
atreviment esteril. Per aquestes raons, que
ningú busque en aquest text una biografia
del coronel Eixea. En aquest 725
aniversari de la nostra ciutat, tant sois vull
cridar I'atenció sobre aquest militar de
Vila-real, al qual fa seixanta anys no tant
sois se'l va eliminar físicament sinó que
també se'l va voler deixar en I'oblit,
esborrant qualsevol empenta seua de la
historia oficial deis uns i deis altres.

1. Fulla de serveis i expedient personal
de Manuel Eixea Vilar .

Les recerques de la fulla de serveis
d'Eixea a I' Archivo General Militar de
Avila han estat infructuoses. Per la qual

cosa, I'expedient personal del coronel
s'ha reconstruir a partir de I'atestat del
primer interrogatori al que va ser sotmes
pel SI PM de la Falange i la Gestapo el 8
d'abril del 1939 i de les testificacions i
informes recollits en el consell de guerra.
Aquesta informació s'ha contrastat amb
la que apareix en altres arxius, sobretot
en I' Archivo Central Estatal del Ejército
Rojo, que es conserva a I' Archivo del
Comité Central del Partido Comunista de
España, i amb els testimonis orals
d'aquelles persones que el van coneixer.

Fill de Manuel Eixea Pitarch i Francis-
ca Vilar Nebot, Manuel-Segundo Eixea

Vilar, va néixer el13 d'agost del 1881 al
carrer la Cova Santa, n.Q 12. Va ingressar
a I' Academia d'lnfanteria de Toledo el28
d'agost de11898, d'on va eixir, tres anys
després, amb el grau de segon tinent. La
seua primera destinació va ser Barcelo-
na, despres el Marroc. D'aquesta epoca
de la seua vida de «militar africanista» li
va quedar el seu posar militar. En el re-
cord de Caries Vilar, «don Manuel--<:om
nosaltres li diem- vestit d'uniforme, amb
la seua estrella de huit puntes i quasi
sempre el monocul al ull era una figura
atractiva. No molt alt. Un cap mo/t pres
del sol. Aspecte militar molt acusat. El cap
pelat i un xicotet bigot» (3, novembre,

1983).
Posteriorment, va passar a l'Esco/a de

Guerra, on es va diplomar en Estat Major.
Destinat a Castelló fou ascendit a Tinent
coronell'any 1933. El 1934 va ser requerit
per la Unión Militar Republicana
Antifascista (UMRA), que havien fundat
companys de la seua promoció destinats
a Madrid. En situació de disponible a
valencia fou agregat al regiment Otumba
des de desembre del 1935. El juliol del
1936 va comandar la primera columna
de vehicles blindats que van eixir de
Valencia per la defensa de Madrid, que
es va nomenar Eixea-Uribe. Afiliat al PC
en agost de11936. Ascendit a coronel per
la defensa de Guadarrama el23 d' octubre
de11936. Oficial de l'Estat Major del ge-
neral Miaja a les ordres de Vicente Rojo.
El Comité Central del PC li encarrega la
militarització de les milícies comunistes i
socialistes del Quinto Regimiento, embrió
de l'Exercit Popular de la República, en
novembre del 1936. Cap de la columna
motoritzada Eixea-Uribes de l'Exercit de
Maniobra en el front de Terol i dell Cos
de l'Exercit Popular. Cap del XIX Cos de
l'Exercit de Llevant en agost del 1937.
Destitu.jt per discrepancies amb els
assessors sovietics i per supostes simpaties
amb el POUM en febrer de! 1938.
Comandant de la 81 Brigada Mixta de
guarnicion a Segorbe-Viver en substitució
del Tinent Coronel Sánchez-Rojas. Oficial
d'Estat Major del XVII cos de l'Exercit en
la zona Segorbe-Sagunto en abril del
1938. Comandant Militar de Caste!!ó des
del21 d'abril al13 de juny de11938. Ofi-
cial de l'Estat Major del Ministeri de De-
fensa, situat a valencia. Cap de la secció
d'Operacions de la «Iinea X-Y-l» per la
defensa de Valencia. President de la
Comissió Interprovincial per l'Evacuació
deis carrecs polítics i militars «imprescin-
dibles y de dificil sustitución» a Alacant,~

A les vuit del vespre del 15 de juliol
de 1939, en el camp de tir de Paterna, el
coronel de la República En Manuel Eixea
Vilar era executat d'un tret a la nuca.
Havia estat condemnat a mort per Fran-
co, acusat de ser «autor de un delito con-
sumado de rebelión militar».

Durant els anys del franquisme, la
seua historia va ser silenciada. L'any 1983,
Caries Vilar em va cridar I'atenció sobre
Manuel Eixea. Al Ilarg deis anys he
arreplegat testimonis de tot tipus i signe
sobre el "comandant" , per uns, o el
"capita" , per altres. Tots els testimonis
orals d'aquells que el van tractar
personalment el retraten com «home cult
i militar instrui.t» la seua biblioteca, con-
fiscada I'any 1939 a la seua casa de camp
de Vila-real, confirma la seua extensa cul-
tura. Tots els que el van coneixer el
descriuen com "un home que, apart
d'altres qualitats, tenia un sentit fi de
I'humor" i, sobre tot, del "deure".
Certament el bagatge i el balanc;: de la seua
vida com a militar en un període tan
problematic i controvertit com el de la
guerra civil (1936-1939) son el d'una
personalitat amb idees clares sobre el
compromís que tot militar de I'any 1936
tenia "por juramento". «Nuestro deber
como militares es la defensa de la Consti-
tución y del Estado Republicano y la de
sus legitimos representantes» (Manuel

