
 “Després de més de vint anys treballant el 

tema de la Memòria Històrica i Democràtica , amb 

aquesta exposició convide a recordar i reflexionar, 

perquè totes i tots els que defensem la llibertat i 

els drets democràtics tenim l'obligació i el deure 

de veure i fer veure que aquestes morts i 

patiments d'una vegada per sempre mereixen que 

se’ls faça justícia, així com als milers de 

republicans que estan encara a les cunetes o fora. 

Gairebé tot aquest ressorgiment de noves 

ideologies feixistes acabe, i que aquestes dues 

Espanyes, tinguen major unitat democràtica.” 

Emili Blanes 

 

 

 

La impotència d'una família, conseqüència de les 

barbàries imperialistes ianquis. (Imatge foto-document 

interpretada) 

 

Homenatge a Lluís Companys, defensor des de l’inici de 

la Independència catalana en la Dictadura de Primo de 

Ribera, fins al seu afusellament a Montjuïc el 15-10-

1940. 

 

Retrat de Marcos Ana i una de les poesies que va 

escriure a la presó de Burgos. 

 

Resultats del bombardeig en el 2014 (Gaza) 

 

Tres caps, tres crits a la desesperança El cap central és 

una versió inventada del “Crit de Much” 

 

Generacions sense drets. Caps on la identitat està 

apunyalada, quasi eliminada. Tan sols queda, davall de 

cada cap, fer aquestes reflexions. A la dreta el perfil de 

Franco vigila!  



 

Pupitre de l'Escola de Ribera d'Alcoi (la primera escola de 

l'Ovidi). 

 

El falangista. Retrat fet amb ràbia, on la matèria ajuda a 

crear un personatge, més irritant, si cap! 

*En portada: Barroc  absurd. Franco signant penes de 

mort; el retrat de Franco amb un cap que representa 

una massa gris; un sol negre; els camps de treball i 

internament de Sant Miquel (València); els Pactes de 

Dragados i altres  per a sucar, més si cap, als republicans 

tancats; una massa de carn roja; un del caps de Les 

Pintures Negres de Goya... tot dins d’un marc amb 

frases del ‘Cara al Sol’. 

EMILI BLANES 

Pintor alcoià. Va estudiar Belles Arts a l’Escola Superior 

de Sant Carles i va realitzar la llicenciatura a la 

Universitat Politècnica de València entre 1970 i 1975. Va 

ser professor de l'Escola Municipal de Belles Arts d'Alcoi 

i de secundària al col·legi José Arnauda d’Alcoi fins a la 

seua jubilació, en 2013. La seua obra sempre ha estat 

lligada al seu compromís social com una eina de crítica i 

d'invitació a la reflexió. De la seua àmplia trajectòria 

destaquem les mostres: “Els últims llibertaris-es”, un 

homenatge les families asturianes perseguides, 

torturades i assassinades des de la Dictadura de Primo 

de Rivera fins als primers anys del franquisme, i "Medi 

ambient: incoherències i desequilibris”, que va ser 

censurada parcialment per la Coordinadora de Cultura 

d'Alcoi per ser crítica amb algunes actuacions 

urbanístiques municipals. 
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NO OBLIDAR ÉS UN DEURE 

 

 

EXPOSICIÓ D’EMILI BLANES 

Sala d’Armes del Palau Comtal 

Cocentaina 

Del 12 de setembre al 8 d’octubre de 2019 


