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La Dolors, una vida per la llibertat
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El títol del llibre ja ens indica d’una manera clara i directa quina és la
temàtica que tractarà. La Dolors, una vida per la llibertat és el relat de la vida
que dóna nom a l’obra. El relat d’un conjunt de fets, que amb petites pinze-
llades ens va endinsant en la vida de la protagonista i ens mostra com aques-
ta dona va construint el seu pensament i guiant totes les seves accions.
Aquestes pinzellades responen fonamentalment a l’experiència viscuda per la
pròpia protagonista, que el narrador ens transmetrà; aquesta memòria conté
algun error de caràcter històric que no resta vivacitat a tota la història. L’au-
tor no pretén tant fer una narració exhaustiva de fets com mostrar-nos, més
aviat, com es va construint una vida marcada per uns ideals i com aquests
encara poden servir per a la posteritat. 

El llibre comença narrant aquelles experiències que ja en la més tendra
infantesa marcaran profundament la nostra protagonista i que ens permeten
entendre com serà la seva personalitat i la seva visió del món i de la vida. 

Aquestes experiències, lligades amb el context històric que li toca viure
de la República i posteriorment de la Guerra Civil, portaran la Dolors a pren-
dre part decididament per la justícia social i a portar les seves idees a la pràc-
tica, amb les conseqüències que tindran aquestes decisions per a ella mateixa
i per a tots els que l’envolten.

Un cop acabada la guerra viurà en un camp i acabarà exiliada a
França, on passarà la resta de la seva vida i on la podrà reconstruir. En tots
aquests moments difícils el compromís de la Dolors no defallirà i conti-
nuarà defensant els seus ideals. Fins al final de la seva vida continuarà tre-
ballant per aquelles causes i aquelles persones que troba justes.

El llibre té el valor de ser el testimoni directe de gairebé tot un segle de
la nostra història, que ens aporta de primera mà la vivència de fets transcen-
dentals de la nostra història. La narració està construïda d’una manera molt
àgil i li dóna a tot el llibre un to molt adequat. Els fets que tria com a signifi-
catius per construir aquesta història permeten que el lector reconstrueixi i
comprengui el personatge que ens hi mostra. 
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Com tots els llibres d’una sola veu, que només deixen entreveure les
altres, ens permeten entendre una part de la història, però no ens permeten
entendre-la en tota la seva complexitat.

Joan Maria Roig Altés
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