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Aquesta és una unitat didàctica d’acord amb la 
Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat  Edu-
cativa (LOMCE) 8/2013, de 9 de desembre, que 
modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
(LOE) i sis articles i una disposició addicional de 
la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, (LODE). 
Es basa en el DECRET 87/2015, de 5 de juny, del 
Consell, pel qual estableix el currículum i des-
plega l’ordenació general de l’Educació Secun-
dària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat 

Valenciana. Els indicadors d’èxit de 4t d’ESO es 
troben en el document pont de concreció curri-
cular de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

El tema de la Guerra Civil a 4t d’ESO està inclosa 
en el Bloc 5 «Les crisis d’entreguerres i la II 
Guerra Mundial», i en 2n de Batxillerat en el Bloc 
6 «La Segona República. La Guerra Civil en un 
context de crisi internacional (1931-1939)».
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1. objectius 2. continguts

2. competències claus

1. CCLI: Competència de Comunicació Lingüística.
2. CMCT: Competència Matemàtica i Competències bàsiques en Ciència i Tecnologia.
3. CD: Competència Digital.
4. CAA: Competència Aprendre a Aprendre.
5. CSC: Competències Socials i Cíviques.
6. SIEE: Sentit d’Iniciativa i Esperit Emprenedor.
7. CEC: Consciència i Expressions Culturals.

1. Conéixer i respectar el patrimoni material i cultural de la Guerra Civil a Castelló.
2. Identificar i situar en el temps els fets més rellevants de la Guerra Civil a Castelló.
3. Analitzar i valorar de forma crítica la Guerra Civil a Castelló.

1. L’objectiu principal és el coneixement de la Guerra Civil a Castelló per mitjà de textos, fotos i 
activitats.

2. Després d’una introducció de la Guerra Civil a Espanya, es tracta com es desenvolupa el conflicte 
a Castelló dividit en els següents apartats: Colp d’Estat, En la rereguarda, Columna Casas Sala, 
Santa Maria, Bombardejos i refugis, Villa Dolores, Dones en la rereguarda, Ateneu Raciona-
lista, Cultura, Educació, Premsa, Evacuats i refugiats, Fi de la guerra i Empremtes de guerra.

Bloc 1: Continguts comuns a l’aprenentatge de Geografia i Història. Curs: 4t d’ESO

Ús de diversos procediments (com línies del temps, blog, vídeos, debats…) sobre els fets històrics 
de la Guerra Civil, en concret a Castelló.
Ús crític d’eines TIC per interpretar la informació.
Ús d’estratègies de comprensió lectora i oral adequades al seu nivell.
Ús d’entorns d’aprenentatge col·laboratiu i assumpció de distints rols en equips de treball.
Foment de la lectura de textos divulgatius sobre temes històrics contemporanis.

Bloc 5: Les crisis d’entreguerres i la II Guerra Mundial. Curs: 4t d’ESO

Els orígens de la Guerra Civil Espanyola, les seues conseqüències i el context internacional.

Bloc 1: Continguts comuns a l’aprenentatge d’Història d’Espanya. Curs: 2n de Batxillerat

Ús de diversos procediments per obtindre i seleccionar informació sobre la Guerra Civil a Caste-
lló a partir de fonts variades presentats en diferents llenguatges.
Ús d’estratègies de comprensió lectora i oral adequades al seu nivell.
Ús crític d’eines TIC per organitzar marcadors socials, interpretar la informació i crear contin-
guts en diferents formats: textos, línies de temps, blog, web, presentació de diapositives, vídeos, 
debats, exposicions orals, etc.
Assumpció de distints rols en equips de treball.

Bloc 6: La Segona República. La Guerra Civil en un context de crisi internacional (1931-
1939). Curs: 2n de Batxillerat

Nocions de crisi, guerra i revolució.
El Front Popular: les primeres actuacions del govern; la preparació del colp militar.
La Guerra Civil: la insurrecció i el desenvolupament de la guerra; la dimensió internacional del 
conflicte; l’evolució política en les dues zones; les conseqüències de la guerra. La vida quotidiana 
en la rereguarda. La repressió. Propaganda i cultura.

