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16 de gener

12 de març

Vicenç Villatoro

Tomàs Llopis

Abans de la guerra... una fractura en el temps.

Enric Valor: La guerra en primera persona
de Frederic Genovard i altres testimonis.

Horari: 19:30
Això és d’abans de la guerra... La guerra civil espanyola, agermanada en un
mateix cicle tràgic amb las segona gran guerra mundial, ha esdevingut una
mena de tall cronològic, una fractura en el temps. No ha passat ni amb totes les
guerres ni amb tots els conflictes, Hi ha un abans i un després. Amb la guerra
s’acaba d’una manera apocalíptica tot un món i en comença un altre marcat
pels seus efectes, per la seva memòria soterrada i per les pors heretades. Fins
al punt que la destrucció d’aquest món antic, que no era precisament el paradís, i la necessitat de reinventar-ne un de nou, de recomençar després de la catàstrofe, és una de les claus de moltes migracions, que necessiten de la guerra
per tal de ser explicades.

27 de febrer
Aina Monferrer
La Guerra Civil de 1936-39 a través de les ulleres
de Vicent Andrés Estellés .
Horari: 19:30
En aquesta conferència, es revisaran els textos estellesians — especialment la
poesia, però també l’obra periodística i la narrativa. L’objectiu és recompondre
el record, la influència i els espais projectats en els seus escrits sobre l’esdeveniment bèl·lic viscut per l’Estellés infant.

Horari: 19:30
Enric Valor és per damunt de tot un escriptor realista i el conflicte del 36 al
39 és un dels eixos de les seues novel·les de la Trilogia. “Després de la guerra
ja no érem els mateixos”, afirmava l’escriptor de Castalla. Per això s’esforça a
comprendre tots els punts de vista

2 d’abril
Joan Francesc Mira
La guerra de després de la guerra
Horari: 20.00
Oficialment, les guerres tenen per a la història una data d’inici i una
d’acabament. Però si la primera sol coincidir amb la de l’inici de les
hostilitats, la segona pot significar només la decisió dels vencedors
d’amagar la pervivència dels darrers focus de resistència dels seus adversaris. Aquest és el cas del maquis, intensament actiu a les comarques interiors del nord del País Valencià. Com, on, en quines condicions
vivien i quines eren les aspiracions dels protagonistes d’aquell episodi
constituirà l’eix d’aquesta conferència.

