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Molletansva editar aquest llibre el mes de junyde
2002. F,s el resultat d'un llarg treball d'investigaci6 dut a terme pels
seus autors a diversos arxius de Catalunya i FranEa sobre la vida i
Itobra deJoanAmbr6s i Lloreda, regidor del'Ajuntament de Mollet del Vallds
enels anys de la 1l RepLiblica i la Cuerra Civil.
I Centre d'Estudis

Aquest llibre ens parla d'en Joan Ambr6s, un home polifacdtic, amb les
seves vessants d'escriptor, politic, militar i catalanista aferrissat- Es tracta d'un
personatge que 6semblemitic pelque fa a la histdia de Mollet, doncs malSrat
que va n€ixer a Matar6 l'any 1906 i va morir a Abbeville (IranEa) I'any 7992,
va ser un molletA de cap a peus que va dedicar a Mollet una bona part de la
seva vida, abans d'haver-se d'exiliar. En Joan Ambr6s va viure la major part del
sde XX, un segle d'enormes canvis politics, econdmics i socials, trasbalsat Per
una Suerra fratricida i una Postguerra dictatorial que van marcar diverses
generacions de catalans.
Es tracta, doncs, d'una obra en la que els autors ens introdueixen, tot
seguint la vida i l'obra d'en Joan Ambr6s, en el Mollet delVallis del Primer tere
del segle passat, amb les inquietuds culturals que hi havia aleshores,la primera
Dictadura ila segona Repriblica,l'Ajuntament republici ila Cue(a Civil, on el
protagonista de la nostra histdria va prendle Part activa com a soldat i, m€s
endavant, com a professor a l'escola de caporals deTalladell. Un cop acabada
la guerra,.la desfetaesva evidenciar en una repressi6 salvatge en la qual molts
catalansvan serempresonats, d'altresvan morir i d'altres es van exiliar, sobre-

tot a lranEa i a Sud-Amdrica.
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En Joan Ambr6s 6s un paradrgma del catali que defensa els seus ideals
democritics, fins al punt d'haver de marxar de casa seva per tal de poder
seguir dient amb la veu ben afta tot alld que la dictadura franquista havia
silenciat al territori espanyol.

fobra que avui comentem

tC la

virtut d'uoirla biografia d'un molleti del

XX amb unexhaustiu reculldels seusescrits, diferenciats entre els que va
produirquanera jove, a Catalunya, ila producci6 de l'exili, forEa m6s dmplia.
Es tracta d'unamplissim recull que aplega escrits publicats a Mollet delVallds
els anys 20 i 30, a m6s dels publicats als diaris La N au iLa Publiciar, juntament
amb diversos poemes i sardanes. Pel que fa als escrits de l'exili, destaquem
tambd d'altres poemes i sardanes, els articlespublicatsaPlang6 (S!\ssa), Vida
Now (Montpeller) i Mai no t1olircn (Aagulema), on en Joan Ambr6s fa gala
d'una gran memdria histdrica i d'un coneixement de Catalunya molt important per tractar-se d'una persona que vivia a l'estranger La part de l'obra d'en
Joan Ambr6s clou amb un epistolari (1961-1986).
segle

la part documental

del llibre, forEa m6s implia que la biogr)fica, acaba
ambunaodndixamb fotografies i documents relacionats amb Ia vida d'aquest
molleti il lustre.

Aquesta 6s una obra important per conCixer i recordar una part de la
nostra histdria recent:la dels exiliats de la guera civil.la vida i l'obra d'en Joan
Ambr6s home del seu temps, fidel a les sevesidees malgrat l'adversitat, s6n un
reflexde la integritat de molts catalans que no es van sotmetre ala rmpostclo
de la dictadura franquista, i que esvanestimar mds deixarel seu Pars quecallar
davant la barbirie
Joan Ambr6sr I loredadsI

aurordeI HimnedeMolletdel Vallds.
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