ESPECÍFICS

GENERALS
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3. criteris d’avaluació 4. indicadors d’èXit 4t d’eso 

Bloc 1: Continguts comuns a l’aprenentatge de Geografia i Història. Curs: 4t d’ESO

Interpretar les dades, evidències i informació per mitjà de la seua representació en forma de lí-
nies de temps i síntesi de conclusions.
Usar diferents eines informàtiques per buscar, seleccionar i emmagatzemar diversos documents, 
considerats com a fonts, de manera contrastada en mitjans digitals.
Cercar documentació escrita i oral contrastada.
Participar en equips de treball per aconseguir metes comunes i assumir diversos rols amb eficà-
cia i responsabilitat.

Bloc 5: Les crisis d’entreguerres i la II Guerra Mundial. Curs: 4t d’ESO

Analitzar l’evolució de la Segona República, els desafiaments socials, econòmics i polítics que va 
tractar d’afrontar per mitjà de reformes, i relacionar el panorama i el context internacional amb 
la Guerra Civil.

Bloc 1: Continguts comuns a l’aprenentatge d’Història d’Espanya. Curs: 2n de Batxillerat

Seleccionar i organitzar la informació rellevant, d’acord amb uns objectius previs, a partir de la 
comprensió de textos orals i escrits, continus i discontinus, usats com a fonts.
Interpretar les dades, evidències i informació històrica per mitjà de la seua representació en for-
ma de gràfiques, línies de temps o esquemes.
Comunicar de forma oral, escrit i visual el procés d’aprenentatge.
Usar diferents eines informàtiques per buscar, seleccionar i emmagatzemar diversos documents, 
considerats com a fonts, de manera contrastada en mitjans digitals.
Organitzar equips de treball per distribuir responsabilitats i gestionar recursos.

Bloc 6: La Segona República. La Guerra Civil en un context de crisi internacional (1931-
1939). Curs: 2n de Batxillerat

Explicar la Guerra Civil i el curs dels esdeveniments en les dues zones tenint en compte els seus 
antecedents i el context internacional, i destacar les seues conseqüències a partir del contrast de 
diverses interpretacions historiogràfiques. 

Bloc 1: Continguts comuns a l’aprenentatge de Geografia i Història. Curs: 4t d’ESO

Defineix problemes relatius a fets i processos històrics contemporanis a partir de preguntes i hi-
pòtesis.
Selecciona i interpreta les dades, les evidències i la informació de manera crítica sobre fets histò-
rics de la Guerra Civil amb el suport de la seua representació.
Usa de forma crítica diverses eines informàtiques per buscar diversos documents (com ara mar-
cadors i fulls de càlcul), seleccionar-los i emmagatzemar-los.
Comunica els continguts elaborats en diversos formats i mitjans (textos, línies de temps, blog, 
web, presentació de diapositives, vídeos, debats, exposicions orals, etc.) i cita correctament les 
fonts de manera autònoma.

Bloc 5: Les crisis d’entreguerres i la II Guerra Mundial. Curs: 4t d’ESO

Relaciona l’evolució de la Segona República i del context internacional amb l’origen, el desenvolu-
pament i les conseqüències de la Guerra Civil.

5. temporalitZació 

Suggerim la temporalització següent:

1. En primer lloc, una sessió amb les activitats prèvies i el context de la Guerra Civil a Espanya. 
2. A continuació, en tres sessions es presenten els temes i les activitats de la Guerra Civil a Castelló.
3. La Unitat Didàctica de la Guerra Civil es complementa amb el blog Itineraris de Memòria Histò-

rica a la ciutat de Castelló i el vídeo La Guerra Civil a Castelló.
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introducció

activitats prèvies

6. metodologia 

1. Per adquirir coneixements i capacitats és necessari partir dels seus coneixements previs. Cal 
començar amb unes preguntes prèvies per conéixer què sap l’alumnat sobre la Guerra Civil.

