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GUERRA, EXILI I MEMÒRIA 
 
XARRADES  
Totes les xarrades tindran lloc a la Sala Víctor Siurana de l’edifici del Rectorat de la UdL a les 19 h 
 
Dimarts 18 d’octubre 
Luis A. Esteve. De Manuel Culebra a Manuel Andújar 
 
Dimecres 9 de novembre 
Marc Weymuller. Armonia, a l’ombra del seu pare 
 
Dijous 10 de novembre 
Marc Weymuller. El testimoni històric en el cinema documental 
 

 
Dimarts 18 d’octubre de 2022 
Luis A. Esteve. De Manuel Culebra a Manuel Andújar 

 
Nascut amb el nom de Manuel Culebra, Manuel Andújar (la Carolina, 1913 –  Madrid, 1994) és 
un dels escriptors que va fer bona part de la seva obra a l’exili mexicà com a conseqüència de 
l’èxode de 1939. 
La seva inclinació per l’escriptura i la política es va manifestar ben aviat. Després de greus 
problemes familiars, es va traslladar a Madrid (1932) i es va iniciar en l’activitat política. El 
1935 s’instal·là, per motius laborals, a Barcelona on continuà amb el seu activisme. El juliol del 
1936 es va incorporar a les columnes milicianes, però a causa de la seva coixesa els dirigents 
comunistes Joan Comorera i Rafael Vidiella el van enviar a Lleida.  A la capital del Segrià va 
tenir un paper destacat en les files del PSUC local, va ser regidor de l’Ajuntament de Lleida i 
també redactor i director del diari UHP. 
A Lleida, a més de recuperar l’escriptura, va conèixer la seva primera esposa, María Dolores 
Vives, i el que seria el seu amic més preuat, José Ramón Arana. Durant els vint mesos que va 
estar a Lleida cal destacar —i ho així ho reivindicava ell mateix— la redacció d’un article 
gairebé diari sota el títol de «Parèntesi». No eren cròniques del front, sinó que “respondían a la 
sed de saber y aprender de incrementados sectores de la población que se juzgaban protagonistas 
en una coyuntura excepcional”.  
Un cop a l’exili mexicà, ja amb el nom de Manuel Andújar, va desenvolupar una important 
carrera literària. L’experiència lleidatana va contribuir al seu trencament amb les estructures 
polítiques dels partits. 
 
Una llarga entrevista a Manuel Andújar, realitzada l’any 1979 per Elena Aub, es pot consultar a  
https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/entrevista:911  
Tant l’àudio com la transcripció de l’entrevista formen part del Fondo de historia oral: 
Refugiados españoles en México. Archivo de la palabra (Instituto Nacional de Antropología e 
Historia de Mèxic) 
 

Luis A. Esteve forma part del Grup d’Estudis de l’Exili Literari Espanyol de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. L’any 2018 va defensar la seva tesi doctoral titulada De Manuel Culebra a Manuel 
Andújar: la formación de un escritor: estudio y edición de sus escritos periodísticos (1928-1939). 
http://gexel.es/investigadores/luis-antonio-esteve/  
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