,

{oTel
SuARrz r CoNZAT-EZ.

l,,r SrcoNe

M.

RTPIJBLICA

ANGELs

t ta Cutttre

Cvr r Molur on Veu-Bs
Amb la col laboraci6 de Lourdes Vild en
la recerca fotogrifica.
F.dici6 de

l'lnstitut d'Edicions

de la Drputacto de Barcelona
ISBN: 84'7794-747 3
Primera edici6: Barcelona, 2000
372 pig. 17 x 24 cm. F..i.lsrica.

llibre que el lector td a les mans 6s el 4t. volum de la coneguda
col lecci6 que publiquen el Centre d'Estudis Molletans i l'Aiuntament de Mollet del VallEs, i ve a afegir-se als dos llibres que
l'historiador Ferran P €rez va dedtcat ala vida i l'obra d'en VicenE Plantada,
personatge molletd que d6na nom a la co|Iecci6, r a Callecs, espai oben amb
edici6 a cura d'Oriol Nel lo.
Lobra, que s'inicia amb un prdleg de Jordi Sol€ Tura, consta de cinc capitols. Els dos primers representen un estudi econdmic i demogrdfic del periode que va entre 1930 i 1940. Lobra continua amb els fets histdrics ocorreguts a Mollet durant la ll Repriblica.
A l'apartat mds imPortant, la Guerra Civil, destaquen l'economia de
guerra, les rrobtlitzactons. els soldars morts al tront. les victtmes de la re
pre"si6 a la reraguarda, els relugiats t eLs bombardelgs
La darrera part, probablement la m6s crua, explica els fets esdevinguts a
Mollet a la postguerra, amb els exiliats, e1s judicis de la repressi6, els treballs
forgats i la repressi6 cultural.
El llibre acaba amb una completa bibliografia general i local, Premsa I
arxius consultats i un recull de les fonts orals a 1es quals l'autora ha tingut
acc6s.

Cal destacar el recull de fotografies, prop de
tes oue il lustren l'obra.

noranta moltes

d'elles inddi-

Com diu la mateixa autora: "I1 llibre pret€n recollir ouLna va ser 1'actitud
del poble de Mollet davant la proclamaci6 de la Repiblica, com van reper-
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cutir hi el conflicte dels Rabassaires o els lets d'Octubre de 1934, quina va
ser l'aportaci6 dels milicians de Mollet a la guerra, quin grau de repressi6
van exercir els antifeixistes a la nostra poblaci6, com es va contdbuir a
l'acollida de refugiats de guerra, quins efectes van causar els bornbardeigs
sobre la poblaci6 de Mollet, quina inciddncia va tenir la repressi6 franquista
a la nostra localitat, quin va ser el nombre total de victimes que la guera
s'endugu6...'

La Segoxa Repiblka i la Cuerra Civil a Mollet del Val/ls ds l'exhaustiu
estudi d'una dpoca propera, terrible i encara present a la nostra memdria,
qu€ ve a omplir un buit en les publicacions histdriques que tenen com a
referent la nosrra crutat ia que. flns ara, el tema de la Cuerra Crvila Mollet
nom6s havia estat tractat com a una petita sErie de dades en publicacions
histdriques d'un abast terdtorial m6s gran.
Aquest tema va comenEar a ser treballat amb m6s profunditat en alguns
articles de diversos autors apareguts en algunes publicacions, entre les quals
cal destacar aquesta mateixa revista Nofcs, i en el libre Molelo - Mollet de

l'anv 1993
Com a rnrroduccr6 a aquest trebalJ. cal recordar que M. Angels Sudrez ha
publicat part de dos capitols del llibre a la revista Notes, un al nimero 11, de
gener de 1997 'Els bombardeigs a Mollet del VallEs durant la Cuerra Civil",
i l'altre al darrer volum, el 15, amb el titol de "Els soldats molletans a la
Cuerra Civil"
Josep M. Bemls i Puqyo
Prolessor de Secund)ria
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