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BERNAr i\lARTÍ I PELLICEIF - .JESÚS EDUARll ~LONSO I u'WEZ-:-

DESTRUCCIÓ I RECONSTRUCCIÓ: 
DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL 

I INCORPORADA SOBRE LA GUERRA CIVIL A 
L' ARXIU HISTÓRIC DE LA CIUTAT 

DEGANDIA 

Certament, cap preguntar-se si parlar d'un període concret de la historia, per 
molt important que siga, és una prioritat per als arxivers. La nostra problematica 
és més ampla, global i tenim reptes prou urgents, gairebé de supervivencia, com 
per a fer excursions al passat que poden semblar escapistes. Hauríem de ser pre
sents quan es parla d'un problema tan sensible com són els arxius de la Guerra 
Civil, tenir veu com a professionals; pero, potser, hauríem de resoldre, primer, 
problemes peremptoris en la gestió documental precisament per poder donar un 
compte informatiu detallat i exhaustiu d'aquell període i dels seus protagonistes 
anonims: allo que al capdavall la societat ens demana. 

Potser necessitarem anys per tenir la perspectiva suficient i valorar si el dal
tabaix documental de 1936 és comparable al retard historie que en la practica 
portem els arxius valencians: amb el franquisme i, també, durant I'actual període 
constitucional i autonomic. Un desfasament que no acabem de superar. Amb tot, 
el temps dira. Tot es pot fer, si es vol i hi ha projectes valids. 

Malgrat aquestes observacions, és evident que els moments algids de lluita 
guerrera i, particularment, de destrucció de documents, tenen un interés crucial 
per als arxius. Anys i segles de producció, replega i organització documental so
vint han acabat, al llarg de la historia, en un tragic final, en un esclafit d' odi de 
classe, de fúria sagrada, de flama pretesament purificadora que pren els papers i 
els pergamins deis arxius com a combustible. 

Al marge de consideracions o disquisicions antropologiques, alfo cert és que 
els arxivers municipals hem heretat la gestió d'un dete1minat patrimoni docu
mental. Un patrimoni que molt sovint té el 1936 com any zero, a tall de moment 
fundacional o punt de partem,a 1• 

• Arxiu Historie de \a Ciutat de Gandia. 
1 En una primera aproximació, hem pogut comprovar com, a la Safor, foren destnúts els arxius murúci

pal d' Ador, Alqueria de la Comtessa, Barx, Miramar, Oliva, Palmera, Rafelcofer i Simat. Parcialment 
ho foren Beniarjó, Benifla, Daimús i Palma. Caldria, aixo, aprofundir més en eixa 'parcialitat', a la 
qua!, segurament, podrien sumar-se altres pobles. Els parroquials de qul? tenim noticia que foren 
destruils són Ador, Beniopa, la Font d' en Carros, bona part de la Seu de Gandia, Palmera, Rafelcofer 
í Xeresa. Cf. ALONSO, J.E., FRASQUET, E., GfL, F. i PONS, A.: 'fntroducció al tractament i utilització 
deis arxius municipals i parroquials de la comarca de la Safor', en Estudis d'Historia Contemporlmia 
del País Valencia, núm. 3 (1982), p. 321-339 i BENAVENT, G.; FORNÉS, M.; GARCIA, A. i ALONSO, 
J. El Servei Comarcal d'Arxius de la Safor. Gandia-Valencia: Mancomunitat de Municipis de la Safor i 
Generalitat Valenciana, 2003. 
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En un primer moment, havíem pensat que seria interessant d' estudiar el 
coJ.lapse institucional i documental que es va produir en l'inici del conflicte 
civil del 1936, el marcen que es produí tanta destrucció d'arxius municipals i 
eclesiastics. Aixb, pero, ja ho femen un altre lloc i circumstancia pera l'ambit 
de la Safor2

• Ara, ens centrarem en allo que ens és més propi com a arxivers 
municipals, i abordarem la diversitat i l' estructura de les tipologies documen
tals existents a I' Arxiu Municipal de Gandia. En un segon terme intentarem 
reconstruir el petit recorregut realitzat a I' Arxiu Historie de la nostra ciutat per 
tal de fer possible un itinerari documental i acostar a ]'investigador el major 
nombre de fonts possible. Finalment, intentarem de fer una aportació humil 
sobre el paper dels arxivers al debat públic sobre la recuperació de la memoria 
de la guerra. 

