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Aquest treball intenta
reconstruir una part del
capítol més punyent de la
història recent dels
valencians en particular I de
tots ets habitants de la
península Ibèrica en general.
Relata des dels temps més
durs de la postguerra fins
ais anys cinquanta del segle
XX, mitjantgant el relat de persones que van militar en
el moviment guerriller i en la lluita clandestina contra la
dictadura franquista.

El llibr : editat per la Universität de València recull històrles orals
a recuperar la part de la vivència comuna de molts valencians
P ER E R O SSELL

• La Universität de Valèn
cia acaba de traure una
nova publicació
da amb la memòria
tracta d’un nou titol de la
col-leccio «Història i Me
mòria del Franquism e».
Una compilació que ha do
nai titols que responen a la
nécessitât que tenen elsciutadans valencians de recu
perar una part del
que els pertany i que durant
anys ha sigut silenciada.
La restitució de la me
mòria històrica és, doncs,
un dels objectius primor
d ia l de la col-leccio esmentada i aquesta, i cap altra, és
la raó per la qual la Univer
sität de València Estudi
General fa costai a aquelles
Cartoli p en ja ta la
iniciatives que intenten po
plaça de
sar en d a r els fets que van
TAjuntam entde
sentit, robra accentua els testiValència, dies
passar amb posterioritat al
monis de personas que van viure
abansde
final de la guerra colpista
en primera persona aquella etapa
Tam b ad a de les
i que encara hui, seixanta anys
del 36 en què una p a rt-de
tropes feixistesa
l’exèrcit va contravenir a la
després, ocupen gran part de la
laciu tat. / ARXiu.
Constitució vigent aleshoseua memoria singular posada
res i pro »)cà anys i panys de
del costat d’aquelles que van in
silenci obligatori amb pos
vertir tota la seua vida a favor
terioritat a l’acabament de la
d’uns ideáis i d’uns valors de solidesfeta.
. daritat i progrés que es van veure
En aquest sentit, La memòria
truncáis pels insurrectes dels se
reprimida. Historias orales del ma
guidora del general Franco.
quis recupera una part d’aquesta
A través de les histories oráis
memòria, tot centrant-se en la pede Florián i Remedios, de C ar
ripècia vital i politica que protamen i Leandro, d ’Esperanza,
gonitzaren els guerrillers valen
d’Adelino i de Vicente, el lilbre
cians i espanyols en la resistència
s’endinsa en una galería d ’esdecontra el franquisme. En aquest
venim ents protagonitzats per

Per a no perdre
el punt
a lectura d ’aquest llibre convi
da a escoltar unes veus silenciades, teixides de records i
oblits, de victóries i de derro
tes. Les histories personáis
d’aquells que han possibilitat el conjunt
de l’obra editada per la Universität de
València Estudi General, transporten a
una realitat i a uns moments que cin
quanta anys de silenci pretenien sote
rrar en la fossa comuna de l’oblit i sota
la ignominia d’un règim totalitari i
feixista.
Els testimonis d’aquells que milita
ren en les files del maquis valencià sorprenen no sols per la veracitat d’allô que
relaten sinó també perqué això permet
endinsar-se en la memòria col-lectiva
de tot un poblé. Però a més d’això, pro
cura enriquir el coneixement d ’una his
tòria i d ’un temps que ajuda a compren
dre el que passa ara mateix i fins i tot les
reaccions que es donen politicament
davant els conceptes que aporten les re
formes deis estatuís d ’autonomia que
han anunciat la seua presentado. El lli
bre posa a l’abast un valuós material didàctic embolicat amb una narrativa pe
culiar que recorda la tècnica dels relats
d’intriga.

L

persones que van patir el setge i la
ignominia d ’un règim totalitari i
feixista. El seu testimoni, tan sorprenent com vera?, permei al lec
tor endinsar-se en la memòria
col-lectiva de tot un poblé, enriqueix el coneixement de la histo
ria compartida de tots els valen-,
cians i valencianes i, alhora, ajuda
a com prendre millor el present
que ens toca viure cada dia.
És així com I’investigador
José Antonio Vidal Castaño, pro
fessor de Geografia i Història
d’educació secundária i escriptor
ha sabut posar en lletra de motle
allò que ha pogut arreplegar en
tre l’imaginari dels maquisards.

