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Aquest llibre tracta de com es van viure els anys de la 2ª Repú-
blica Espanyola a la ciutat de València. Un magnífic testimoni fotogrà-
fic i documental sobre uns dels períodes més il·lusionants i intensos
de la història de la ciutat del Túria que serveix per a restituir la memò-
ria col·lectiva de tos els valencians. (S’hi inclou un DVD amb gravacions
i imatges i un facsímil de Guía Popular de Valencia, de l’any 1937-1938).
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Ara com ara, resulta difícil de creure
que València va ser durant molts anys
una ciutat republicana, sobretot si ens
atenem als resultats electorals de les dues
darreres dècades –aclaparadors per als
conservadors. València, però, si més no
fins a la desfeta de la Guerra Civil espa-
nyola, va ser un emplaçament molt fa-
vorable a les idees revolucionàries.
Sindicalistes, anarquistes, comunistes,
socialistes... van acaparar majories. En-
cara més, València va ser, en un perío-
de relativament breu de temps –onze
mesos–, capital de la 2ª República, des-
prés que Madrid caiguera en mans de
l’exèrcit franquista. El llibre que han
confeccionat Lucila Aragó, José M.
Azkárraga i Juan Salazar es fa ressò pre-
cisament d’aquesta València en bona
mesura desconeguda, la dels anys de la
2ª República. Una època de gran efer-
vescència política i cultural que, mal-
grat el pas del temps, encara és «visible»
a la nostra ciutat.
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Sens dubte, els testimonis més duradors,
i encara perceptibles són arquitectònics.
Els nombrosos edificis d’estil racionalis-
ta –en deien «arquitectura moderna»–
que es van edificar a València en la dèca-
da dels trenta, obra d’arquitectes de gran
anomenada, «los otros arquitectos», com
ara Luis Albert o Enrique Pecourt, es van
escampar per tota la ciutat, i l’han pro-
veïda d’una fesomia molt característica
i reconeixible, sobretot al centre de la ciu-
tat i al primer Eixample. Però hi ha més
vestigis d’aquesta època, els quals han
quedat difuminats o quasi totalment es-
borrats per la «contrahistòria», i que
aquest llibre té la virtut i l’encert de res-
tituir a benefici del lector –especialment
dels valencians, perquè formen part del
nostre patrimoni col·lectiu. Així, els au-
tors donen compte dels anys en què es va
proclamar la 2ª República; de l’ingent es-
forç que el Govern republicà va fer en
educació i en cultura, amb l’aprovació
d’un Pla Nacional de Cultura; de la pro-
liferació o consolidació de periòdics i re-
vistes durant la dècada dels anys trenta:
El Pueblo, La República de les Lletres, El
Camí, etc.; de l’època daurada dels ca-
fés literaris, de les tertúlies, de les arts plàs-
tiques, del cartellisme, del cinema, de la
fotografia moderna, de la música... Fins
que va esclatar la Guerra Civil.
Potser el període més emotiu i dolorós
alhora, de més projecció internacional,
va ser el dels onze mesos en què Valèn-
cia es va convertir en la capital d’Espa-
nya. Aleshores, la capital del Túria va ser

punt d’atracció per a tot el món, ateses
les circumstàncies polítiques. Així, s’hi
van donar cita els periodistes més afa-
mats (Bolloten, Fisher, Hughes...), els es-
criptors més reeixits del moment (Tristan
Tzara, Louis Aragon, Ernest Hemingway,
Willy Brandt, Octavio Paz, Antonio Ma-
chado, León Felipe...), sense oblidar els
reporters gràfics, com ara Capa i Taro.
Durant aquest breu però intens perío-
de en què València va excercir la capita-
litat, s’hi van haver d’improvisar la
Presidència de la República, onze mi-
nisteris, abundoses subsecretaries i di-
reccions generals, l’Estat Major Central,
el Tribunal Suprem i altres institucions
estatals. Fins i tot es van traslladar, per-
què foren custodiades, les obres proce-
dents del Museu del Prado, que es van
desar a les torres dels Serrans, i la su-
cursal del Banc d’Espanya acollí un bon
contingent de llibres d’El Escorial. I, fi-
nalment, València va celebrar el II
Congrés d’Intel·lectuals, al qual assis-
tiren alguns dels més brillants noms de
la cultura, de la literatura i de les arts.
La capitalitat, però, acabaria traslladant-
se a Barcelona, i València quedaria ja de-
solada i resistint en va els embats i el setge
de les bombes del ejército nacional –se-
gons dades de la Junta de Defensa Pasiva,
des de començaments de la guerra fins al
mes de gener de 1939, s’hi van produir
442 bombardejos, a l’espera del desenllaç
de la guerra i l’entrada triomfal de les
tropes feixistes a la capital del Túria.
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