Sortosament, la guerra del 1936 no va suposar per a l' Arxiu Municipal de 
Gandia una situadó tan nefasta com la d'altres conflictes precedents i molt més 
antics. Aixo ens ha permés, a diferencia del que passa en molts pobles vefus, con
servar documentació d' aquest període i, sobretot, dels previs. Farem dones, un 
recorregut breu i compendiós que abra¡;ara les fonts documentals per a l' estudi 
de la contesa que servem al nostre arxiu. 

l. La documentació municipal 

1.1. La serie "conjlictes bel·lia;" 

Aquesta serie "Conflictes bel·lics" s'entén dintre d'un concepte més ampli 
que no el de genuí conjunt d'unitats documentals homogenies relatives a un mateix 
tipus d'activitat i resultat d'una mateixa actuació administrativa. La unitat d'aquesta 
serie té més a veure amb l'excepcionalitat derivada de la seua genesi i de la 
seua recepció. Agrupa un conjunt de documents que es creen en un estat de 
guerra i que resulten difícils d' encabir en al tres grups de series que reflecteixen 
l'estructura normal d'una institució municipal3. A més, en el cas de la documen
tació gandiana de la guerra civil, aquesta organització es correspon arnb la de 
productors rnomentanis i amb una forma accidentada pero real de recepció. Fins 
ací la justificació. 

Concretament, s'hi agrupen els documents generats pel Comité Execu
tiu Antifeixista de Gandia, perles diferents comissions en que s'organitzava el 
Consell Municipal, perla Junta Qualifitadora de Finques Rústiques, pe] Sindicat 
d'Exportació de Fruits, perla Junta Local de Defensa Passiva de la Població Civil 
i documentació diversa de caracter militar. 

El Comité Executiu Antifeixista, instaHat a les dependencies de Secretaria 
de la Casa Consistorial (fet que podría explicar per que hem conservat aquests 
documents), va sobreviure fins al 3 de setembre de 1937, malgrat e1 decret de 4 de 

2 'Viatge a una font cl~sica: presencia i absencia de les actes municipals a la Safor (amb una nota sobre 
les ciutats vei'nes) (1936-1937)'. Participació en les jomades Fa 70 anys: la meml}ria de la Guerra Civil al 
Pa(s Valencíil, organítzades per la Universitat Internacional de Gandia. 14--16 de desembre de 2006. 

3 No anem a sprofundir en aqueix plantejament, si bé, evidentment, cabria especular al voltant de la 
11ormalitat deis ronflictes i els estats de guerra al llarg de la historia. Cf. Per exemple, Manuel BALLBÉ. 
Orden púl,/ico y militarismo en la España constitucional (1812-1983). Madrid: Alianza, 1983. 
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gener d'aquell mateix any sobre la dissolució d'aquesta mena de juntes4• Ens han 
quedat documents produils per les seues diferents seccions, amb funcions sovint 
usurpades a la gestora municipal i sota els epígrafs de guerra, hisenda, treball o 
iniciatives. 

Amb l'anomenat decret de 4 de gener de 1937 es díssolien les comissions 
gestores i es constitui"en els consells municipals. A Gandia, el Consell es va subdi
vidir en quatre comissions de les quals es conserva la documentació. La primera 
s'ocupava d'hisenda, pressupostos, sanitat, eixample i indeterminats; la comíssió 
segona entenia de governació, personal, estadística i cultura; la tercera estava 
dedicada als abastiments, I' assistencia social i el treball; i la quarta a obres, cons
truccions, i a policía urbana i rural, en general. 

La Junta Qualificadora tenia la funció de declarar quins eren els desafectes 
al regim republica, per tal de procedir a la incautació de les seues terres i béns. 
Es conserven propostes i resolucions de qualificació deis individus dretans més 
notables de la dutat, encara que molts d'ells ja havien fugit, abandonant el seu 
patrimoni. Així mateix, es conserva un fitxer (sense identificació i sense data) on 
presumptament apareixen els béns confiscats. 

Del Sindicat d'Exportació de Fruits, hi ha la correspondencia mentre que 
de la Junta Local de Defensa Passiva destaquen els bans i les crides a la població 
civil, així com els cartells. La documentació de caire militar completa la serie amb 
els papers que genera el departament de guerra fins a I' entrada de l' exercit fran
quista i, ja en abril de 1939, ambles fitxes personals dels evacuats del Convent de 
Santa Clara, aleshores camp de concentració. 

