₪ Recerca 1: Els emboscats:
Amb aquesta proposta Lligams pretén crear el seu primer grup de treball obert a
la participació de tots els seus socis.
L’objectiu dels grups de recerca és portar a terme un treball de recerca i
recopilació d’informació sobre un tema concret. En aquest cas presentem el tema dels
emboscats per tal de recollir de la memòria històrica un subjecte oblidat o si més no
menystingut per la historiografia del nostre passat recent. Si bé, és cert que a Barcelona
va tenir un fort ressò per la gran quantitat d’encoberts que hi havia a la ciutat es fa molt
difícil encara a dia d’avui aventurar una xifra de tots aquells que es van amagar en
masies i zones forestals de difícil accés.
En qualsevol cas, la memòria oral ens demostra repetidament que en cap cas
estem parlant d’una xifra menyspreable i que en pocs o
molts casos els emboscats ho estant durant els dos anys i
mig de guerra. Alhora, és en la memòria oral on es
conserva més viu aquest tema.
La Carme Vinyoles en un article a la Revista de
Girona titulat Refugiats a Muntanya, ens deia:

Més enllà de qualsevol consideració ideològica, l’Alzamiento suposà un autèntic
drama per a moltes famílies de pagès que no volien que els seus homes
marxessin al front a participar en una contesa que només podia portar-los
desgràcies. En molts pobles de la nostra geografia, els nois cridats a quintes
emprengueren el camí del bosc i allí, desertors de la República, sobrevisqueren
(...).
Per tal de tirar endavant aquest grup de treball emplacem a totes les persones
interessades a col·laborar-hi a posar-se en contacte amb la direcció de l’associació a fi
de poder fer una primera reunió per coordinar i distribuir les tasques.
Els següents correus electrònics estan a disposició dels interessats:
lligams@gmail.com

jorubic@gmail.com
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