Eixea, 23, novembre, 1936).
Investigar la guerra civil no és feina

facil, i menys encara explicar els motius
que van dur a molts militars com Eixea a
restar fidels a la República. Fins a dates
molt recents, la consulta de molts arxius
imprescindibles per tractar de determinar
raons i fets d'aquella guerra eren
inaccessibles als historiadors. En el cas
que ens ocupa, per poder consultar els
expedients que es conserven sobre el co-
ronel Eixea, encara avui, cal obtindre
autorització del Juzgado Togado Militar
Territorial n.Q 16 de Valencia, esperar a
que I' Archivo del Comité Central del Par-
tido Comunista de España s'acabe de ca-
talogar i no desesperar quan a I' Archivo
General Militar de Avila poden facilitar
copia de «la oden de ascenso a Coronel
y el anuario militar de 1936» pero no així
la fulla de serveis des del 1898-1936,
afirmant sense enrojolar-se que no hi
consta en «este archivo antecedentes so-
bre el citado señor» .

De fet, quan vaig encetar el treball de
recerca de dates, vaig ten i r I' estranya
sensació que la meua tasca podia arribar
a ser en certa manera inútil, i el meu



des del 2 de febrer fins el 22 de mar<; del
1939. Nomenat comandant militar de
Tarancón el 23 de mar<;. El seu
nomenament «queda en suspenso» el dia
28. Responsable de I'evacuació deis
carrecs polítics i militars de la República.
El 30 de mar<;, el PC considerant-lo

proxim a la Junta de Casado I'esborra de
les Ilistes d'evacuats del comite interna-
cio,nal i de les deis governs de Fran<;a i de
Gran Bretanya. La matinada de 1'1 d'abril
és detingut pel SI PM del Destacamento
Especial de Valencia de la Falange Espa-
ñola de las JONS i tancat al diposit de
presos d'aquest Servicio de Información
Político Militar. Condemnat a mort per
«Rebelión militar» en Consell de Guerra
sumaríssim 1'1 de juliol de11939. Afusellat
en el camp de tir de Paterna el15 de juliol
de1939. SOLDATS LLEIALS A LA REPÚBLICA AL FRONT DE TEROL

condemnar a mort al coronel Eixea diu
textualment: «Son reos de delito de rebe-
lión militar los que se alcen en armas con-
tra la Constitución del Estado republica-
no, contra el Presidente de la República,
la Asamblea Constituyente, los Cuerpos
Colegisladores o el Gobierno Constitucio-
nal y legítimo, siempre que lo verifiquen
concurriendo alguna de las circunstancias
siguientes: lQ. Que estén mandados por
militares o que el movimiento se inicie,
sostenga o auxilie por fuerzas del Ejérci-
to...»

3. La "rebelión militar" del coronel Eixea
El dia 18 de juliol arribaren a Valencia

el general González Carrasco i el
comandant Bartolomé Barba, cap de
I'UME, per encap¡;:alar la insurrecciá mi-
litar de la III Divisiá de Valencia, Albacete
i Murcia. EI19 de juliol a les 11 del matí
s'havia d'iniciar el cop d'estat a Valencia.
A aquesta hora, el general González
Carrasco havia de dirigir-se a I'edifici de
Capitania General, on exigiria al
governador militar Martínez Monje la
seua adhesiá al moviment o, en cas
contrari, que declinés el comandament.
Davant de Capitania, en la seu de la De-
recha Regional Valenciana, hi havia
apostats cinquanta militars i milícies
armades de la Derecha Regional Valen-
ciana a I' objecte de donar suport a I' acciá
des de I'exterior. No obstant aixo,
González Carrasco decidí en el darrer

moment, possiblement impressionat pel
fracas de Goded a Barcelona, ajornar la
insurrecciá. No era aquesta I'única
decepciá que esperava als militants de la
Derecha Regional compromesos en la tra-
ma. Lluís Lúcia que, tot i romandre al
marge deis contactes, havia aprovat el
compromís del seu partit amb
1 'aixecament, remetia el mate ix dia 18
des de Benicassim un telegrama al Govern
anunciant el seu acatament del poder
legalment constitu"it. La confusiá
s'apoderava, per tant, de tots aquel 15
compromesos en la conspiraciá, foren
civil s o militars.

2. El Consell de Guerra Sumaríssim del
coronel Manuel Eixea Vilar

El novembre de 1936, al primer any
de la guerra, quan els militars sublevats
creien que prendrien Madrid en pocs
dies, hom va donar previsoriament les
normes legals necessaries per establir una
serie de consells de guerra que servirien
per restablir la normalitat jurídica.
Aquestes normes són les que van regir a
Morella des del 4 d'abril de 1938, a
Castelló des del 14 de juny del mate ix
any i a Valencia des del 30 de mar<;: de
1939.

En aqueixes disposicions hom establia
que els consells de guerra constitu"jts
permanentment havien d' estar formats per
un president, de la categoria de cap de
l'Exercit o de I' Armada; tres vocals, de la
categoria d'oficial; un assessor jurídic, del
Cos Jurídic Militar o de la Marina,
Iliurement designats pel General en cap
de l'Exercit. El carrec de defensor I'havia
d'exercir sempre un militar.

