guerra i memòria
espoliada (1936-1939)» és fruit de la recerca iniciada el 2013 per a l’exposició «Els papers del
CADCI. Memòria recuperada», al castell de Montjuïc, l’octubre de 2013. El present llibre sobre els
Ateneus espoliats neix del seu interès per la transmissió i la recuperació de les memòries
subalternes, i ha comptat amb l’impuls i la col·laboració de la Federació d’Ateneus de Catalunya.
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