1.2. Actes Municípals 

Els llibres d' actes de la Comissió Gestora i, posteriorment, del Consell Mu
nicipal, són fonamentals per copsar la vida institucional i quotidiana de Gandia 
en guerra. Afortunadament, comptem amb un instrument de descripció amb el 
buidatge del seu contingut, sessió per sessíó. A més, les actes deis anys 1937 i 
1938 es completen amb diversos volums que agrupen els seus esborranys amb els 
expedients dels assumptes que es tracten en les sessions, fet que constitueix una 
practica habitual, tot i que irregular en el temps. 

1.3. A/tres seccions 

Evidentment, la informació de la Guerra Civil no s'exhaureix ambla docu
mentació esmentada. Són mol tes les séries que inclouen la crono logia d' aquells 
anys, entre les quals podem destacar les quintes, la correspondencia o la docu
mentació comptable, treballa da per Albert Girona5• No hem d' oblidar l'urbanisme 

' ALONSO, Jesús; GARC1A, Alvar: 'Alguns aspectes de la vida municipal a Gandia durant la Guerra 
civil'. En U/la/, núm. 3 (1983), p. 48-57. El decret del dia quatre, signat per Manuel Azaña i pel ministre 
Angel Galarza, va ser publicat a la Gaceta el dia 7 i al Boletín Oficial de al Provincia de Valencia el dia 11, 
junt arnb una circular complementaria del Govem Civil. 

5 GrRONA, Albert. 'Les finances del Consell Municipal de Gandia durant la Guerra Cívil'. Ullaf, núm. 
3 (1983), p. 58-61. Aquest autor va utilitzar, fonamentalment, una copia clels pressupostos municipals 
servada a I' Arxiu del Regne de Valencia. 
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(on les demolicions foren ben significatives) ni altres possibilitats de recerca, per 
a les quals haurem de remetre als fitxers existents. 

2. La documentació incorporada 

La recuperació o concentració de fonts relatives a la Guerra Civil sempre té 
una doble vessant que acreix el seu interés. Per un costat, hi ha el repte de recons
truir els recursos documentals d'un moment especialment problema.tic des de 
tots els punts de mira i, també, per suposat, des de l'arxivístic. De l'altre, es tracta 
d'un terna objecte d'una especial sensibilitat soda]. 

Comentarem, dones, algunes de les possibilitats obertes a l' entorn de la re
cuperació de la memoria des de l'acció deis arxius munidpals. Per suposat, una 
de les fonts brolla de la reproducció de documents procedents d'altres centres 
arxívistics; també cap, pero, l' obtenció de fonts de genesi més estrictament local, 
com ara els testimonis o les col•leccions personals. Així mateix, farem esment de 
les mostres d' aquests documents, que tenen la virtut evident d' excitar la curiosi
tat col·lectiva. 

2.1. Fons provinents d'altres centres arxívístics 

2.1.1. L'Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola (AGGCE) 

No és aquest el lloc per parlar del AGGCE. Les primeres noticies que vam 
aplegar sobre fonts relatives a Gandia i la Safor les vam recollir al Servei d' Arxius 
de la Generalitat Valenciana a través de la consulta d'un treball promogut per 
aquesta institució6• En un segon lloc, hem consultat la informació disponible en 
AER (Archivos Españoles en Red) a través d'Internet, la qual és cada día que 
passa més ampla i hem realitzat una visita in situ a l' arxiu esmentat. 

En una primera revisió, va estar possible localitzar una llista de terres pos
sei:des pels sindicats de l'Horta de Gandia7, un expedient sobre la logia mac;onica 
El Serpis8 i dues col-leccions de fotografies sobre els bombardejos de Gandia i el 
comité de refugiats9, Amb tot, el més significatiu eren els fons judicials provi
nentss de I' Audiencia Territorial de Valencia 1°: un total de 8 rodets amb 4.648 

• Aquest és, en concret, l' obra inedita d'Emma JÁ VEGA CHARCO, Guía de la Documentttci6n Valenciana 
existente en el AHN Sección Guerra Civil en Salamanca. 

7 'CNT. Federación Comarcal de Sindicatos de Gandía. Comité Comarcal. Gandia (Valencia). Lista de 
las tierras que poseen los sindicatos' .ES. 37274. AGCE/1.3.256. Signatura PS-BARCELONA, 1429/3 
Datat el juny de 1938. En la secció FZ (reproduccions documentals) del AHCG. 

