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l cap de 75 anys de l’aixecament militar i la revolució anarquista que va
donar pas a l’inici de la Guerra Civil, creiem que podem afirmar que
aquest esdeveniment és sens dubte un dels episodis històrics més
trascendentals que ha viscut el país i també, d’una manera especial,
el poble de Canet de Mar.

La bibliografia del cas específic de Canet només comptava fins fa deu anys amb
breus articles periodístics a les revistes locals. L’aparició del llibre «GuerraRevolució i contrarevolució a Canet 1936-1943 (Les dimensions d’una tragèdia)»
va representar un primer intent d’explicar globalment el tema de la guerra
civil. No en va, el treball va ser guardonat amb el Premi Iluro 2001. Tot i la seva
exhaustivitat, la publicació d’aquesta obra ha creat un cert desvetllament pels
temes de la guerra civil, la qual cosa permet avui, en aquest número especial
del Sot de l’Aubó, oferir diferents articles amb alguna singularitat.
En primer lloc, Joan Ballart ens fa arribar el que podríem anomenar les memòries
internes del seu pare i de la seva família, referits a les dificultats i persecució
que va patir durant la guerra.
Sergi Alcalde fa una nova revisió del tema del bandalisme anticlerical durant els
primers dies de la revolta, amb una descripció tècnica, molt encertada, del
procés de caiguda que va patir l’església parroquial arran del foc delibertat del
26 de juliol de 1936.
L’historiador Carles Sàiz ens detalla la importància dels Consells Municipals
dominats majoritàriament per la CNT, així com el dia a dia de la vida municipal
durant el període de novembre de 1936 fins a final de la guerra.
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L’arxivera municipal Iolanda Serrano fa una documentada recerca sobre la
construcció dels refugis antiaeris i altres elements especials de defensa passiva
a la població.
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Xavier Mas fa un anàlisi de les víctimes d’ambdos bàndols i una reflexió sobre
les causes especials del cas de Canet.
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L’historiador Jordi Pomés demostra en el seu article que el control anarquista
de les institucions locals a Canet no només no va reeixir en les seves propostes
revolucionàries, sinó que va provocar un reacció adversa que va fer que Canet
patís amb més intensitat la carestia de béns i serveis i sobretot, de proveïments.
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El periodista Francesc Arcas fa un interessantíssim estudi sobre les patologies
mèdiques derivades de la Guerra Civil, a través de la figura i l’obra del canetenc
Carles Carqués i Martí.
Antoni Cruanyes ens fa lliurament de la tercera tramesa de les seves memòries
durant la Guerra, del qual va ser un testimoni directe. En aquest text Cruanyes
tracta el final del conflicte i l’inici de la postguerra.
Francesc Verdura fa un article sobre un tema poc estudiat com és el dels
actes d’humanitat i solidaritat en situacions extremes, centrat a Canet.
Aquest monogràfic el tanca un article d’antropologia de la revolució sobre
canvis d’usos i costums a la societat des del juliol del 36 al maig del 37.
Creiem que la Guerra Civil és un tema que, lluny d’esvaïr-se, guanya adeptes
que l’estudien i desvetllen cada vegada més la necessitat de conscienciar a
tothom, que la reconciliació de totes les parts passa innexorablement per la
recuperació de la memòria històric perquè tothom pugui enterrar degudament
totes les víctimes de la Guerra Civil amb la mateixa dignitat.
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