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Els  brigadistes  entre  nosaltres és  el  primer  estudi  que
explora el període de relativa calma que va haver-hi abans

de la Batalla de l�Ebre, la darrera gran batalla de la Guerra

Civil espanyola. Després d�una desastrosa retirada d�Aragó

a començaments de la primavera de 1938, els voluntaris de
les Brigades Internacionals i els soldats espanyols i catalans

de l�exèrcit  republicà  es van reagrupar al nord de l�Ebre.

Durant  les  setmanes  següents  van  aixecar  la  moral,  van

preparar-se per a l�ofensiva que s�apropava i van relacionar-
se amb la població local.

El treball d�investigació examina tant el punt de vista local

com  l�estranger,  servint-se  de  fonts  que  abasten més de
setanta anys. A banda del material escrit (cartes, memòries i

reportatges de premsa), aquest llibre, profusament il·lustrat,

fa ús de noves entrevistes amb brigadistes internacionals i

civils  catalans. Moltes de les fotografies dels soldats i els
habitants dels pobles no s�havien publicat abans.

Ignorat  en  gran  part  pels  historiadors  fins  ara,  aquest  període  entre  batalles  treu  a  la  llum

diferents aspectes de la guerra. Des d�un punt de vista català, el llibre investiga l�impacte que va
tenir la presència de tants soldats en la població civil i les reaccions de la canalla davant uns fets

que  els  van  trasbalsar  la  tranquil·litat. Pel  que fa  a  les  tropes estrangeres  de  les  Brigades

Internacionals, però, s�han de tenir en compte altres qüestions. ¿Fins a quin punt, per exemple, es

podien mantenir els profunds ideals de justícia  i igualtat social malgrat el gran desequilibri de
poder que existia entre militars i civils? Així mateix, no hem d�oblidar la importància de l�actitud

dels civils vers els soldats, ja que era clau per a la seva moral.

Els brigadistes entre nosaltres mostra com es recorda �i com es recordava� aquest particular
període de la Guerra Civil espanyola, destacant-hi episodis i emocions en les vides dels que van

patir aquesta terrible batalla.

Angela Jackson

La tesi  doctoral  d�Angela  Jackson,  British Women  and the  Spanish Civil War  (Dones
britàniques i la  Guerra Civil espanyola) va ser publicada el 2002 per l�editorial Routledge

de Londres. El seu interès  per la  història  d�una cova utilitzada com a  hospital durant la

guerra  la va portar a escriure Més enllà  del camp de batalla: testimoni, memòria i record

d�una cova hospital en la  Guerra Civil espanyola, un llibre que s�ha editat tant en català
(Cossetània Edicions, 2004) com en anglès (Warren & Pell Publishing, 2005) amb el títol de

Beyond the Battlefield: Testimony, Memory and Remembrance of a Cave Hospital in the

Spanish Civil War .  Basada  en  aquestes investigacions,  l�any 2007  va  aparèixer  la  seva

novel·la, Warm Earth (Terra càlida), a l�editorial Pegasus Elliot Mackenzie. Viu al Priorat,
on continua involucrada en la conservació de la memòria històrica de la guerra mitjançant la

seva  feina  a  l�associació  �No jubilem  la  memòria�  (www.nojubilemlamemoria.tk).  Els

brigadistes entre nosaltres, el seu darrer llibre,  és el resultat d�una recerca  contínua que

també s�ha publicat en anglès com At the Margins of Mayhem: Prologue and Epilogue to the
Last Great Battle of the Spanish Civil War (Warren & Pell Publishing, 2008).