8 Fichero de logias y asuntos. Sección Especial Masonería. El Serpis de Gandía. Signatura 780-A-4. És un 
expedient menut de 1892 en el qual consta la constitució del triangle 'El Serpís' com a part de la logia 
d' Akoi i en el marc de 'El Gran Oriente Español'. En la secció FZ (reproduccions documentals) del 
AHCG. 

9 Tres fotografíes de Kati-Homa núm. 114, 115 i 116 del Comité de ~fugiats de Gandia durant la gue-
1Ta. Sense Datació. Deuen ser de 1937 6 1938; 19 fotografíes relatives als efectes deis bombardejos a 
Gandia i el Grau. Sense datadó. Deuen ser de 1937-1938. Signatura C-38 de les coHeccions fotografi
ques. Passen les reproduccions a la Fototeca (CA). 

10 De !'Inventario de la Audiencia Territorial de Valencia: 1.- Sala de lo Criminal. 1.15.- Juzgado de Gan
día. 1936-1939. Legajos 55-62. 2.- Sala de lo Civil. Juzgado de Primera Instancia de Gandía (19361938). 
Legajo 128; 3.- Gobierno. 3.9.- Registro Provisional de Causas (1937). Gandfa, legajo 145. Passen les 
reproduccions al fons generic de microfilms (F). 
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fotogrames. A aquesta audiencia, de caracter provincial, arriba ven els expedients 
remesos per diversos jutjats (entre ells, el de primera instancia de Gandia). Taruna
teix, no era habitual la remissió deis sumaris complets; sovint, aixo sí, s'enviava 
la part d'incoació, on figura el resum del sumari. Es tracta d'una informació molt 
valuosa i sensible, la major part de caracter penal, que hui es troba catalogada i 
consultable al AMG. Complementa aquella existent als jutjats de Gandia, la qual 
es troba catalogada, també, al AMG. 

Més recentment, una visita personal a Salamanca ens ha perrnés demarrar 
reproduccions de documents concrets que previament havíem localitzat al ca
taleg en xarxa del AGGCE. Així mateix, hsem pogut destriar, quan ho hem cregut 
convenient, les parts deis lligalls que volíem que ens foren reprodui·des. A més, 
ha estat possible realitzar noves cerques emprant els instruments de descrípció 
en sala, si bé l' eina fonamental ha estat el cataleg en AER. 

Des de 1984, ambla promulgació de mesures de reconeixement i atorgament 
de pensíons a militars de la República i carrabíners, es van sol·lícitar i obtenir 
copies del Bo/et(n Oficial del Instituto de Carabineros (1937-1939) així com llistes de 
comandaments de l'exercit de terra. La utilitat d'aquesta documentació ha estat 
enorme i ha facilitat I' obten ció de pensions a moltíssimes persones de la Safor i 
d' al tres indrets. Malauradament, els escassos resultats de les prospeccions en ar
xius militars i estatals feien que els usuaris derivaren sovint a arxius locals com 
el nostre o el de Sabadell. 

2.1.2. Fundació Pablo Iglesias 

Entre 1984 i 1999 el AMG ha sol·licitat i obtingut reproduccions de 40 expe
dients amb documentació de les agrupacions socialistes de la comarca servada 
a la Fundació Pablo Iglesias. En ells predomina la correspondencia, les actes de 
constitució i els reglaments deis anys del conflicte. 

2.1.3. Arxius estrangers 

El 1994, 1' Ajuntament de Gandia va dotar d'un ajut l'investigador Eladi Mai
nar per localitiar fons locals existents al Publíc Record Office de Londres. Allí hi 
havia nombrases referencies als viceconsols d' Anglaterra a Gandia i a la Com
panyia anglesa Gandia Railway and Harbour Company Limited, la qua! possei'a la 
concessió del port i la línia de ferrocarril fíns Akoi. Si bé hi ha més per escorcollar, 
es van aconseguir, a través d' aquesta gestió, fotografies i telegrames sobre nego
cís relatius al port (anglés) de Gandia11. 

Més recentment, l'any 2001, el mateix investigador, Eladi Mainar, coordinava 
una exposició anomenada De les bombes a /'exili, ambla qua) es recuperaven noves 
fonts d'una procedencia molt diversa. A més del cataleg, resta coma patrimoni 
municipal un bon nombre de fotografies de gran valor grafic i historic12• Sobretot, 
aquelles fetes des dels mateixos avions italians que bombardejaven Gandia i el 
seu port. 