El coronel Manuel Eixea fou detingut
la matinada de 1'1 d' abril pel Destacamen-
to Especial de Valencia de la Falange Es-
pañola de las JONS. El 5 d'abril en una
roda de reconeixement fou denunciat per
un brigada del seu regiment, «como su-
blevado a principios de la revolución mar-
"xista». El 8 d'abril va passar a la Sección
de Interrogatorios. Guiada per experts
alemanys de la Gestapo, aquesta secció
era responsabilitat de les milícies de Fa-

lange Española Tradicionalista de las
J.O.N.S. de Valencia. Segons testimoni
oral ( J.P.S. Valencia, 27/4/1997), el cap

d'investigació d'aquesta secció, despres
d'un primer interrogatori no exempt de
violencia va decidir IIdarle caféll en la
primera IIsacall, un «militar mason y co-
munista estaba 'chapado' en nuestra
Nueva España».

La matinada del 9, «cuando aquellos

impetuosos y exaltados jovenes
falangistas iban a darle 'café' me vi obli-
gado a amenazar a Cerdá, Miravet y otros
con fusilarles a todos si se tomaban la jus-
ticia por su mano con un militar de carre-
ra» .La qual cosa provoca un greu

enfrontament entre el cap d'investigació
de la Falange i el Tinent Coronel
d'lnfanteria Joaquin Pacheco Santana,
amic i company de promoció de Manuel
Eixea. Gracies a Pacheco, el coronel Eixea
fou identificat i considerat formalment
com a "militar de carrera" i tancat a la
Presó Militar de Montolivet.

Del 13 de maig a 1'1 de juliol va ser
sotmes a Consell de Guerra Sumaríssim.
Tramitat amb caracter d'urgencia es va
dictar sentencia /'1 de juliol. La qual cosa
es una exempció en el procediment ha-
bitual d'un consell de guerra de I'any
1939. Normalment es resolien en acte
únic i breu, per al qual només calia que
hi hagués dos testimonis de carrec. Moltes
vegades no es considera preceptiu ni tan
sois escoltar I'acusat. Sovint, la sentencia
dictada era rapidament executada.
Jurídicament el procés del consell de gue-
rra del coronel Eixea no va oblidar cap
tramit. L'auditor va donar I'ordre de
procedir amb I'expedient. Es va nomenar
el consell de guerra. El ponent va demanar
testimoni escrit a I'acusat, es van presen-
tar les declaracions indagatories. Es va
nomenar com a defensor un oficial
d'armes. Es van demanar atestats i infor-
mes. El fiscal va presentar-los com a
proves i va demanar la maxima pena
d'acord amb les condemnes, previstes i
penades pel Código de Justicia Militar,
referides al delicte d'adhesió a'la rebel.lió
militar. Es va dictar sentencia de mort.
Franco va donar el seu vist i plau a la
sentencia. L'auditor va consultar la
sentencia al General en cap de l'Exercit
de Levante. Es va remetre a I' Assessor
Jurídic del Quartell General de Franco.
Allí la sentencia es va fer executoria amb
el «enterado de S.E. el Jefe del Estado» i
es va remetre al «Juez de Ejecuciones de
esta Plaza (Valencia) para urgente cum-
plimiento de la sentencia».
El coronel Manuel Eixea Vilar fou
condemnat a mort «en concepto de un
delito consumado de rebelión Militar».

Paradoxalment, I'article 237 del Código
de Justicia Militar amb el que es va
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nombrosos milicians van assaltar les
casernes de Cavalleria i Infanteria de
I' Albereda. Després de diverses hores de
continus tiroteigs, emprant cotxes blindats
preparats en els tallers de la Unión Naval
de Levante i amb la col.laboració deis
guardies d'assalt, els milicians aconsegui-
ren ocupar els quarters.

Per tal d'apaivagar els rumors que
arribaven a Madrid d'aquests aixecaments
militars, Eixea sera rebut «en la Estación
por el Gobierno de la República y me hi-
cieron desfilar por las calles de Madrid».

Madrid resulta el principal objectiu
deis dos bandols. Eis revoltats per ocu-
par-lo. Eis republicans per defensar-Io. Eis
ports del Guadarrama eren un del passos
obligats de les tropes rebels en marxa cap
a Madrid. El mate ix dia 1 d'agost la co-
lumna Eixea refor~ada per alguns oficials
republicans, grups de soldats, guardies i
milicians va ser destinada al Guadarrama.
En intentar travessar el serrat, els homes
de Mola toparen amb els republ icans que
els esperaven. Des del 22 de juliol al15
d'agost «se libraron combates casi inin-
terrumpidos y tenaces... El ataque enemi-
go, en cuyo inicio anunció Mola la toma
de Madrid para el dia 15, fue muy vio-
lento. Pero la defensa republicana fue
igual de firme. El dia 10 alcanzaron los
combates su nivel más alto. En aquella
jornada fui herido por primera vez, el
mismo dia que cayó el heroico capitán
José Fontán» (general Juan Modesto).
Aquell dia també fou nafrat el tinent co-
ronel Eixea: «mi Batallón toma contacto
(amb I'enemic) en un bosquecillo a la de-
recha de la carretera y altura del Dispen-
sario Hispanoamericano, en cuyo mo-
mento fui batido por artilleria causándo-
me bajas. Al intentar parar un blindado
me hirieron en el pecho y fui evacuado
grave al Hospital de Carabanchel».

