
La Biblioteca de Polinyà està adherida al 
programa Memòria a la Biblioteca de la Diputació 
de Valencia.  

L’objectiu d’aquesta inicitiva és fer aplegar a 
les biblioteques que han volgut afegir-se a la 
iniciativa informació de qualitat, gratuïta i 
adequada sobre els fets succeïts durant la Guerra 
Civil i la posterior repressió. 

A continuació vos oferim un llistat dels llibres 
d’enguany. Si té interés en els d’altres any passe 
per la biblioteca o envie un email. 



Los exiliados republicanos en los campos de 
exterminio franceses. Francisco Collado Cerveró. 
En acabar la Guerra Civil molt republicans fugits a França foren 
tancats en camps d’extermini. Al llibre es fa un repás dels relats 
sorgits d’aquella experiència. 

Vicente Uribe. Memorias de un ministro  comunista de 
la República. 
Vicente Uribe Galdeano ens mostra a les seues memorias una 
part important del segle XX desde la mirada d’un important 
membre del Partit Comunista. 

Adolfo Suarez y la transición política. 
Miguel Redero San Román. Edició. 
Diversos textos fruit d’unes jornades que tingueren lloc del 12 al 
15 de març en Salamanca al voltant de la transició política i 
Adolfo Suares 

La residencia de señoritas. 1936-1939. La etapa 
valenciana del grupo femenino de la Residencia de 
Estudiantes. Cristina Escrivá Moscardó. 
La “Residencia de señoritas” fou creada 1n 1905 seguint el 
model educatiu de la “Institución Libre de Enseñanza”.  L’autora 
fa un repàs d’aquest important grup de dones els anys que 
varen estar a València. 



Refugiados. Una historia del exilio de 1939 
Jospe Pimentel. 
Acabant la Guerra Civil vora mig milió de persones intenten 
passar els Pirineus per salvar-se. El llibre rescata el testimoni de 
78 d’aquelles persones 

Relatos de la memoria herida 
Autoria diversa 
Moltes persones tenen obertes les ferides de la guerra civil, per 
desapareguts, per morts, per temes per aclarir. El llibre és un 
recull d’eixes ferides. 

La postguerra a les comarques valencianes. 
Pau Pérez Duato. Álex Gutierres Taengua 
Un estudi detallat de la història de dues comarques valencianes 
en el temps de la postguerra. Tot atenent a la microhistòria, la 
història de l’individu, al temps breu, als detalls. 

¡Es la guerra camarada!. Memòrias de un brigadista 
sefardí. César Covo. 
Cesar Covo era un jueu sefardí (espanyol d’orige) que va estar a 
la Guerra Civil formant part de les Brigades Internacionals. A les 
seues memòries conta els fets i les persones que en aquell 
moment el marcaren. Un document històri, persona i de gran 
valor. 



L’ull compromés. Un relat fotogràfic del darrer 
franquisme i la transició. Fotografia: Manuel 
Linares. Textos Xavier Sierra i Salvador Vendrell. 
En plena dictudura i durant la transició Manuel Linares 
acumulava imatges d’aplecs, manifestacions, actes, 
concentracions, personatges,... 

A la sombra del convoy. 
Toussaint – Beroy . 
Dramàtica historia inspirada en fets reals al voltant de 
tres personatges arrastrats pels fets de l’Alemanya des de 
l’ascens del nazisme fins la solució final. 

Un largo silencio. 
Francisco Gallardo Sarmiento. Miguel Gallardo 
Miguel Gallardo reprodueix el relat de son pare Francisco en 
primera persona, el relat dels primers 31 anys de vida, quan 
coneix a la seua dona, allà pel 1940. Text i còmic. 

Los profesores de Segunda Enseñanza en la Guerra 
Civil. Margarita Ibañez. 
A Europa despres de la Primera Guerra Mundial hi ha un 
enfrontament entre dos formes d’entendre l’ensenyament la 
corrent fascista i la antifacista. Acabada la guerra...... 


