Titols de la campanya 2018

Prietas las filas/ José Ignacio Cruz. Ed. UNIVERSITAT DE
VALENCIA. SERVEI DE PUBLICACIONS, 2012.
Les“Falanges Juveniles de Franco” van ser un element
privilegiat de la política de joventut del franquisme en
les dècades de 1940 i 1950, i tenien com a objectiu
principal la socialització dels seus integrants en l´ideari
nacional‐sindicalista.
Creades
en
1942
com
l´organització juvenil del règim sempre van estar sota el
control directe dels falangistes. Després de quasi dues
dècades d´intervenció en la joventut espanyola van ser
substituïdes en 1960 per la”Organización Juvenil
Española (OJE)”. Aquest canvi es va dur a terme
mitjançant un complicat procés de debat entre els
màxims responsables de la política juvenil, amb
intervenció en alguns moments del ministre secretari
general del Moviment, en un context en què el
franquisme intentava abandonar els seus trets més durs
i s´orientava cap a una nova etapa caracteritzada per la
«democràcia orgànica».

Revolución y contrarrevolución en España/ Félix
Morrow. Ed. Fundación Federico Engels, 2016. És,
sense cap dubte, un clàssic de la literatura socialista que
mereix estar en un lloc d'honor entre les obres
dedicades a la gran gesta del proletariat espanyol.
L'obra de Felix Morrow afig un valor inqüestionable: el
seu autor la va escriure just en el moment en què la
classe obrera i els llauradors pobres van alçar un exèrcit
milicià i es van llançar a la presa de fàbriques i terres,
començant un procés de transformació social tan sols
comparable a la gran revolució bolxevic d'Octubre de
1917. Al mig d'esta profunda revolució social, els
treballadors i la joventut van alliberar una feroç lluita
armada contra el feixisme que es va prolongar durant
tres anys. El seu exemple va commocionar als oprimits
de tot el món i va atraure una solidaritat extraordinària.

Doy fe/ Antonio Ruiz Vilaplana. Ed. Espuela de Plata,
2012. Des de la seua aparició en 1937 fins als nostres
dies són múltiples les edicions i traduccions que en
distints països s'han fet de Doy fe..., l'estremidor
testimoni del que fora secretari del Jutjat de Burgos en
juliol de 1936, Antonio Ruiz Vilaplana. El 27 de
novembre de 1935, Antonio Ruiz Vilaplana arriba a
Burgos per a fer‐se càrrec de la secretaria judicial. El 30
de juny de 1937 deixa arrere l'Arlanzón i creua els
Pirineus per a quedar‐se a França. Entre l'una i l'altra
data el secretari judicial de Burgos es convertix en
testimoni d'excepció dels prolegòmens i primers dies de
la sublevació en la ciutat que després es convertiria en
Capital de la Croada. Les seues sensacions al prendre
contacte amb la societat, les reaccions davant de la
sublevació, les seues apreciacions de personatges com
a Mola o Franco, l'indignant paper de l'Església,
l'assassinat d'innocents, els alçaments de cadàvers a qui
el seu càrrec li obliga a assistir.

Virtudes Cuevas. Una superviviente del campo de
concentración alemán de Ravensbrück/ Amalia
Rosado Orquín. Ed. Universitat Jaume I. Servei de
Comunicació i Publicacions. Escriure la història de
Virtudes Cuevas té com a objectiu dignificar i donar
rellevància a les dones que van participar en la lluita
antifeixista en l'escenari de dues guerres consecutives
en el temps: la Guerra Civil espanyola i la Segona Guerra
Mundial. El seu relat biogràfic es mostra com un
exemple magnífic de conseqüència i compromís amb la
seua ideologia.
A través de la seua trajectòria vital queda profusament
provat que dones com ella van ser doblement oblidades
i doblement ferides. A l'oblit premeditat i teixit des dels
espais de poder de l'Estat espanyol, primer franquista i
després monàrquic constitucional, cal afegir les
profundes ferides patides per aquestes republicanes
antifeixistes, fermes lluitadores contra el totalitarisme i,
per açò, víctimes de manera particularment intensa i
cruel de la repressió, l'exili, la tortura i fins i tot, en molts
casos, l'assassinat sistemàtic i organitzat en camps
d'extermini nazis.

Verdugos impunes/ José Babiano et al. Ed. Pasado y
presente, 2018. Els quatre autors d'este llibre, tots ells
professors universitaris de distintes facultats d'història de
tot el país, van col∙laborar en la creació d'un informe
pericial sobre els crims del franquisme per a recolzar les
noves querelles que, des de Llatinoamèrica, es
presentaran davant de la justícia europea per a aconseguir
una condemna clara i definitiva dels crims contra els drets
humans que van ser comeses durant la guerra civil i,
especialment, durant la postguerra i la dictadura
franquista. Aquell informe ha sigut el germen d'este llibre
que narra de manera clara com, quan i on el franquisme
va matar, va torturar i va vulnerar els drets fonamentals de
l'home i la sistematització macabra d'eixa violència.