2. D’aquesta manera, s’assegura l’aprenentatge significatiu i s’afavoreix la seua autonomia.

3. Les activitats es proposen de manera oberta amb relació a les motivacions de l’alumnat per afa-
vorir el diàleg i el treball cooperatiu.

4. Els criteris són una metodologia activa, on es treballen la motivació a partir dels coneixements 
de l’alumnat, l’atenció a la diversitat d’aquest i l’avaluació del procés educatiu.

5. Es promou l’observació de fotografies, la resolució de qüestions, els muntatges visuals i la recer-
ca científica d’informació.

1. La Unitat Didàctica de la Guerra Civil a Castelló s’ofereix a la comunitat educativa amb la finali-
tat de proporcionar eines didàctiques sobre el conflicte a Castelló. És el fruit d’un treball histò-
ric de síntesi, amb un disseny atractiu i pràctic per al professorat i l’alumnat.

2. La Unitat Didàctica es divideix en unes activitats prèvies per avaluar els coneixements de l’alum-
nat, una introducció a la Guerra Civil a Espanya, la Guerra Civil a Castelló i les activitats finals. 
Al final, es recomana literatura, pel·lícules i bibliografia relacionada amb la temàtica.

3. El bloc principal, dedicat a la Guerra Civil a Castelló, està format per una explicació, unes imat-
ges i unes qüestions temàtiques. També es facilita informació addicional per aclarir conceptes i 
dades biogràfiques. Finalment, en l’annex, s’afegeix un apartat dels partits polítics, els sindicats 
i biografies per al professorat.

1. Saps què és una dictadura? Quines diferències hi ha respecte a una democràcia?

2. Podries diferenciar una monarquia d’una república?

3. Què és un colp d’estat?

4. Què és el feixisme? En quins països es va iniciar el feixisme?

5. Saps quan comença la Guerra Civil? I quan acaba?

6. Al final de la Guerra Civil quin sistema de govern es va establir a Espanya? Era legal o va ser 

imposat per la força?

7. Què és un evacuat? I un exiliat?



PORTADA DE LA TRACA, NÚMERO 1219
Col·lecció Rafael Solaz en l’exposició La Traca. 

La transgresión a la norma a La Nau. 
Realitzada entre el 5 d’octubre de 2016 i el 15 de gener de 2017

Foto: GRMHCS.
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La Guerra Civil comença a partir de la insurrecció 
militar  del 18 de juliol de 1936 i acaba l’1 d’abril de 
1939. El colp d’estat de 1936, protagonitzat pels 
generals José Sanjurjo, Francisco Franco i Emilio 
Mola, contra el govern democràtic de la República 
va tindre el suport d’una part de l’exèrcit, dels car-
lins, dels conservadors i de gran part de l’Església.
El colp militar va fracassar en la major part de 
l’Estat, fet que va provocar la divisió d’Espanya 
en dues zones: la dels rebels, sota el lideratge de 
Francisco Franco, i la dels republicans.

Des d’Europa es convoca el Comité de no inter-
venció per evitar que el conflicte s’estenguera a 
altres països. Però l’acord es va incomplir per la 
participació bèl·lica de l’Alemanya nazi, la Ità-
lia feixista i la dictadura de Portugal junt amb 
l’exèrcit rebel, i l’ajuda militar russa, fonamen-
talment, i dels voluntaris de les Brigades Inter-
nacionals que va organitzar la Internacional Co-
munista, al govern de la República.

1. la guerra civil a espanYa

ACTIVITATS

1. Has sentit parlar de la Guerra Civil a la teua família? Què te n’han explicat?
2. Fes un eix cronològic de la Guerra Civil espanyola.
3. Quins països van ajudar els republicans en la Guerra Civil?
4. Per què Alemanya i Itàlia van ajudar els revoltats? En què consisteix la seua ajuda?
5. Qui governava a Alemanya i a Itàlia als anys 30? Quin són els trets més característics 

dels seus governs?
6. Creus que el conflicte de la Guerra Civil es podria haver solucionat? De quina manera? 

