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L’alcalde Cucarella
Anna Oliver Borrás és l’autora d’Entre el silenci i
l’oblit. Paco Cucarella, el darrer alcalde revolucio-
nari de Carcaixent, una obra que rescata de l’oblit no
només la figura de Cucarella, un obrer de la CNT que
va ser alcalde-president del Consell Municipal, sinó
que ens ofereix també una visió del moment histò-
ric que s’estava vivint dins i fora d’aquest poble de la
Ribera Alta. El llibre ens relata uns fets històrics d’una
època difícil, i que en el cas concret d’aquesta locali-
tat va ser especialment conflictiva, ja que als enfron-
taments entre les diferents forces polítiques i sindicals,
s’afegia la inestabilitat social i els problemes ocasio-
nats per la guerra.
Paco Cucarella havia nascut a València l’any 1907 i
era fill d’una família nombrosa formada per nou ger-
mans. Paco, al igual que dos dels seus germans, es va
implicar activament en moviments polítics i va ser,
pocs mesos abans de la fi de la Guerra, l’alcalde de
Carcaixent. Un càrrec que finalment li va costar la 
vida, quan comptava només amb 31 anys. L’anàlisi
del sumari, els testimonis i les declaracions han per-
més a aquesta advocada de Carcaixent conéixer el pro-
cés judicial que sense cap garantia processal el va
condemnar a mort l’any 1939.
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El fracàs d’un Príncep il·lustrat
Aquest llibret, estructurat en forma de biografia, re-
lata com, a mitjan segle XVIII, Ferran, infant de Par-
ma i doblement Borbó (és nét de Felip V per part de
pare i de Lluís XV per part de mare) és educat pels
més prestigiosos filòsofs i enciclopedistes francesos
del moment amb la ferma creença il·lustrada que
l’educació fa l’individu. Instruït en els progressos del
coneixement per homes consagrats a que desenvo-
lupara la seua intel·ligència i la seua moral, el jove no
va confirmar les teories d’aquest laboratori pedagò-
gic. Fonamentalment perquè, alhora que demostra-
va l’amplitud de la seua cultura científica, literària i
artística, Ferran va ser captiu d’unes profundes
conviccions religioses que el portaren a escollir, quan
li va tocar governar, les supersticions i la devoció front
el poder de la raó. Així, l’ideal de Príncep modern es
va mostrar com un sobirà contradictori i paternalis-
ta, submís al Papa i que va restablir el tribunal de la
Inquisició. Herències d’un Antic Règim que estava a
punt d’esfondrar-se.
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