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Apunt biogràfic del mateix autor 
 
Benjamin Lajo Cosido (Burgos, 1965) 
Nací en Burgos el 30 de Marzo de 1965. Hijo de Salvador Lajo Maeso (Velliza, 
Valladolid) y de Esperanza Cosido Hernández (Briviesca, Burgos) El benjamín de 
ocho hermanos... 
 
En 1987, con 22 primaveras, dejé mi Burgos natal y llegué como Rodrigo Díaz de 
Vivar a Valencia, donde he desarrollado mis trabajos con más o menos acierto, pero 
con mucha voluntad. En 1996 (Kong Records), publiqué con el compositor e 
intérprete valenciano Manolo Solvy, La Voz del Sueño, mi primer poemario. En 
1998 (Alameda Estudios), repetimos con otro poemario, Almas peregrinas. Ese 
mismo año publicaron mi primer libro sobre memoria. Sólo habremos muerto, si 
vosotros nos olvidáis (7 i Mig). Declarado como Documento Histórico por el 
Ayuntamiento de Massamagrell. En pleno combate contra un càncer linfático... Que 
superé. 
 
En 1999 publiqué, La Fábrica del Sueño (7 i Mig) En 2000, publiqué con Javier 
Paniagua (UNED) Sombras en la retaguardia y mi primera novela histórica, Cuando 
te hablen las palomas. Presentados ambos en la Fira del Llibre de Valéncia Nº 33. 
 
He sido colaborador de prensa con el Levante EMV desde 1998 hasta 2006. 
Actualmente soy un peregrino buscando la senda de la vida e intentando por todos 
los medios que nada altere el paso del calendario. Aunque no es fácil... 
 
Bueno, esto de los datos biográficos me da grima... (jejejej) Que no, Lola. ¿Que 
soy? ¡Vaya pregunta! Un resistente ante la idolencia y la soberbia humana. Sólo 
eso. Un soñador al que la realidad no le convence y se la inventa. Vale. Eso me 
define. 
 
Actualmente me gusta colaborar libremente. Renuncié a una remuneración con el 
Levante y sólo me muevo en los medios virtuales y en algunas publicaciones 
esporádicas como la revista Trasversales. Y sigo... Si me dejas, como dice la Dedo, 
hablo hasta debajo del agua... Me encanta hablar con los iaios. Compartir sus 
experiencias. Aprender de los que más han vivido. 
 
Un abrazo, 
 
Benjamín Lajo Cosido, octubre 2009 
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FONS PERSONAL DE BENJAMÍN LAJO COSIDO 
 
FP (Lajo). 1 
 
1- Benjamin Lajo. Fotografies.  [Vegeu: Carpeta 9 / Diversos] 
1- Valentín Gonzàlez (“El Campesino”) 
2- Valentín Gonzàlez (“El Campesino”) amb el general Miaja al Front del 
Centre 
3- Diverses fotografies de Cipriano Mera 
4- Benjamin Lajo  acompanyat de Juan Valera durant la presentació del llibre 
La Fábrica del sueño. 
5- Benjamin Lajo  amb la seva companya Déborah Guijosa. 
6- Fotografies d’un monument “en honor dels que donaren la vida en defensa 
de la llibertat i la democràcia” al cementiri de Massamagrell (País Valencià) 
7- Fotografia d’una factura emesa el setembre de 1940 en una funerària de 
Paterna: inclou una caixa de morts i dret a cementiri. 
8- Quinta columna a Madrid 
9- Dues fotografies del Instituto Obrero de València ? [1937] 
10- Col·lecció de fotografies dels papers personals de Manuel Martínez Iborra 
(exsogre de Benjamín Lajo), afusellat a Paterna el 1940. 
 