Eixea restara a I'Hospital de Cara-
banchel fins el 23 d'agost. Allí rebra la
visita de «José Díaz, Dolores Ibárruri, y
otros camaradas de la direct;:ión del par-
tido, visitas espontáneas sin ninguna for-
malidad, de profundo contenido y calor

El general de la divisió, Martínez Mon-
je, mantingué una actitud ambivalent.
Proclama la fidelitat a la República i
ordena que les tropes s'aquarteressin. Eis
coronels deis diversos regiments I' obei"ren,
excepte Juan Muñoz García, del regiment
de cavalleria Lusitania, núm. 7, i Leopoldo
Gómez de Nicolás, del d'infanteria
Guadalajara núm. 13, que restaren a les
casernes amb les unitats a mig camí de la
revolta. De sotama, els oficials de I'UME
conspiraren per convertir I' aquarterament
en revolta, i els de la UMRA, per
col.lapsar Ilurs intencions, sobretot el
comandantJesús Pérez Salas i els capitans
Antonio Sierra Granche i Manuel Uribarry
Barutell. El tinent coronel Manuel Eixea,
malgrat el protagonisme qué els testimonis
del seu consell de guerra li donen -«...
sublevado a principios de la revolucion
marxista en dicho Regimiento» (Agente
del S.I.P.M. Don Cristobal Miravet Redo.
1939, abril, 8. Valencia); «de ideologia
izquierdista, contribuyó con su conducta
en el Regimiento cuando estalló el Glo-
rioso Movimiento al fracaso del mismo
en unión del Coronel Velasco y Teniente
Coronel Perez Salas» (Teniente Coronel
de Infanteria Don Joaquin Pacheco
Santana, 1939, maig, 10. Valencia)- es
va mantindré prou al marge. De fet no
tenia cap tipus de mando -«el citado
prestaba sus servicios como agregado al
Regimiento de Infantería de Otumba en
esta plaza por ser disponible forzoso el
17 de julio de 1936» (Comandante Juez

Instructor, 1939, maig, 29. Valencia).
En aquestes condicions, el Govern de-

cidí enviar-hi una Junta Delegada, presi-
dida per Martínez Barrio i integrada per
Ruiz Funes, Echevarría i Esplá. La Junta,
amb jurisdicció sobre Valencia, Alacant,
Castelló, Albacete, Múrcia i Conca, tindria
com a objectiu principal el d'esclarir la
situació de la guarnició, evitant el possible
vessament de sang, i també evitar el buit
de poder que en altres Ilocs, a Barcelona
especialment, havia estat cobert per la
CNT.

En ambdós objectius fracassaria
estrepitosament la Junta Delegada. En pri-
mer Iloc, perque el germen d'un poder
alternatiu s'havia constituit ja a Valencia
abans de la seua arribada, el dia 21 de
juliol. La res posta popular a I'aixecament
a Valencia s'havia concretat, des del
mate ix dia 19, en una vaga general que
paralitza la ciutat i la seua rodalia i en la
constitució del corresponent Comite de
Vaga pels partits del Front Popular. Eis
sindicats controlaven la situació,
organitzant els serveis mínims i posant en
marxa les primeres milícies armades, el
comandament de les quals seria assumit
aviat pel capita de la Guardia Civil Ma-
nuel Uribarry.
El dia 22, el Comite de Vaga decidia crear
el Comite Executiu Popular (CEP), nou
poder de fet que se sobreposava a les
i ndecises i vac i 1.l ants autoritats

republicanes; un poder que es veuria
immediatament refor~at amb la

incorporació de la CNT. La coexistencia
de la Junta Delegada i el CEP determinava
una situació de doble poder en la qual
ambdós organismes s'ignoraven mútua-
ment, pretenent cada un per a si mate ix
el control i la direcció deis esdeveniments.
La Junta Delegada exigia la dissolució
del CEP i la fi de la vaga, pretensions que
només eren abonades per PCE i per Iz-
quierda Republicana, mentre que la resta
de les forces polítiques i sindicals
integrades en el CEP rebutjava aquelles
exigencies. Simultaniament, el mate ix
Comite ordenava assetjar els quarters i
Ilan~ava un ultimatum perque aquests
obriren Ilurs portes abans de 1'1 d'agost.

En aquest context, sortiria defini-
tivament refor~at aquell que aconseguís
solucionar d'un cop el problema deis
militars. El dia 24, els quarters de Sant
Domenec i d' Artilleria obrien les seues
portes i feien ostensible la seua fidelitat a
la República. L'endema partia cap a Terol
una columna integrada, tal i com havia
exigit la Junta, per guardies civil s i
milicians en la proporció de tres a un. A
I'al~ada de la Puebla de Valverde, els
guardies mataren els milicians i es
passaren a I'enemic. Era, sens dubte, un
cop dur per a la política de la Junta. Com
també ho foren els rumors que circulaven
a I'entorn de possibles aixecaments en el
quarter de Cavalleria i en el de Sapadors
de Paterna. El día 29, en aquest darrer
quarter, un grup de suboficials sota la
direcció del sergent Fabra aconseguí im-
pedir la insurrecció, i, després d'un breu
enfrontament en el qual moriren tres per-
sones, detingué alguns oficials compro-
mesos. L'endema, el general Martínez
Monje féu pública una nota en la qual es
confirmava la fidelitat a la República i es
comunicava la fi de I'aquarterament.