11 Cf. Expedient de l' Arxíu 2/1994. 
12 De les Bombes a /'exiU. Gandia, 1939. Gandia: CEIC Alfons el Vell, 2001. En aquesta exposicíó, i al 

cataleg, s 'arrepleguen documents procedents del Museo Histórico Militar, Assocíació Cultural Lí
nia ZYZ, Agencia EFE, Archivo General de la Administración i, sobrelot, de l' Ufficio Storico, Stato 
Maggiore della Aeronautica. 
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En un altre ambit, els fons propis de premsa local (UGT-19361938- i Soldado 
del Pueblo -1937-) han estat completats amb microfilms procedents de l'Institut 
d'Histbria Social d' Amsterdam (Internacional Instituut voor Sociaale Geschien
denis), els quals reprodui'en la publicació llibertaria Vida (1936-1938)13

• 

2.2. Fons de caracter local 

2.2.1. Mecanoscrits i rnanuscrits inedits 

La guerra marca la memoria i les biografíes de generacions senceres14
• Per 

aixo, els dietaris o les memories personals tenen una gran valor: donen testimoni 
de la percepció que gent del poble tenia de la guerra, rnolt sovint distant de la 
deis dirigents po1ítics i altres personatges més implicats des del punt de mira 
ideologic o en l' ocupació de ca.rrecs. En algun cas, donen una memoria ben exacta 
i detallada de fets importants, com ara els bombardejos patits a la ciutat i el seu 
port. Els materials depositats al' Arxiu són fruit de la tasca callada de l'arxiver 
anonim que era Joan Climent Pascual15

• 

2.2.2. Gravacions i imatges 

En general no són massa abundants les imatges locals de la guerra. Tot i aixo, 
a més de les ja esmentades, cal tenir en compte la col·lecció de fotos de Thomas 
Wood, de febrer de 1936, facilitada pe! periodista Antoni Mestre, recentment tras
passat, i consultable a la web municipal www.culturagandia.org. També el breu 
reportatge cinematografic dels noticiaris oficials sobre obreres de la Lombard, 
arreplegat en el documental editat Imatges peral record (1920-1970), dirigit per 
Lluís Romero. Hi ha, així mateix, un documental de Rafael Noguera amb entre
vistes i imatges, i altres entrevistes en cassettes16

• 

3. Difusió cultural 

L'any 1983, malgrat que venia prefabricada i sense referents locals, una expo
sició organitzada per l' aleshores naixent Conselleria de Cultura de la Generalitat 
Valenciana constitui"a tot un exit de participació i de visites. L'insolit i inaccessible 

13 Cf. GARCIA FRASQUET, Gabriel: Catiileg de la premsa comarca[. La Safor (1880-1982). Gandia: CEIC 
Alfons el Vell, 1988, p. 157 í ss. 

" RESTA, Eligio. 1ntroducci6 a Albert EINSTEIN i Sigmund FREUD. ¿Por qué la guerra? Barcelona: 
Editorial Minúscula, 2001, p. 7-62; atí p. 12-13. 

" Les memories de que disposem s6n tres mecanoscrits i la reproducció d'un manuscrit. FERRAN
DO FERRANDO, José: Memorins de la Guerra y la Postguerra. Mecanoscrit inedit. Simat de la Yall
digna, 1995. BE-16/11; GOMAR, Jesús: 'Bombardeos que sufrió la ciudad de Gandía y su puerto 
de la guerra que tubo España en 1936 .. .'. Manuscrit inedit, contemporani deis íets. BE-3/2; MARTI 
SAMPER, José: Recuerdos de 1~ guerra y de la posguerra. Mecanoscrit ínedit: 1992. BE-5/2; FERRER SU
BIELA, Joaquín: Rememorando a mis setenta. Mecanoscrit inedit. Gandia, 1987, Fotocopia dedicada per 
l'autor al' Arxiu Municipal. Més referencies sobn! el mateix en Bagalina, núm. 1, mar~ de 1987, p. 25 i 
Bagalina, núm. 2, abril de 1987, p. 26. BE-4/14. 

