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Salvador Albiñana: Añorantes de un país 
que no existía. Ana Martínez Iborra y 
Antonio Deltoro, exiliados en México, 
pròleg de Mariano Peset, PUV, Valèn-
cia:2020, 350 pp.

Els noms d’Ana Martínez Iborra 
(1908-2002) i Antonio Deltoro Fa-
buel (1906-1987) apareixien fi ns ara 
de manera més o menys dispersa en 
nombroses publicacions. D’entrada, en 
estudis o informacions d’època sobre 
les lluites democràtiques de l’estudi-
antat universitari a València, durant la 
Segona República i els seus antecedents 
immediats, des que la Federació Uni-
versitària Escolar (FUE) es va convertir 
en un element clau d’agitació contra 
Alfons XIII i, per extensió, contra el 
règim monàrquic en Espanya. També en 
d’altres sobre l’actuació en defensa de 
la cultura i del patrimoni cultural ame-
naçats per la rebel·lió de juliol de 1939 
i la Guerra Civil que va desencadenar. 
A continuació, en obres sobre l’exili 
republicà a Amèrica: primer, a les tristes 
experiències viscudes a la República 
Dominicana governada pel dictador 
Rafael Leónidas Trujillo; després, a les 
globalment més afortunades —per a 
ells i d’altres sí, però no per a tots els 
exiliats—, de Mèxic, on moririen els 
protagonistes d’aquesta obra.

Antonio Deltoro estava present 
igualment en textos memorialístics de 
Josep Renau, del seu germà Juan i en 
molt diverses fonts.

Malgrat això, i com afi rma Salvador 
Albiñana al pròleg, la presència de Mar-
tínez Iborra i Deltoro en la bibliografi a 
sobre l’exili de vegades ha tingut impre-

cisions. A més, convé afegir, ha estat 
sempre breu o episòdica. Per reparar 
errors o manques d’informació tenim 
ara un mitjà fi dedigne, gràcies al qual 
les personalitats més autèntiques dels 
dos poden ser valorades a través de les 
dades que aporta l’editor i la narració 
rememorativa de Deltoro, en un relat 
que abasta peripècies col·lectives i in-
dividuals.

La veu que ha propiciat l’obra és la de 
Deltoro, però si ens és donat ara mateix 
escoltar-la amb claredat, és perquè s’ha 
operat una intervenció que ho facilitava, 
ordenant-ne els elements i acostant-
nos-els amb claredat dispositiva.

La tasca de l’historiador és recons-
truir, amb peces recercades amb cura, 
un fragment del passat. Aquest llibre 
ho mostra amb una pulcritud exemplar, 
recorrent a les tècniques de la història 
oral i complementant-les amb un riquís-
sim aparell de notes, basades sobre una 
bibliografi a molt extensa i treballada, 
no per simple exhibicionisme, com de 
vegades passa, sinó amb l’honest propò-
sit d’acompanyar el lector, de propor-
cionar-li les dades sufi cients perquè se 
li puguen obrir noves perspectives de 
coneixement.

La part fonamental del volum està 
constituïda per dues entrevistes enre-
gistrades amb àudio i fetes a Deltoro 
per fi lles d’exiliats, a Ciutat de Mèxic; 
el 1978, la primera, per Francisca Pe-
rujo, i el 1979 la segona, per Matilde 
Mantecón, en el marc d’un ambiciós 
programa destinat a recollir sistemàti-
cament testimonis orals, del qual dona 
idea el Catálogo del fondo de historia 
oral: refugiados españoles en México 
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(2011), de Dolores Pla Brugal (coord.). 
Ana Martínez Iborra no va voler ser 
entrevistada, excepte en un enregistra-
ment parcial.

La relació que cal establir entre 
l’entrevista, base de la història oral, i 
l’aparell complementari d’anotacions, 
textos relacionats amb les declaracions 
i una bibliografi a directament relacio-
nada amb elles o contextualitzadora, es 
realitza en aquest llibre amb una efi càcia 
informativa que cal posar en relleu.

També des d’aquesta perspectiva, Al-
biñana ha actuat amb una cura remarca-
ble en l’esforç. Posar negre sobre blanc, 
per a ser llegides, entrevistes d’aquesta 
mena, és una operació complicada. 
Depèn de l’eloqüència que mostre la 
persona entrevistada. Però, ni en el mi-
llor dels casos, es pot sustentar en una 
transcripció simple. Reiteracions, talls 
oracionals, salts cronològics o narratius 
demanen a l’editor paciència i sapiència. 
A més de fi delitat cap al discurs que es 
vol fer nítid per al lector.