Debateu-ne en grup.

El cartells de la Guerra Civil van ser un dels instruments de propaganda. Van ser elaborats 
tant pel bàndol franquista i com pel republicà, partits i sindicats, objectiu dels quals era 
elevar la moral de la població. 

1. Investiga per mitjà d’Internet els cartells dels rebels i dels republicans. 

2. Analitza’n l’ús dels colors, els símbols i el seu missatge. 

3. Prepareu una exposició amb cartells i expliqueu què representen.

4. Llegeix alguna novel·la, relat o còmic recomanat al final de la Unitat Didàctica. 

5. Debateu-ne a classe.
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AH...! SÍ...!
     Tallen els tremolosos silencis de la nit
paoroses ganivetades de sirenes.
Rondinen els motors dels avions sinistres
a 5000 metres.
Esclaten, lluny, sorolloses i tràgiques,
les bombes estrangeres…
     Què dius, “neutral”, que cauen?
No cauen, no; les llencen
amb la fúria impotent del bàrbar invasor
que vol fer carn sense pagar el deute.
Les espases de llum dels reflectors combaten
en l’espai. Es creuen
i perforen el vellut argentat de les boires.
Sona el bèl·lic concert dels antiaeris.
Canta l’hora un rellotge: les tres.
Els canons defensius tronen i pengen
al cel estels malastrucs i moridors
de llums intenses…
La punta de la llança
d’un reflector enfila un avió dels negres,
com si una espasa punxara una mosca.
Un cercle
de petits núvols blancs nimba de mort
la nau perduda en l’espai sense terme…
Explosions en l’aire…
Ací i allà, en la terra ruïnes i fogueres…
–El Grau! Sagunt! Objectius militars!–
diu el “senyor neutral” d’idees tèrboles
i es tomba al llit, inconscient o malvat,
com si els seus fills foren fills indemnes!
–Objectius militars! Assassins! Traïdors!
Fills mal parits d’una lloba, nats en un cau de 
feres!

2 
La gent contempla el punyent espectacle
amb els ulls humits i rodons d’espant.
Els xiscles de les dones
i el plorar dels infants
esquincen les tenebres
i fan el respir amarg…
Una casa, altra casa, altra casa, altra casa…
Els sostres enfonsats,
les parets ensorrades
i els murs enderrocats
mostren, entre desferres i ruïnes,
la poesia humil de llur intimitat:
una calaixera desfeta,
el llit trencat,
la taula feta a trossos,
el bressol d’un infant.
La gàbia intacta amb el canari mort,
robes, joguines, quadros, retrats…
 

     La vella calaixera olorosa de poma
i de records amats,
on es guardaven la roba blanca i neta,
cartes dels fills soldats,
els vestits dels diumenges
i els estalvis de l’any;
la taula dels menjars escassos,
on es llescava el pa,
–el nostre pa de cada dia
amb la suor del front guanyat–;
el llit sagrat on els pares moriren
i els fills eren nats...
     

Els laments dels ferits
ens tornen a la tràgica realitat:
un… dos… tres… quatre… cinc… sis morts.
Una dona amb la sina nua que alletava un in-
fant;
uns homes forts que no
s’han pogut defensar;
una nena dormida abraçada a la nina
–la vida i el goig truncats–;
i un vell i una velleta que es dormiren
per a no despertar…
 
Les pales i els pics descolguen silencis
i clams desesperats;
corren les ambulàncies; tin…! tin…!
–lament agut i càlid de metall–.
Homes i dones amb la vida trencada,
homes i dones davant la morta llar!
–Què passa? De què es queixen? –diu l’ombra 
que s’esmuny.
–Ah…! Sí…! Objectius militars!