16 El documental és Relatos históricos de los bombardeos de Gandía, entornos y puerto de Gandía (1937-
1939). Juny de 2001. Forma part d'una donació: el fons Noguera. Conté entrevistes amb Ambro
sio Castell6 i José Moragues, a més d'imatges de l'exposició 'De les bombes a l' exili'. Hi ha una 
entrevista de 1983 gravada al regidor comunista i rellotger Tobies Galiana, sig. CC-12. Resta 
penden! la destinació última de les gravacions realitzades per Eladi Mainar. 
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del local utilitzat no fou cap entrebanc. Amb aixo quedava demostrat que el pú
blic, preferentment el de més edat, tenia un interés i una curiositat enormes per 
un tema que havia estat tabú durant bona part de les seues vides 17• 

Aqueix fet, a més d' al tres consideracions, ens va animar a participar, també, 
en els dos monografics que la revista Ullal va dedicar al tema de la Guerra Civil i 
de la República18• Malauradament, poc s'ha investigat encara, més enlla del que 
oferia aquesta publicació i les investigacions posteriors d'Eladi Mainar, en bona 
part inedítes. 

Ja hem fet esment de la celebració, el 2001, de l'exposíció De les bombes a 
l'exilí, potser el projecte més ambiciós de tots els expositius realitzats fins ara. 
Molta acceptadó popular van tenír també les jornades d' Homenatge a la Repú
blica celebrades en la primavera del 2002, les quals es trobaven coordinarles des 
del Casal Jaume I de Gandía, pero que comptaven ambla col·laboració de molts 
col·lectius així com la institucional municipaP". 

Finalment, enguany mateix, férem un petit assaig per mostrar a les vitrínes 
que tcnim als accessos de l' Arxiu Historie i a l' entrada de l' Ajuntament, una part 
deis fons aconseguits des de Salamanca, completats amb els municipals. Una ve
gada més, malgrat la humilitat deis mitjans emprats i I' accés difícil, la resposta 
del públic i deis mitjans de comunicació va ser immillorable. 

Acabament 

Reflexionar al voltant de la situació i de les perspectives deis arxius munici
pals valencians en relació amb la darrera Guerra Civil és un tema tan complex, 
delicat í difícil com important per a allo que podríem dir la presencia social deis 
arxivers20

• 

Des de diverses instancies, com ara Acció Cultural i entitats de caracter 
polític, s'ha treta la Hum pública i en plenarís municipals, l'existencía de do
cumentació valenciana a Salamanca. S'han aprovat mocions i s'han reclamat 
documents a aquests arxiu, amb un mimetisme acomplexat, pel que fa la Ge
neralitat de Catalunya. Tanmateix, sobretot a través de la AAV, caldria encetar 
o aprofundir un dialeg més fructííer amb entítats polítiques i socials sensibili
tzades per la memoria de la guerra. En molts casos, s'han realítzat afirmado-

17 L'exposició en qüestió era Exposició itinertml 'La Guerra Civil Espanyola'. Generalitat Valenciana; Di
putacions de Castelló, Valencia i IE Juan Gil Albert, amb la coHaboració del Ministeri de Cultura. 
1984. Es va inaugurar el 21 de maig de 1985. Expedienten sig. AAB-1194/11. 

1• ALONSO, J. i GARCIA, A: 'Alguns aspectes de la vida municipal a Gandia dunmt la Guerra Civil', 
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19 Homenatge a la República i a les dones i homes que lluitaren per defensar-la del feixisme. Gandia: Bloc de 
Progrés Jaume I et al., 2002. L'exposició, realitzada a les arcades de l' Ajuntament, a la pla(,a Major, 
comptava amb documentació procedent de coHeccions fotografiques particulars, l' Associació Cul
tural Línia ZYX, de Valencia, Associació d' Aviadors de la República (ADAR), Agrupació Catalana
Nord-Balear, Fundació Salvador Seguí, CGT, Assodació de Maquetistes d' Aviació de la Guerra Civil 
de Xativa, Universitat de Valencia i Arxiu Municipal de Gandia. 

20 Entre moltes fonts, és instructiu sobre el tema el número de la revista /'Espil/ dedicat monografica• 
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ns i demandes en que no era tingut en compte el més elemental principi de 
l'arxivística i del sentit comú: el principi de procedencia s'ha obviat sovint, tant 
a l'hora de criticar la devolució de papers a la Generalitat de Catalunya com a 
l'hora de reclamar papers valencians per part de qui no els pot reclamar, per 
no ser l'entitat productora. 

Tot plegat, aquestes jornades haurien de ser una oportunitat profitosa per 
establir lla¡;os de col-laboració, per dignificar la nostra professió i per donar un 
servei seriós al nostres conciutadans, lluny de proclames oportunistes i de mani
pulacions de maquillatge. 
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