2- Benjamín Lajo. Documents diversos Guerra Civil 
1- CASASOLA GARCIA DE EULATE, Esperanza. Instal·lació d’indústries de 
guerra a Alberic (1936-1939). Alberic, [1994], 48p. (Ponència presentada a 
les XII Jornades d’Història Local, Alberic, La Ribera Alta, 2-3 març 1994). 
(Fotocòpia) 
2- La Azada. [S.l.], 1936. (Poema  in memoriam d’Ernesto Ordaz Juan). 
(Fotocòpia) 
3- ESPANYA. GOVERN DE BURGOS. COMISIÓN DEPURADORA DEL 
MAGISTERIO NACIONAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. [Pliegos de cargos contra 
diversos mestres emesos a Burgos l’agost de 1938]. (Fotocòpia) 
4- VILLALMANZO. AJUNTAMENT. [Qüestionaris adreçats a diverses persones 
(capellà, veí, pares de bona reputació, etc.) per depurar una mestra interina]. 
Villalmanzo, maig-juny 1938. (Fotocòpia) 
5- [CD amb fotografies de bombardejos de València procedents de la 
Biblioteca Nacional]. [Vegeu: Carpeta 9 / Bombardejos València] 
6- [CD amb fotografies de bombardejos de la fàbrica nº22 de València (Unión 
Naval de Levante)]. [Vegeu: Carpeta 9 / Fabricanº22] 
7- [Dossier de premsa relacionat amb un estudi de Benjamín Lajo sobre 
l’organització quintacolumnista a la Diputació de València durant la Guerra 
Civil]. València, 2000. [Vegeu: Carpeta 9 / Diversos] 
8- [Dossier de premsa relacionat amb un estudi de Benjamín Lajo sobre la 
fabricació de tancs per a l’exèrcit republicà a la fàbrica Unión Naval de 
Levante]. València, 1999. [Vegeu: Carpeta 9 / Diversos] 
9- [Dossier sobre el trasllat a Elda de la fàbrica Unión Naval de Levante 
(1937)]. 
10-COMITÉ DEL FRENTE POPULAR DE CANET DE BERENGUER (UGT – CNT). 
[Acta de confiscació d’una finca abandonada emesa a Canet de Berenguer  el 
setembre de 1936]. 
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11- ESPANYA. FORCES ARMADES. EJERCITO DEL NORTE. JEFATURA DEL 
SIPM (Valencia). [Salconduït per a un membre de la 5a. Columna de 
València]. València, 9 abril 1939. (Fotocòpia) 
12- [Fotocòpies de fragments de diversos llibres sobre vehicles blindats  
republicans de la Guerra Civil] 
 
3- Benjamin Lajo. Documents diversos franquisme 
1- ESPANYA. FORCES ARMADES. [Acta i Consell de Guerra contra un militar 
republicà, sentenciat a mort i indultat per Franco l’any 1939]. (Fotocòpia) 
2- [ESPANYA. FORCES ARMADES. JUZGADO MILITAR DE VALENCIA]. [Consell 
de guerra, sentència a mort amb l’enterado de Franco i acte de defunció d’un 
militar republicà]. València, 1939. (Fotocòpia) 
3- ESPANYA. COMISIÓN DEPURADORA DEL MAGISTERIO NACIONAL DE 
PRIMERA ENSEÑANZA. [Pliegos de cargos contra un mestre, emès a Burgos 
l’agost de 1949]. (Fotocòpia) 
4- [ESPANYA. FORCES ARMADES. JUZGADO MILITAR DE SUECA]. 
[Sumaríssim d’urgència contra un milicià republicà membre del batalló 
“Uribes”]. Cullera, febrer 1940. (Fotocòpia) 
5- [CD amb el judici sumaríssim contra Joan Peiró i Belis (València, 1942)]. 
[Vegeu: Carpeta 9 / Sumaríssim Joan Peiró] 
6- [CD amb documentació relacionada amb  Joan Peiró]. [Vegeu: Carpeta 
9 / Sumaríssim Joan Peiró / Papers personals]. 

• Carnet de lliure circulació emès per la República Espanyola, a nom del 
Ministre d’Indústria, Joan Peiró (1936) 

• Joan Peiró al despatx del Ministeri d’Indústria (València, 1936-1937) 
• Carnet de director de Catalunya : organ regional de la Confederació 

Nacional del Treball a nom de Joan Peiró, emès a Barcelona l’agost de 
1937. 

• Certificat d’alliberament del camp de Sens (França) (Juliol 1940). 
[Escrit en alemany. Segell amb l’àliga i la creu gammada Nazis] 

• Poema dedicat a Joan Peiró per part d’un company català de la presó  
de València (1942?) 

• Nínxol de Joan Peiró a Paterna (València) 
7- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. DELEGACIÓN 
PROVINCIAL DE VALENCIA. [Denúncies, confidències, informes, sobre 
diverses persones sospitoses d’adhesió a l’Espanya republicana]. València, 
1939. 
8- ESPANYA. FORCES ARMADES. [Sentències, moltes d’elles a mort de 
diversos consells de guerra celebrats a València entre 1939 i 1941]. 
9- ESPANYA. COLUMNA DE ORDEN Y POLICIA DE VALENCIA. [Declaracions 
preses a València entre els anys 1939 i 1940 de diversos acusats i 
testimonis]. 
10- [ESPANYA. FORCES ARMADES]. [Certificats de defunció de diverses 
persones assassinades emesos per personal mèdic militar durant els anys 
1939 i 1941]. 
11- ESPANYA. CUARTEL GENERAL DEL GENERALÍSIMO. [Commutació d’una 
pena de mort]. Burgos, octubre 1939. 
12- ESPANYA. FORCES ARMADES. JUZGADO MILITAR. [Sol·licitud de l’acta de 
defunció i acta de defunció d’un presoner que es va suïcidar a la presó de 
Sagunt adreçada a Jutjat Municipal de Sagunt el juliol de 1942]. 
13- LLÍRIA. JUZGADO MUNICIPAL. [Extracte d’una acta de defunció emesa a 
Llíria el 1939]. 
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14- [ESPANYA. FORCES ARMADES]. [Comunicació feta a València el 1939 
d’un enterado del Cuartel general de Generalísimo per dur a terme l’execució 
d’una  pena de mort]. 
15- [Dossier  sobre el funcionament i l’organització de la 5a. Columna a la 
reraguarda de la ciutat de València]. 

