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Sumaríssim. 1939-1945. 70 anys dels 

primers Consells de guerra a les comarques 

gironines tenia  com a objectiu intentar 

explicar què varen ser els procediments 

judicials militars contra civils, els 

anomenats consells de guerra o 

sumaríssims d'urgència, que patiren milers 

de persones, sense garanties de defensa, 

pel sol fet d'haver estat republicans o 

simpatitzants de les forces polítiques de 

l'esquerra abans del febrer de 1939.  

L’exposició es va dividir en diferents àmbits 

que pretenien donar llum a uns fets 

històrics que havien quedat silenciats. En 

primer lloc s’explicava què era un consell de 

guerra. Un segon apartat presentava un 

estudi dels llocs on es van produir més 

consells de guerra. Destaca en primer lloc la 

comarca de l’Alt Empordà seguida del 

Gironès i el Baix Empordà, la Garrotxa, la 

Selva, el Ripollès i la Cerdanya. Una 

cronologia permetia veure que l’any 1939 

hi va haver la majoria de judicis (370), el 

1940 el nombre va baixant (101) i continua 

minvant fins l’any 1945 en que només es 

documenta un judici sumaríssim. 

L’últim àmbit de l’exposició parlava dels 

protagonistes d’aquells fets. Es va reservar 

una sèrie de plafons amb una petita 

ressenya i una fotografia d’algunes de les 

persones que foren jutjades. Entre els 

empordanesos destaquem el pedagog 

Josep Pallach, Anna Padrosa Donat i Joan 

Rodó. 

 

Sumaríssim. 1939-

1945. 70 anys dels 

primers Consells de 

guerra  a les 

comarques 

gironines. 
 

Data:  del 31 de juliol al 23 

d’agost de 2009. 

 

Lloc:  Ajuntament de 

Castelló d’Empúries, espai 

de l’antiga biblioteca. 

 

Organització: Arxiu 

històric de Girona / Arxiu 

comarcal de l’Alt Empordà 

Col·laboradors: Museu 

memorial de l’exili / 

Associació de familiars de 

represaliats pel 

franquisme.  

 

 

 

 

 

 

Per saber-ne més: 
AA.DD. Sumaríssim. 1939-

1945. 70 anys dels primers 

Consells de guerra a les 

comarques gironines. Girona, 

2009. 

Associació de familiars 

represaliats pel franquisme 

de Figueres.  
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