Les dues entrevistes a Deltoro formen 
un contínuum cronològic i proporcio-
nen un extens relat autobiogràfi c; amb 
alguns buits, com assenyala Albiñana 
en «Fragmentos de vida», estudi intro-
ductori del volum. En aquest viatge pels 
records de Deltoro, podem resseguir la 
trajectòria d’un home nascut a Xulilla 
(els Serrans), en una família en què 
convivien el catolicisme i el laïcisme. En 
l’etapa de formació, va ser alumne rebel 
a València de tres col·legis religiosos 
successius; i no més dòcil després en 
uns incipients estudis universitaris de 
Medicina que acabaren abruptament, 
per passar a les facultats de Lletres i 

Dret. Com per conseqüència lògica 
d’un caràcter adolescent i juvenil poc 
conformista, formà part de la FUE, de 
la Unió d’Escriptors i Artistes Prole-
taris (UEAP) i dels primers nuclis del 
Partit Comunista d’Espanya (PCE) a 
València —abandonaria el partit ja a 
Mèxic. En els dos darrers organismes 
ocupava un paper central Josep Renau, 
el qual, en ser nomenat director general 
de Belles Arts de la República amenaça-
da, just començada la guerra, el va elegir 
com a secretari. En aquest càrrec va tre-
ballar en la salvació i el trasllat d’obres 
d’art, enmig del Madrid bombardejat, 
en un episodi que Albiñana documen-
ta àmpliament en la introducció. Tot 
seguit, cap al juny de 1938, s’allistà en 
l’exèrcit de la República, amb una part 
del qual, vençuts, travessaria la frontera 
francesa. Després de conèixer els camps 
de concentració rossellonesos i passar, 
ja lliure, per Narbona i París, marxà a 
l’exili amb Ana Martínez Iborra. Vis-
queren un temps a la República Domi-
nicana i, per Cuba, arribaren a Mèxic al 
maig de 1941. Allí, acabada la Segona 
Guerra Mundial, hagueren d’acceptar 
que l’estada es prolongaria més que no 
esperaven, aconseguiren estabilitzar-se 
laboralment i tingueren dos fi lls, Ana i 
Antonio. A poc a poc van poder refer 
els vincles amb la família i els amics que 
havien quedat a Espanya, on viatjarien 
algunes vegades. 

En aquest seguit de peripècies, Ana 
Martínez Iborra apareix com una dona 
animada, amb un compromís paral·lel 
i sotmesa a semblants problemes i 
tensions, però enfrontant-s’hi amb un 
tarannà molt distint al del seu company 
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—es casaren al Madrid assetjat per les 
tropes rebels a l’octubre de 1936, poc 
després, per tant, de començar la Guerra 
Civil, i passarien després quasi sempre 
junts les múltiples peripècies posteri-
ors. Si, al contrari d’ell, havia estat una 
alumna aplicada sense interrupcions en 
cada nivell de l’aprenentatge, després 
treballaria quasi sempre com a docent, a 
l’Instituto-Escuela i l’Instituto Obrero 
de València, durant la guerra, i a l’Insti-
tuto Luis Vives de Mèxic, primer centre 
educatiu fundat pels exiliats al seu país 
d’acollida. Ell deixà l’ensenyament per 
altres vies professionals.

En les entrevistes, no era només fets o 
noms allò que recuperava l’excepcional 
memòria de Deltoro —tenia més de 
setanta anys quan s’enregistraven les 
seues paraules— davant Perujo i Man-
tecón. Hi havia un estil narratiu molt 
atraient, que capta l’atenció del lector 
i s’allunya del simple informe polític o 
laboral, de l’enumeració més o menys 
detallada de cada pas del camí vital re-
corregut, amenitzat amb dades familiars 
o anècdotes. Sens dubte, a més d’una 
memòria fi del i exercitada, Deltoro pos-
seïa uns recursos lingüístics i narratius 
que ara mateix ja semblen propis d’una 
altra època. Al capdavall, equivalents 
als que moltes persones com ell, però 
igualment les d’altres estaments socials 
i de formació cultural menys o més rica 
o dotada, desenvolupaven en les con-
verses familiars, en les tertúlies, en les 
redaccions dels periòdics, en els reces-
sos enmig de la jornada laboral, fent cua 
davant d’un comerç, als locals sindicals 
o polítics, als casinos, esperant torn a 
la perruqueria... Eren les destreses d’ex-

pressió amb què es buscava, i de vegades 
s’aconseguia, atraure l’atenció d’un 
grup de gent, conegudes o no, dintre 
d’un espai en què la veu d’una persona 
pogués ser escoltada a pocs metres de 
distància i obtenir resposta immediata. 
Parle, és clar, d’unes circumstàncies que 
van desaparèixer ja fa molts anys, amb 
la invasió televisiva i altres enemics de 
la intercomunicació humana de tu a tu, 
o de vostè a mi. Deltoro sens dubte va 
viure aquella transformació en els cos-
tums de relació personal, però no van 
afectar ni danyar la seua eloqüència, que 
en aquelles entrevistes es manifestava 
amb una vivacitat envejable i que han 
donat un llibre de lectura fascinant.