• Organigrama i notes de Benjamin Lajo sobre la 5a. Columna. 
• Expedients oberts al personal funcionari de la Diputació de València 

(1939) 
• Sentències, informes, etc. a través de les quals es detecten els 

membres de la 5a. Columna 
• Fotografies d’alguns informes que proven que determinats funcionaris 

de la Diputació de València van dur a terme tasques d’espionatge i 
sabotatge contra la República 

16- REQUENA. AYUNTAMIENTO NACIONAL. [Certificat de l’alcalde conforme 
determinats ciutadans d’esquerra van tenir una bona conducta moral, política 
i social després de la guerra]. Requena, octubre 1944. (Fotocòpia) 
17- [Fragments del Sumaríssim contra els membres de l'ajuntament 
democràtic de Massamagrell, 1939]. 
 
4- Benjamín Lajo. Escrits [Vegeu: Carpeta 9 / Escrits] 
1- LAJO COSIDO, Benjamin. Guardiana de sueños. [S.l.], [2006], 3p.. 
[Fotografia d’estudiants dels Instituts Obrers de Madrid, València i Barcelona 
que va visitar Antonio Machado en plena Guerra Civil]. 
2- LAJO COSIDO, Benjamin. A cincuenta años vista.[S.l.], [200-?], 2p. 
3- LAJO COSIDO, Benjamin , GUIJOSA IZQUIERDO, Déborah. Memoria de un 
enganyo. [S.l.], [200-?], 2p.  
4- LAJO COSIDO, Benjamin. “Memoria histórica, S.L.”. Levante : el mercantil 
valenciano València, (24 gener 2007).  
5- LAJO COSIDO, Benjamin. “Palabras verdaderas”. Levante : el mercantil 
valenciano València, (11 octubre 2002).  
6- [CD amb diversos escrits de Benjamin Lajo].  

• A cincuenta años vista 
• Aquella fosa 
• Azada y ordenador 
• Blas y yo 
• Camellos por el desierto 
• Con el paso cambiado 
• Condena en vena 
• Conformes y disconformes 
• Crisis o decadencia 
• Cuando un gato llora 
• Desierto y bosque 
• Dicen los hechos 
• Dos por tres calles 
• El dos de mayo 
• El futuro es hoy 
• El mejor amigo 
• El miedo del silencio 
• El silencio de la verdad 
• Elecciones agnósticas 
• Esas pocas veces 
• Eso son huevos 
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• Españolito que llegas al mundo 
• Especuladores de vidas 
• Esperanza pétrea 
• Fer i desfer 
• Ganadores en la derrota 
• Gatos, personas y norays 
• Guardiana de sueños 
• Guerra incivil 
• Hazañas de barrio 
• Hojas en blanco 
• Insomnio 
• La 5 columna del PP 
• La chispa del fuego 
• La ciénaga del imputado 
• La distancia del olvido 
• La educación de la libertad 
• La ira 
• La luz oscura 
• La revuelta silenciosa 
• La teoría del enganyo 
• La Valencia invisible 
• La verdad esquiva 
• Las espinas de la Rosa 
• Libres alas de viento 
• Lo caro de ser honrado 
• Los ciento y un papanatas 
• Los hechos vencen y convencen 
• Mártires y golpistas 
• Más periférico que nunca 
• Memoria histórica 
• Memorialistas 
• Mensajes urbanos 
• Mis errores 
• Pasado, presente, futuro 
• Periferia 
• Periférico 
• Posibilismo libertario 
• Que pague 
• Quintacolumnistas del siglo XXI 
• Reflexiones de un  rebelde encadenado 
• Revolución en la cocina 
• Revolución personal 
• Sólo habremos muerto 
• Te arreglo las patillas 
• Trigo 
• Un amanecer pendiente 
• Un extraño sueño real 
• Una amarga silueta 
• Una isla en el olvido 
• Una verdad a medias 
• Uno entre otros 
• Yo no soy, vosotros 
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7- LAJO COSIDO, Benjamin. Siempre mueren los mismos. [S.l], [200-?], 5p. 
8- LAJO COSIDO, Benjamin. “La teoría del enganyo”. Levante València, (mars 
2007). 
9- LAJO COSIDO, Benjamin. “Los hospitales de la memoria”. Levante 
València, (gener 2006). 
10- LAJO COSIDO, Benjamin. “La taifa de Fabra”. [S.l.], [2009], 2p. 
11- LAJO COSIDO, Benjamin. "El sentido de la Historia". [S.l.], [200-?], 1p. 
12-  LAJO COSIDO, Benjamin. "El viajero ilustrado. D. Simón de Rojas 
Clemente y Rubio". [Titaguas], [2010], 4p. 
 