La ignomínia de l'oblit: Els valencians de La Ribera als
camps d'extermini nazis/ Ximo Vidal, Carles Senso. Ed.
Publicacions de la Universitat de València, 2016. A través
de la recopilació de diverses biografies, aquest estudi se
centra en el drama dels valencians de la comarca de la
Ribera que foren deportats als campis de concentració
nazis. Es tracta d'una recerca que assumeix, tal i com
desitjaven els supervivents, el paper de l'historiador en la
transmissió i relleu de la memòria.

El Camp de Concentració de Portaceli (1939‐1942)/
VV.AA. Ed. L´Eixam Edicions, 2018. Un fet prou conegut
del final de la guerra a Espanya és la captura, en el port
d'Alacant, de 20.000 republicans que van ser traslladats
al camp de Concentració d'Albatera. A l'octubre de
1939, per motius de salubritat, el camp va ser clausurat
i els presos redistribuïts. Al voltant de 12.000 van ser
traslladats a un camp prou desconegut: el Camp de
Concentració de Portaceli (Serra). El camp va tindre una
població "flotant" d'entre 4.000 i 5.000 interns però a
finals de 1939 amb l'arribada dels presos d'Albatera, la
xifra va pujar de colp fins als 12.000‐15.000 interns,
moment en què la situació es va convertir en

catastròfica per a tots ells. Finalment el camp va ser
desmantellat entre finals de desembre de 1941 i gener
de 1942. Les 168 pàgines d'este llibre configuren un
relat d'estos fets, amb material gràfic, documents,
testimonis i estudis sobre el camp per a la seua
divulgació i coneixement. Les distintes col∙laboracions i
entrevistes estan publicades respectant la llengua
original de l'autor (català i/o castellà).

La instauració del franquisme al País Valencià/ Andreu Ginés i
Sànchez. Ed. Publicacions de la Universitat de València, 2010. A
través de l'estudi de les principals institucions locals i provincials
de València i de Castelló de la Plana, aquest treball recupera els
noms del personal polític del primer franquisme. I a través d'ells,
s'analitzen els conflictes entre institucions, entre les diferents
faccions de la dreta i entre velles i noves generacions de
l'oligarquia.

La muerte de Guernica/ Paul Preston, José Pablo García. Ed.
Penguin, 2017. L'adaptació al còmic de l'obra de Preston sobre el
bombardeig de Guernica suposa la continuació de la primera
adaptació al còmic de la “Guerra civil espanyola” de l'historiador
anglés que ha obtingut un gran èxit editorial.

Esperaré siempre tu regreso/ Jordi Peidró. Ed.
Desfiladero ediciones, 2016. Amb només 17 anys, Paco
Aura Boronat (Alcoi, 1918) va lluitar amb els republicans
en la Guerra Civil i, després de la derrota, va fugir a França
on va treballar en la línia Maginot i va caure en mans dels
alemanys, que li van deportar al camp de concentració de
Mauthausen, on va sobreviure durant més de quatre
anys. El seu paisà, l'escriptor i dibuixant Jordi Peidró ha
narrat en format còmic la seua historia.

Fills del silenci (DVD)/ Associació Stranbrook. Una jove
descobrix casualment que el seu besiaio va ser afusellat
pel règim de Franco sense que els seus familiars
coneguen les raons ni el seu cos haja aparegut mai. A
partir d'este fet, el documental fa un recorregut per la
societat de por i silenci que va esdevindre a partir del
colp d'Estat del dictador. Després d'este recorregut pels
principals aspectes que definixen un estat dictatorial,
l'obra reflexiona sobre el moment actual i analitza fins a
quin punt encara influïx en la societat espanyola esta
etapa negra d'un passat històric no resolt.
La idea a transmetre és que els drets i les llibertats
exigixen la seua defensa, ningú els defén per nosaltres, i
que el pacte de silenci no suposa la superació real de tot
el que va succeir.

Tempesta de ferro: els refugis antiaeris a València/ José
Mª Azcárraga, Alejandro Calpe, Miguel Mezquida i José
Peinado Ed. Ajuntament de València, 2017 Llibre sobre
els bombardejos de la ciutat de València que pot ser
extensible a tot el País Valencià en el que trobem els tipus
de bombes, els efectes sobre la ciutat i les persones i la
defensa passiva. L'obra incideix en la construcció de
refugis i en els tipus que presentaven (públics, privats,
escolars, en fàbriques i governamentals). És el catàleg
d'una exposició realitzada en la Sala Municipal
d'Exposicions d'abril a juliol de 2017

La derrota perpètua (en proceso de publicación)/ Carles
Senso, Guillem Llin et al. Ed. Reclam, 2018. Aquesta obra
inclou la memòria de 49 valencians que per molt diverses
raons van patir després de la seua derrota a Espanya, i la
seua fugida, una segona repressió al ser capturats i
deportats als camps de concentració nazis de Mauthausen
i Buchenwald entre altres. Els autors narren les vivències
patides per aquests rotspanier o espanyols rojos com els
soldats alemanys anomenaven als republicans espanyols.