Llegint les seues rememoracions, es 
troben expressions fa anys desaparegu-
des en l’ús habitual, però que pertanyien 
a la parla familiar més pròxima. Ací 
podien escoltar-se en llavis de contem-
poranis de Deltoro que no s’havien 
exiliat. Ell les mantenia a l’altra banda de 
l’Atlàntic, tot integrant-les amb les que 
adquiria a Mèxic, en el contacte quotidià 
amb la gent del país, en la lectura dels 
periòdics, etc.

Això —i potser no és del tot desplaçat 
reportar-ho ací— m’ha fet recordar el 
valencià que parlava Josep Renau ací, en 
les breus etapes del seu retorn al País 
Valencià. Les poques vegades que hi 
vaig parlar, o que el vaig escoltar en un 
grup d’amics no massa ampli (una, ino-
blidable, a casa de Fuster, on exposà els 
projectes artístics que tenia pendents a 
la República Democràtica Alemanya, 
amb una completa projecció d’imatges), 
es descobrien en el seu discurs fraseo-
logismes, paraules, que eren relíquies, 
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testimonis del valencià que era comú 
a la seua València popular d’abans de 
la guerra, després eliminat, arraconat 
i castellanitzat durant el franquisme.

Les il·lustracions gràfi ques, en bona 
part provinents de l’arxiu familiar con-
servat per Ana i Antonio Deltoro Mar-
tínez, no tenen en el volum una funció 
merament decorativa. Ben al contrari, 
posseeixen un valor documental —o 
artístic: els retrats fets als protagonis-
tes per Manuela Ballester i Francesc 
Carreño, fi ns ara inèdits— que convé 
subratllar. Trobar fotografi ats al domi-
cili Deltoro-Martínez Iborra, dos arago-
nesos tan notables i distints en les seues 
ocupacions com ara Luis Buñuel i Igna-
cio Mantecón amplia molt la visió que un 
puga tenir sobre noms i dades de l’exili.

Un apèndix de textos, amb articles 
de Deltoro —a Nueva Cultura, durant 
la guerra, i a Ozama, en l’exili—, cartes 
i altres documents, complementa els 
apartats fonamentals d’una obra tan 
reveladora sobre la personalitat d’uns 
republicans que hagueren d’exiliar-se 
el 1939 sense haver comès cap delicte 
i per salvar-se de la brutal repressió 
implantada per Franco i els vencedors 
de la guerra d’Espanya. A Mèxic van 
poder refer la vida, feren créixer la seua 
família i encara pogueren donar testi-
moni d’una part de les seues vivències: 
Añorantes de un país que no existía, com 
diu el títol d’aquest llibre —pres d’un 
poema del seu fi ll, Antonio Deltoro 
Martínez, que amb altres d’ell —Poemas 
a mis padres— forma part del volum. 
Són composicions belles, d’una gran 
precisió evocadora colpida d’emoció, en 
què els records fi lials informen alhora 

sobre les personalitats dels pares desa-
pareguts, enyorant un país que només 
existia en els seus anhels truncats de 
joventut. Podia haver existit? Com 
feia un vers de Salvador Espriu, parlant 
d’exilis, «en el nostre somni, sí».

Francesc Pérez Moragón
Universitat de València

Fernando HERNÁNDEZ HOLGADO i 
Tomás MONTERO APARICIO (eds.): 
Morir en Madrid (1939-1944). Las 
ejecuciones masivas del franquismo en 
la capital, A. Machado Libros, Ma-
drid:2020, 395 pp.

La investigació de la repressió fran-
quista a Madrid compta ja amb una 
llarga història. Des de la incursió 
pionera d’Alberto Reig Tapia a fi nal 
dels anys vuitanta i el primer llistat 
de víctimes a càrrec de Mirta Núñez 
i Antonio Rojas en els darrers anys 
noranta fi ns al present treball hi ha un 
llarg espai de temps en què es va formar 
el corpus bibliogràfi c que apareix al fi nal 
dels textos. Atesa la seva importància 
en tractar-se de la capital d’Espanya, 
no deixa de cridar l’atenció que tant 
Reig com Núñez, encara que dins de 
l’Acadèmia, siguen persones alienes als 
departaments d’Història i que, com ha 
estat habitual, part dels estudis locals 
realitzats a la província fossin enllestits 
per persones alienes a la Universitat. La 
situació ara és diferent.

La present obra té l’origen en l’in-
forme que l’Ajuntament presidit per 