El mate ix dia, el tinent coronel Ma-
nuel Eixea al front d'una columna forma-
da per una bateria d'artilleria, militars i
milicians socialistes i comunisteseixia cap
a Madrid.
Tot i aixo, els regiments d'infanteria i

cavallerianoobe"jren, i lanitdel'l d'agost
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criminades. Uns dies més tard, la mateixa
columna provocava nous esdeveniments
sagnants a Gandia i Castelló.
La mort del dirigent ugetista Pardo Aracil
i la posterior execució del seu presumpte

assassí, I'anarquista Tiburcio Ariza, en
mans de la Policia Popular Antifeixista,
donaren Iloc als greus enfrontaments del
30 d'octubre. La Columna de Ferro havia
decidit convertir el funeral d' Ariza en una
prova de for<;:a, que conclogué quan, al
seu pas per la pla<;:a de Tetuan, fou objecte
del foc creuat procedent de la seu del
Partit Comunista i de I'edifici de I'antiga
Capitania General, ara seu de les forces
armades. Segons fonts orals no contrasta-
des documentalment, el responsable
d'aquest fet fou el coronel Eixea al iront
de la columna Eixea-Uribe i la Riquelme.
La columna de Ferro fou dispersada i patí
nombroses baixes, i, tot i que encara
protagonitzaria nous i greus incidents,
acabaria per acceptar la militarització uns
mesos més tard.

L'1 d'agost del 1937, Eixea s'havia
fet «cargo de la militarización efectiva de
la columna Eixea-Uribes, Torre Benedito
i lo que quedaba de la de Hierro en
Torrebaja». El 3 d'agost aquestes colum-
nes formaven part del1 er Cuerpo de Ejér-
cito, comandat pel coronel Eixea.

Després deis fets de maig de 1937, el
govern Negrín elimina les últimes
resistencies a la militarització. Negrín era
un socialista moderat que necessitava
assegurar el seu poder, fins i tot davant
del seu mate ix partit. Oposat a la
tendencia d'lndalecio Prieto, rebia suport
d'una part del PSOE i de tot el PCE. Amb
una estrategia de grans ofensives, planeja-
des pel general Vicent Rojo, I'autoano-
menat «govern de la victoria» esperava
aprofitar la capacitat de l'Exercit Popular,
ja foguejat per un any de guerra, i confiava
que I'organització militar de la RepÚbli-
ca podria atacar amb exit les tropes de
Franco.

composició fonamentalment socia-
lista-comunista; la Torres-Benedito; la
d' Acer; i, la més celebre de totes, la Co-
lumna de Ferro, de composició quasi
íntegrament cenetista.

La Delegació de Guerra del CEP, que
presidia el valencianista josep Benedito,
havia de dirigir les operacions militars en
I'esmentat front amb mes voluntat que
mitjans. En termes militars, els exits de les
columnes valencianes foren més aviat
escassos i fonamentalment deguts al
suport de I'aviació republicana. Igual com
en la resta deis fronts, les columnes
milicianes demostraren Ilur inexperiencia
i inadequació per al combat en camp
oberto De tota manera, I'activitat en el
front de Terol decaigué ben aviat, la qual
circumstancia permetria a la Columna de
Ferro consolidar el comunisme Ilibertari
que havia establert en pobles com ara
Sarrión i Móra de Rubieloso

Un deis objectius més fermament
assumits pel primer Govern Largo Caba-
llero fou la unificació i militarització de
les milícies, sobre la base de les quals es
constituiria l'Exercit Popular de la Repú-
bl ica. Aquesta mesura, essencial per a una
conducció més efica<;: de la guerra, fou
adoptada a finals de setembre i acceptada
per la practica totalitat de les columnes
milicianes. La més significada excepció
la constituí la Columna de Ferro, prota-
gonista de nombrosos enfrontaments en
la reraguarda valenciana.

El rebuig de la militarització, la
inactivitat en el front de Terol, el proble-
ma deis proveioments i, també, el radical
desacord amb la imminent entrada de la
CNT en el Govern es combinaren per a
donar Iloc als més greus enfrontaments
en la ciutat de Valencia. El 23 de
setembre, la columna abandona el front
amb la finalitat de, un cop a Valencia,
assaltar quarters de la guardia civil, atra-
car botigues, joieries i night clubs, i
realitzar nombroses execucions indis-

humano» Uosé Antonio Uribes, 1936). Per
aquestes dates Manuel Eixea s'afilia al PC.
Segons el cap de la Guardia Civil de Vila-
real, les seues simpaties pel partit venien
de Iluny. «según referencias hizo demos-
traciones publicas de ser comunista, se-
gún el mismo decia» (cap de la Guardia
Civil de Vila-real, 16 de maig de 1939)
per la seua amistat amb José Antonio
Uribes, «quien dedicaba con otros cama-
radas en el marco de su trabajo politico o
estatal responsable, una atención primor-
dial a la formación del Quinto Regimien-
to, como luego la dedicarían al Ejercito

Popular» (general Juan Modesto).
El 30 d'agost Eixea oficialment torna

al front de Guadarrama a «reconstruir mi
unidad». A Guadarrama cap deis dos
bandols no va resultar triomfador. Pero,
e/s rebels van quedar aturats i el front va
estabilitzar-se al nord de Madrid.