FP (Lajo). 2 
 
1- Benjamin Lajo. Materials per a llibres: Cipriano Mera 
1- [Notes manuscrites de Benjamín Lajo] 
2- [Notes de premsa relacionades amb Ciprinao Mera] 
3- [Informe de la Interpol sobre Cipriano Mera]. Madrid, 1963. 
4- [Expedient penitenciari de Cipriano Mera des de la primera detenció el 
1920 fins al 1932].  
5- [Diverses fitxes de la División de Investigación Social on hi consta Ciprinao 
Mera] 
 
2- Benjamin Lajo. Materials per a llibres: La repressió al Magisteri de 
Burgos durant la Guerra Civil. 
1- Purga de maestros durante la Guerra Civil. Valladolid : Ambito. [Fotocòpies 
de diversos capítols] 
2- RILOVA PEREZ, Isaac. “El centro penitenciario de Burgos durante la Guerra 
Civil. El año 1936”. Revista de Estudios Penitenciarios Madrid, (1989) nº241, 
pp.33-50.pp. 
3- RILOVA PEREZ, Isaac. “El centro penitenciario de Burgos en el contexto de 
la Guerra Civil. El año 1936”. Revista de Estudios Penitenciarios Madrid, 
(1991) nº245, pp.25-44. 
4- RILOVA PEREZ, Isaac. “Burgos y su centro penitenciario durante la Guerra 
Civil española. El año 1936”. Revista de Estudios Penitenciarios Madrid, 
(1995) nº246, pp. 151-169. 
5- RILOVA PEREZ, Isaac. “Burgos durante la Guerra Civil española (1936-
1939). El año 1936 (II)”. Boletín de la Institución Ferran González, (1997) 
nº1, pp.111-131. 
6- FLANDES ALDETURRIAGA, Gloria. La vida cotidiana durante la Guerra Civil 
española en la ciudad de Burgos, 1936-1939. [Fotocòpies d’algunes pàgines]  
 
3- Benjamin Lajo.  Documentació relacionada amb la salvaguarda del 
fons d’arxiu del Tribunal Togado Militar nº13 (València) 
1- LAJO COSIDO, Benjamín. Informe del fondo histórico del Juzgado Militar 
nº13 de Valencia. Expedientes de procesos por juicios sumarísimos de la 
posguerra desde 1939. Vlència, [200-?], 56p. 
2- [CD amb documentació diversa relacionada amb la salvaguarda del fons 
històric del Tribunal Togado Militar núm. 13 de València]. [Vegeu: Carpeta 9 
/ Diversos] 
 
4- Benjamin Lajo.  Correspondència relacionada amb la donació dels 
seu fons al CEHI 
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5- Benjamín Lajo. Papers personals 
1- LAJO, Benjamín. [Llibretes amb notes manuscrites sobre diversos treballs 
de recerca de l’autor]. 
2- [Carta de José Luís Sampedro a Benjamin Lajo agraint-li la dedicatòria del 
seu llibre Solo habremos muerto, si vosotros nos olvidais]. Alacant, 15 
novembre 1998. [Vegeu: Carpeta 9 / Diversos] 
3- [Full volant anunciant la presentació del llibre La fábrica del sueño: la 
industria de la Guerra, 1936-1939 de Benjamín Lajo  a Massamagrell]. 
4- Carta de Javier Mazarrasa adreçada a Benjamín Lajo. Madrid, febrer 1999. 
[Inclou fotocòpies que confirmen l’estada d’un enginyer rus a espanya durant 
la Guerra Civil]. 
5- [Retall de premsa sobre un projecte d’història oral que s’ha de dur a terme 
a Massamagrell coordinat per Benjamín Lajo. (Juny 2001)]. 
6- [Dossier sobre el "Proyecto de Fuentes Orales de Massamagrell 
(Valencia)]. [2000] 
7- [Llibreta de Benjamin Lajo amb notes manuscrites diverses]. 
 

FP (Lajo). 3 
 
Fonoteca 
 
1- Diverses cintes magnetofòniques d’entrevistes de Benjamin Lajo a 
diferents personatges per a la ràdio 
 
2- Video del documental de televisió “Sombras en la Retaguardia” 
de Benjamin Lajo i Javier Paniagua emès per Canal 9  
 
3- Vídeo sobre la presentació del documental de televisió “Sombras en la 
Retaguardia” de Benjamin Lajo i Javier Paniagua al programa “Bon dia” de 
Canal 9 
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