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«EDUCACIÓN, GUERRA Y REVOLUCIÓN.
VALENCIA 1936-1939»
Autor: JUAN M. FERNÁNDEZ I ALEJANDRO MAYORDOMO
Editorial: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Els autors analitzen la societat valenciana des del
punt de vista de l’educació, les veus, els textos i

els projectes, així com la
dimensió sociopolítica de
l’educació, que fou un dels
pilars bàsics de la II
República. Amb una acurada
selecció de textos els autors
expliquen els projectes i
programes educatius
d’aquest període que, lluny
de quedar suspesos, van ser
posats en pràctica amb gran

èxit en la zona no conquerida per les tropes
feixistes.

«GUIA URBANA. VALENCIA 1931-1939. LA
CIUDAD EN LA SEGUNDA REPÚBLICA»
Autor: JOSÉ MARÍA AZCÁRRAGA
Editorial: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Coordinada per Lucila Aragó, José M. Azcárraga i
Juan Salazar, mostra en una edició bellament
maquetada i il·lustrada la València capital de la

república, en un passeig a
través de l’educació, la
cultura, l’arquitectura i la
vida quotidiana de la ciutat.
La guia inclou diverses rutes
per conéixer i entendre
aquella ciutat en plena
contesa bèl·lica, a més
d’una facsímil de la guia
editada en 1937, així com
un DVD amb imatges

cinematogràfiques d’aquell mateix any.

«CIENCIA Y SANIDAD EN LA VALENCIA
CAPITAL DE LA REPÚBLICA»
Autor: JOSEP LLUÍS BARONA I JOSEP BERNABEU
Editorial: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Editat per Josep Lluís Barona i Josep
Bernabeu-Mestre, mostra l’activitat científica a la

capital, amb l’arribada
d’investigadors de tot l’Estat
i les reformes sanitàries que
la República va posar en
marxa. El llibre mostra una
bona selecció de documents
que parlen de la salut de la
població espanyola en 1937,
l’activitat científica
universitària, els escrits de
la ministra de Sanitat,

Federica Montseny al capdavant de departament i
la cooperació sanitària internacional.

«VALENCIA CAPITAL LITERARIA Y
CULTURAL DE LA REPÚBLICA»
Autor: MANUEL AZNAR
Editorial: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Manuel Aznar Soler estudia i analitza la cultura
republicana que es va produir a València en

aquell any 1937, tant en
català com en castellà.
Aznar recorda que el
intel·lectual antifeixista,
compromés amb l’esdevenir
històric de la república
agredida, va defensar la
cultura i la literatura com
una arma més en la lluita
conta el feixisme i que va
combatre tant per la llibertat

del seu poble com per la supervivència de la
pròpia cultura.

«VALENCIA CAPITAL ANTIFASCISTA:
VISIONES E IMPRESIONES»
Autor: ANTONIO CALZADO YJAVIER NAVARRO
Editorial: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Editat per Antonio Calzado Aldaria i Javier
Navarro Navarro ens mostra les mirades de

diversos escriptors i
reporters de guerra sobre
els fets finals de
l’experiència republicana a
partir dels textos escrits a
València en aquell 1937.
L’atenció internacional féu
que alguns diaris tingueren
corresponsals en els dos
bàndols, ja que la guerra era
un símbol del que estava

dilucidant-se realment: el feixisme contra la
democràcia.

«VALENCIA CAPITAL DE LA REPÚBLICA.
DISCURSOS POLÍTICOS»
Autor: ANTONI FURIÓ
Editorial: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

A cura del director de Publicacions de la
Universitat de València, Antoni Furió, recull els

discursos més importants
que van pronunciar polítics
de la talla del president de
l’Estat, Manuel Azaña, el
president del govern,
Francisco Largo Caballero,
Dolores Ibarruri, la
Pasionaria, la ministra de
Sanitat, Federica Montseny i
els acadèmics Pere Bosch
Gimpera i el rector Joan

Baptista Peset, el discurs del qual va servir per a
ser condemnat anys més tard.

Els llibres de la República

Els autors de la col·lecció i de la «Guia» presenten els seus títols./ JOSÉ CUÉLLAR
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� Del 6 de novembre de 1936, quan el

govern de la República es va traslla-

dar a València a causa del setge que

patia Madrid, fins al 31 d’octubre de

1937, quan l’evolució de la guerra

aconsellà una nova evacuació, ara cap

a Barcelona, València va ser capital

de la república. La presència del go-

vern i de les principals institucions de

l’Estat es va deixar sentir en tots els

àmbits socials, polítics i culturals, ja

que, junt amb el president de la repú-

blica, Manuel Azaña, i del govern,

Fernando Largo Caballero, dels mi-

nistres i dels funcionaris, s’hi van

traslladar també els principals diri-

gents dels partits polítics i les organit-

zacions sindicals, les ambaixades i

delegacions estrangeres, els periodis-

tes, els intel·lectuals...

València es va convertir en una

ciutat cosmopolita, pels carrers de la

qual se sentien tots els accents de

l’Estat i les llengües de molts països

La Universitat de València presenta una col·lecció de cinc obres que analitzen diversos

aspectes de la ciutat que es va convertir per uns mesos en capital de la II República

europeus. Ara, una col·lecció de lli-

bres analitza amb profunditat aspec-

tes tan diversos com l’arquitectura de

l’època, l’ensenyament, la sanitat, la

investigació científica, els discursos

dels líders, la visió dels intel·lectuals,

dels estrangers... Les publicacions

formen part del gran programa des-

plegat per la Universitat per a comme-

morar el 70 aniversari d’onomàstica i

que va inaugurar-se amb l’antològica

de Josep Renau.