Pero de fet, la tasca encomanada a
Eixea per ordre del coronel Asensio i del
ministre de la guerra fou la de col.laborar
en «el esfuerzo del partido en la creación
de las Fuerzas de la República».
«El 20 de septiembre el partido designó,
por primera vez, la jefatura del Quinto
Regimiento. Lo formamos Enrique Líster
(comandante jefe), Carlos Contreras (co-
misario) y yo (Juan Modesto). En una
reunion en el cuartel de Francos
Rodríguez, Carlos Contreras nos presen-
tó a las fuerzas en formación. Asistían re-
presentantes de los demás cuarteles del
Quinto y los miembros de la comandan-
cia que se encontraban en Madrid, En una
reunión de trabajo de la comandancia,
situada en la calle Lista n.Q 20 a la que
asistían representantes de las unidades del
Quinto en los distintos sectores del frente
se formalizó esta designación». Ja en
aquesta primera reunió trobem el tinent
coronel Manuel Eixea amb el seu cap el
coronel Asensio.

La República no va disposar d'un
veritable exercit fins el 30 de setembre
de 1936. Per un decret de Largo Caballe-
ro d'aquella data es crea l'Exercit Popu-
lar, estructurat en brigades mixtes,
batallons i companyies. «En esto Eixea fue
muy instructivo para nosotros por las in-

formaciones, opiniones y consejos que
nos daba». Aquest testimoni de Dolores
Ibárruri el confirma I'informe del cap de
la Guardia Civil de Vila-real del 16 de
maigdel1939: «Recien liberada esta Ciu-
dad, le fueron encontrados en su domici-
lio cartas escritas por un Comisario de
Cuerpo de Ejército (de fet son deu cartes
de Carlos Contreras, Lister, Rojo, Uribes,
Guardiola, Duran?), en las que destaca-
ba la personalidad del informado como
organizador del Ejército Rojo. Así como
se sentía orgulloso de ser ambos el alma
de dicha organización del ejercito de la

república...»
El 23 d'octubre del 1936, Largo Ca-

ballero ascendia a Manuel Eixea a coro-
nel i el destinava al front de Terol.

En el front de Terol actuaven quatre
columnes valencianes: l'Eixea-Uribe, de



A ALACANT ES VA CONCENTRAR MOLTA GENT, FUGINT DE LES TROPES SUBLEVADES

sota les pressions deis dirigents del PC

Uuan Modesto~) «se me releva del man-

do».

posicions republicanes, i fou seguit per
un atac de tres dies, que tingué exit.
Eis republicans es replegaren fins que

quedaren empresonats entre els
franquistes i I' Alfambra. Per a no cedir més
terreny, van resistir en aquella posició des-
favorable; segons Eixea, «sobre los mon-
tes no ventajosos como nos batiera la pro-
pia aviación matando cinco muchachos»
i Franco els va piconar a partir del 5 de
febrer, a la segona part de la batalla de
Terol, anomenada també batalla de
I' Alfambra. El pes d'aquesta ofensiva el
va patir Eixea «en el segundo intento so-
bre Teruel, militarizadas ya las milicias,
la 41 División que incorporo a mi colum-
na cooperó con una Brigada al mando del
comandante profesional Velasco, ocupan-
do en frente y profundidad la sierra de la
Muela con avanzadas en la margen de-
recha del rio». EIs republicans, sense
aviació i atrapats contra el riu, van fugir a
la desbandada. Les tropes d'EI Campesi-
no (el general extremeny Valentín
González), pero, encara van resistir a
Terol fins el 20 de febrer, quan, sois i a
punt de resultar encerclats, van abando-
nar la ciutat. Malgrat que la premsa repu-
blicana minimitzava la perdua de Terol,
considerant-la un «mero accidente de
guerra que no alteraría el resultado final
de la contienda» (Fragua Social, 22 de
febrer de 1938), la batalla havia acabat
amb un balanc;: desastrós per a I'exercit
republica, que sofrí grans perdues en
homes i materials. La valoració del succe'it
a Terol feta per Eixea i els criteris de re-
agrupar I'exercit provoca un greu
enfrontament amb «Ios agregados rusos
(Delage i el coronel Chevchenko), a quie-
nes llamé la atención una vez con todo
el orgullo de la raza por hacerme pregun-
tas que estime inoportunas». Les
discrepancies amb el PC havien comenc;:at
1'1 de setembre del 1937 quan el coronel
Eixea va reforc;:ar el XIX Exercit amb «una
fraccion del POUM». Per la qual cosa,

D'en~a les relacions amb el PC foren
tenses. La següent anecdota és clara al res-
pecte. «Me' n vaig anar amb els dos (Eixea
i Caries Vilar, pare) i passejant per
Alacant, ixque a relluir que jo havia estat
soldat del seu Cos d'Exercit, a~í per
Llucena i ens conta que el cap de la
Divisió 52, a la que jo perteneixia, en
ocasió d'una vista al 'Puesto de Mando'
de la 52, acompanyat del seu Estat Major,
al obsequiar-los, a ell li dona una copa
d'oli ricí, en compte de I'habitual de
conyac. Mon pare li pregunta: 'I vosté que
va fer', contestant-li: 'Me la vaig beure i
vaig callar. No veus que ell és de milícies
i jo soc professional ~» .

EI21 d'abril de11938, el coronel Eixea
fou nomenat comandant m i I itar de
Castelló. El 14, s'havia trencat el front
d' Aragó, i el 15, les tropes franquistes
d' Alonso Vega, Martín Alonso i García
Valiño havien arribat a Vinaros, Benicarló
i Alcanar.

