
Iniciativa i EUPV demanen la retirada
d'un llibre per fer apologia del
franquisme
L'ha editat el servei de publicacions de la Diputació de
Castelló

Iniciativa del Poble Valencià i EUPV han demanat la
retirada d'un llibre editat per la Diputació de Castelló en
què 'es fa apologia del franquisme, en questionar el cop
d'estat i en justificar les actuacions de Franco', segons el
portaveu d'Iniciativa a les comarques de Castelló, Carles
Mulet. La diputada a les Corts i membre d'EUPV, Marina
Albiol, considera innacceptable que el llibre s'hagi editat
amb diners públics.

El llibre 'España, sueño imposible', del coronel José Luis Lapeña Carrasco
(1929-2005), qüestiona que l'aixecament de 1936 fos un cop militar i justifica les
actuacions de Franco que van donar lloc a la guerra del 36-39.

Marina Albiol ho ha qualificat 'd'insult a la memòria històrica, a aquells que
moriren assassinat pel franquisme i hagueren de patir tortures o l'exili'. A més,
la responsable d'EUPV ha criticat que el president de la Diputació, Carlos Fabra,
'no hagi tingut cap sensibilitat en permetre l'edició d'aquest llibre que incorre en
serioses falsedats historiogràfiques'.

L'edició del llibre per part de la Diputació també ha rebut les crítiques
d'Iniciativa del Poble Valencià. El seu portaveu, Carles Mulet, ha qualificat
d'indigne que la Diputació publiqui 'pamflets feixistes, que atempten contra la
dignitat de la memòria de les persones que van patir la persecució i l'assassinat
franquista per defensar les llibertats democràtiques'. Així, ha demanat una
disculpa pública, que es retiri l'edició i que es retornin els diners que ha costat.

'A banda de les inspiracions polítiques i l’orientació legítima que puga tindre el
llibre, el negacionisme i la justificació del totalitarisme, dels crims del
franquisme, no pot estar editat, i menys amb diners públics, i encara menys
presentat en una fira del llibre pel diputat provincial de Cultura', ha dit Mulet, en
referència a que el llibre va ser presentat pel vice-president i diputat Miguel
Ángel Mulet durant la fira del llibre de Castelló el maig de l'any passat.

Mulet també diu que 'el servei de publicacions de la Diputació s’ha convertit en
una editorial per als amics del PP, sense cap control de qualitat.' 
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