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Apunt biogràfic
Ignasi Iglesias (Sama de Langreo, Astúries, 1912 – París, 2005)
Periodista. El 1930 funda amb un amic la Juventud Comunista d’un centre de la
conca minera del Nalón (Sama de Langreo) i és acusat pel PC d’Astúries de
trotskista. Després ingressa a Izquierda Comunista i participa amb l’Aliança Obrera
en els fets d’octubre de 1934. Marxa a Madrid on collabora amb Nin, participa
activament en la formació del POUM (setembre 1935) i és designat per dirigir les
Joventuts del partit. El 18 juliol 1936 forma part d’una columna (la majoria miners)
que pretenia arribar a Madrid per frenar la sublevació militar. Ha de tornar a
Astúries i en enfrontar-se amb els stalinistes marxa primer a Bilbao i després a
Barcelona on s’incorpora a la redacció de La Batalla. Amb l’inici de la repressió
comunista contra els poumistes edita juntament amb Jordi Arquer La Batalla
clandestina. El 1938, amb la direcció del POUM empresonada ingressa, amb nom
fals, en una unitat militar de la CNT (569 Batalló de la 119 Brigada Mixta). El 1939
és evacuat a França on després d’estar-se al camp d’Argelers, marxa a treballar a
Dijon. El 1941 és detingut, juntament amb altres poumistes (Andrade, Solano), i
condemnat a treballs forçats. El 1944, els alemanys el porten a Dachau. El 1945 és
repatriat a França on formarà part del Comitè Executiu del POUM a l’exili,
collaborarà amb La Batalla i treballarà per a una organització americana
encarregada d’ajudar els refugiats. El 1953 abandona el Partit pels seus punts de
vista respecte a la Unió Soviètica i, gràcies a Víctor Alba, entra a l’Asociation
Internationale pour la Liberté de la Culture on treballarà fins al 1965. En jubilar-se
escriurà diversos llibres i es convertirà en membre de la Fundació Andreu Nin.
Font: <http://www.fundanin.org/iglesias.htm>. [Darrera consulta: 03/03/2011].
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17. Notes diverses sobre les relacions diplomàtiques entre l'
URSS i l' Espanya de Franco
18. Retalls de premsa franquista que tracten sobre l' or de
Moscú
19. Notes diverses relacionades mab l' or de Moscú
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FONS PERSONAL D’IGNASI IGLESIAS
FP (Iglesias). 1
1. Cites diverses relacionades amb el Banc d' Espanya des del
segle XIX fins a la guerra civil
2. Articles de premsa i cites diverses sobre el dipòsit d' or
espanyol a Mon Marsan (França)
3. Retalls de premsa i decret del 3 d' octubre de 1936 segons
el qual l' or de particulars i corporacions ha d' ésser entregat a
l' Estat
4. Decrets diversos de l' any 1936 del Govern de Burgos
relacionats amb l' or del Banc d' Espanya
5. Cites i notes diverses sobre l' economia de guerra a la zona
republicana
6. Cites, notes i articles de premsa diversos sobre el
finançament franquista de la guerra
7. Cites, notes i articles de premsa diversos sobre l' ajut
soviètic i l' or dipositat a Moscú
8. Extret del llibre de Jean Montaldo Les finances du PCF on
s' explica què és la Banque Commerciale pour l' Europe du
Nord (Eurobank), intermediària entre Negrín i Moscú
9. Articles de premsa sobre la companyia marítima "FranceNavigation", creada pel Partit Comunista Francès i la
Internacional Comunista amb diners de la República
Espanyola
10. Discursos, articles de premsa, etc. d' Indalecio Prieto
sobre l' or de Moscú
11. Articles de premsa sobre el tresor del "Vita", vaixell
carregat amb or, joies i obres d' art que els republicans van
treure d' Espanya i que fou incautat pel Govern Mexicà
12. Diversos números de la revista Documentación Económica
: Boletín del Banco de España de l' any 1970 que parlen de l'
or de Moscú
13. Recull de com diversos historiadors de la guerra civil
espanyola han tractat el tema de l' or de Moscú
14. Escrits i memòries d' Hidalgo Cisneros, Francisco Galán,
Sánchez Albornoz, Luis Romero i Andrés Saborit
15. Notes i comentaris d' Amaro del Rosal i Angel Viñas sobre
l' or de Moscú
16. Recull de textos d' autors diversos on es parla de l'
entrega a Franco, per desig de Negrín, dels documents sobre
el dipòsit d' or a Moscú
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