Des de la batalla de Terol, la guerra li
era desfavorable a la República. L'Exercit

Popular s'havia dessagnat, mentre les
desfetes, les nombroses baixes i la perdua
de territoris desmoral itzaven la

reraguarda, fatigada per la guerra, la
miseria i els bombardeigs. Del 26 de maig
al 15 de juny, les tropes franquistes de
García Valiño avancen sobre Vistabella,
Adzaneta i I' Alcora «para cooperar al en-
volvimiento de las posiciones enemigas
al Norte del río Mijares».

El 13 de juny Eixea es retirava
ordenadament i sense perdues de
Castelló, «cuando por sus calles desfila-
ban las Tropas Nacionales» (Comandan-
te Juez Instructor, 29, maig, 1939).

La ofensiva contra Valencia estava pre-
vista la nit del 24 al 25 de juliol. Aquella
nit el general Rojo trencava les línies
franquistes a l'Ebre. En un primer moment

l'estiu del 1937 Eixea sota el
comandament de Rojo i amb el menorquí

Vicen<;: Guarner, reorganitza I'exercit de
l'Est, nova denominació de I'antic front
d' Aragó. A proposta de Guarner, «se
me dio el mando del XIX Cuerpo de Ejer-
cito con fecha 3 de agosto del año 37,
formado por la 41 División, jefe de Mili-
cias Sr. Cortina; la 43 División con 4 ba-
tallones a media organización, mando
Mayor Marcelo; y la 54 División, tropas
allegadas para la operación de Albarracín,
de la 16 y 43 columna de Hierro con un
solo Batallón, mando Diputado comu-
nista señor Cartón. Durante el mando del
XIX cuerpo de Ejército operé por orden
del Jefe del Ejército de levante, Coronel
Sarabia».

Terol fou una ofensiva d'hivern inicia-
da pels republicans, a fi d'evitar una
operació que Franco preparava contra
Madrid. El plantejament va ser obra de
Vicent Rojo i la direcció fou encomanada
al general Hernández Sarabia, que tan sois
va disposar de sis dies per a preparar la
batalla.

EI15 de desembre de 1937, l'Exercit
popular ataca per sorpresa, en dues
direccions separades per 20 quilometres.
la tenalla republicana envolta Terol, i el
coronel Rey d'Harcourt, cap de la
guarnició franquista, va resistir a la
periferia de la ciutat, fins que, el 22, fou
obligat a replegar-se per la pressió deis
republicans. l'Exercit Popular va ocupar
la vi la malgrat la resistencia de Rey
d'Harcourt i els últims defensors, para-
petats dins alguns edificis.

l'única capital de província con-
querida per la República al Ilarg de la
Guerra va provocar un esclat
propagandístic i aconseguí I'objectiu
estrategic de distreure I'ofensiva contra
Madrid. Eis republicans, encoratjats, van
interpretar-la com I'inici d'un canvi de
tendencia, mentre que en el camp con-
trari, acostumat a repetides victories, va
estendre's la desorientació i el desanim.
Per a combatre aquests sentiments
negatius, Franco va ordenar suspendre
I'ofensiva projectada contra Madrid i re-
cuperar Terol, tot concentrant les tropes i
I'aviació que tenia preparades. El general
Dávila va dirigir el contraatac franquista,
que comen<;:a el 27 de desembre, i tres
dies després va ocupar la Mola de Terol,
que era la posició clau de tot el front. les
tropes republicanes van reaccionar quan,
la darrera nit de11937, va nevar amb tan-
ta intensitat que les operacions van resul-
tar impossibles; tots dos exercits van que-
dar immobilitzats, amb grans dificultats
deis soldats, que defensaven les posicions
gelades. la detenció de la Iluita no va
afectar els combats de I'interior de Terol
on, el 8 de gener de 1938, es va rendir el
coronel Rey d'Harcourt i els últims
defensors.

les operacions es van reprendre el1 7
de gener, quan el fred havia minvat. Un

gran bombardeig franquista aclapara les



sustitución por el gobierno de la RepÚ-

blica». Eixea, entre moltes altres, va pre-

parar I'evacuació de Negrín, Vicente

Uribe, Dolores Ibárruri, La Pasionaria, el

general d'aviació Hidalgo Cisneros; els

generals Tagüena i Cordón i el matrimoni

Rafael Alberti i Teresa León .

A Valencia, malgrat que el PC possei.a

un fort contingent i representava el seu

baluard més decisiu, la Junta de Casado

fou ben acollida per I'exercit. Aixo crea

un clima de desconfian<;:a vers Eixea per

part deis dirigents comunistes que havien

quedat (Loreto Apellaniz, cap del SIM, 7

de mar<;: 1939). D'altra banda, I'actuació

d'Eixea en I'evacuació del govern Negrín

i d'altres destacats comunistes el feia

sospitós a ulls deis casadistes, sobre tot,

del general Menendez i del comandant

militar Aranguren.

Durant les jornades següents, mentre

Besteiro negociava amb Franco els termes

de la pau i la rendició, el coronel Eixea

es va abocar en cos i anima a evacuar a

les 15.000 persones que havien arribat al

port d' Alacant. Molts d' el 15, com els caps

militars Burillo, Toral, Etelvino Vega, Juan

Ibarrola, Orad de la Torre; els líders

polítics o sindicals com Rodríguez Vega,

Gómez Ossorio, Henche de la Plata, Je-

sús Larrañaga, o els escriptors i periodistes

Eduardo de Guzmán i Navarro Balleste-

ros eren considerats «de dificil sustitu-

ción».

El 23 de mar<;: Eixea fou nomenat

comandant militar de Tarancón. La nit del

23 al 24 el seu nomenament queda «sus-

pendido hasta nueva orden». Eixea

mentres tant resta a Valencia.

Eis últims dies del mes de mar<;: del

1939 es feren patents la descomposició

política i I'esperit de desfeta a la zona

republicana. Franco ordena tallar les con-

verses de pau i, a partir del 26 de mar<;:,

les seves tropes comen<;:aren a ocupar les

posicions republicanes, sense trobar-hi

resistencia.

El dia 28, de matinada, el general ca-

sado va marxar en avió cap a Valencia,

on s'instal.la a I'antiga capitania general

i va convenir amb el diputat francés

Fordinal que el Comite Internacional o

Coordinació d' Ajut a la República

Espanyola enviaria a Alacant tots els

va ix el 15 que poguessin evacuar refugiats.

Eixea va tornar a Alacant. Despres de

salpar els mercants Staribrook, portant al

general Mangada, el líder sindical Ama-

ro del Rosal i nombrosos refugiats, i el

Maritime, només amb el governador ci-

vil i unes vint persones, entre les quals

devia haver estat Eixea, el coronel torna

a Valencia e129. Aquell mate ix dia, refusa

I'ordre de Miaja d'acompanyar-lo a Ora

fins no «terminar la misión encomenda-

da por el doctor Negrín de evacuar hasta

el último soldado del Ejercito de la

Republica». Aquell dia I'exercit de

Llevant abandona les línies, després de

rebre I'ordre signada pe/ general

Menéndez. Hores després, el general

Casado i alguns del seus col./aboradors

embarcaren a Gandia, al vaixell britanic

Galatea, que salpa el dia següent. La ciutat

de Valencia a la que arriba Eixea havia

quedat sense cap organ de poder real.

Aquest fet fou aprofitat pels falangistes

i la gent de la quinta columna sota la

direcció de Luis Gutiérrez Santamarina,

cap de la Falange barcelonina que tot just

s'havia evadit de la presó, per a

aconseguir els punts estrategics de la

ciutat i negociar la rendició deis

republicans. Així, I'entrada de les tropes

de Franco a Valencia es produí el dia 30

de mar<;, quan la ciutat ja estava sota el

control deis vencedors.

La matinada de 1'1 d'abril Eixea fou

detingut pels falangistes. A mig matí de

l'1 d'abril, la Guerra acabava oficialment.

VICENT GIL VICENT

I'atac va resultar un exit. .«Por el mo-
mento hay que abandonar la idea de to-
mar Valencia, el frente quedaba fijado
entre Nules y Almenara. Y con esto, Va-
lencia resisitió hasta el final de la con-
tienda» (J. Romeu).

Com oficial en cap d'operacions
d'Estat Major, Eixea fou un deis
encarregats del disseny de la defensa de
la «línea X-Y-l», que detindria I'avan<;: de
les tropes de Franco cap a Valencia.

Despres de la derrota de l'Ebre i el pos-
terior enfonsament de Catalunya,
militarment poca cosa li quedava per fer
a la República. Hi havia dues alternatives:
la de resistir, amb un intent d'allargar la
guerra amb I'esperan<;:a que la imminent
guerra mundial els ajudés a derrotar el
feixisme, o la de capitular, amb
negociacions o sense. La decisió
governamental, pero, fou la de continuar
la Iluita a ultran<;:a i la de mantenir la
imatge de normalitat a la reraguarda.

Amb tot, la situació havia canviat. La
crisi i posterior caiguda de Negrín i els

comunistes són la prova d'aquesta
inversió política. Ella de febrer del 1939
Negrín i Álvarez del Vayo arribaven a

Valencia, despres d'unes jornades a
Fran<;:a, precisament per organitzar la po-
lítica del gabinet i I'establiment definitiu
del govern a Madrid. Pero en les reunions

que previament havia mantingut amb
alguns deis seus ministres en un edifici
de la pla<;:a Tetuan (I'actual Capitania Ge-

neral) ja s'havia palesat que el gabinet
s'havia clivellat. El nomenament de
tinents generals de Rojo i Miaja, en un
moment en que des de l'Exercit Popular
se'ls formulaven dures crítiques, va ficar
al descobert la falta de unitat del govern
de la República. El 2 de mar<;: dimite ix
Azaña com a president. Tres dies més tard,
la nit del 5 al 6 mar<;:, es constitu.la a Ma-
drid el Consejo Nacional de Defensa sota
la presidencia del general Miaja, que

arreplegava militants de tots els partits i
sindicats, Ilevat del Partit Comunista.

Elda sera protagonista silenciosa de la
crisi governamental i del posterior cop
d'estat de Casado. Allí, en una denomi-
nada tacticament "Posición Yuste",
tindrien Iloc alguns consells de ministres
redui"ts transcendentals. Destaquen entre
tots ells el de la nit del 5 al 6 de mar<;: en
que es va produir la conversa telefonica
en la qual Casado comunicava a Negrín
I'al<;:ament de la Junta contra ell i el seu

govern.
Aquella matinada, una vegada

conegut el desenlla<;: del cop d'estat de
Casado a Madrid, Negrín i els seus
acompanyants eixien del país per via aeria
des de I'aerodrom de Monover amb
direcció a Ora.

Des del 2 de febrer al 22 de marc del
1939, el coronel Eixea esta va «en Alican-
te como presidente de la Comisión

Interprovincial para la Movilización de los
considerados indispensables y de difícil