1. la guerra civil a espanYa

MIQUEL DURAN DE VALÈNCIA
Guerra, victòria, demà.

Miquel Duran i Tortajada (València, 1883 – 
València, 1947), periodista i escriptor que signa 
sota el pseudònim de Miquel de València. En el 

franquisme serà depurat i represaliat. 

ACTIVITATS

1. A què es refereix l’autor quan men-
ciona entre cometes neutral i senyor 
neutral?  I bàrbar invasor?

2. Per què parla de Sagunt i el relaciona 
amb objectius militars?

3. Miquel Duran de València descriu 
l’atac aeri des del punt de vista de la 
població. Quins efectes té?
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2.2 EN LA REREGUARDA2.1 COLP D’ESTAT

2. la guerra civil a castelló 

El colp d’estat es viu amb incertesa a Castelló 
quan uns extremistes intenten incendiar l’esglé-
sia de Santa Clara i el Casino Antic, però l’alcalde 
Manuel Aragonés Cucala i el Centre Obrer 
els fan desistir. 

Els tradicionalistes i alguns militars formen part 
de la trama colpista. També es coneix la partici-
pació d’un sector de la cúpula dels gassetistes en 
el colp d’Estat.

L’espera va donar peu a l’organització dels partits 
i sindicats. Al Ple de l’Ajuntament del 21 de juliol 
de 1936 tracten els successos militaristes d’Àfri-
ca i redacten un comunicat d’adhesió al govern 
republicà. Finalment, el colp militar a Castelló 
no va triomfar per la indecisió dels insurgents i 
l’actitud enèrgica del coronel Primitivo Peire 
Cabaleiro, que van afavorir l’èxit de la democrà-
cia republicana amb la col·laboració del Centre 
Obrer, que no va convocar la vaga general.

Després de la victòria de Castelló enfront dels 
rebels, la ciutat es va mantindre en la rereguarda 
durant l’alcaldia de Manuel Aragonés Cucala. Du-
rant el seu mandat, es va municipalitzar l’aigua, 
l’assistència social, l’habitatge i el Conservatori de 
Música. Es va establir un arbitri extraordinari per 
a la guerra i es va constituir el Comité Provincial 
de Refugiats i la Junta de Defensa Passiva. A 
més, es va habilitar l’edifici de Servei d’Assistència 
Social d’Orfes per acollir refugiats i la Pèrgola del 
Parc Ribalta com a parvulari.

Es va decidir canviar el nom dels col·legis, de ma-
nera que el Grup Ejército seria Grup Cervantes i 
el Grup Guerra del Río s’anomenaria González 
Chermà, mentre que el Círculo Mercantil e In-
dustrial seria nomenat Círculo Popular de Indus-
tria y Comercio. Però la prioritat va ser organitzar 
les milícies, abastir la població, atendre els refugi-
ats i decomissar propietats.

A partir de juliol de 1936 es va formar el Comité 
Executiu Antifeixista, de predomini sindicalista, 
que era un comité revolucionari autònom i para-
l·lel al govern local dirigit per l’alcalde Aragonés. 
Els poders republicans van mancar d’autoritat da-
vant el moviment revolucionari de la Unió Gene-
ral de Treballadors (UGT) i la Confederació 

Nacional del Treball (CNT). Aquesta última va 
debatre entre fer la revolució o guanyar la guerra. 
Els integrants del Comité Executiu Antifeixis-
ta es van integrar en l’alcaldia del socialista José 
Castelló-Tàrrega i Arroyo el 12 de novembre de 
1936. Durant el seu mandat, es va municipalitzar 
el Teatre Principal —ara dit Municipal— i es van 
iniciar les obres per asfaltar i construir el parc 
central de l’Obelisc al Parc Ribalta.

El 8 de juny de 1937 Amadeu Ribó Simont es va 
convertir en el nou alcalde del sector prietista del 
Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) que ac-
cepta pactar amb els comunistes. 

PORTADA DE LA TRACA, NÚMERO 
1937
Col·lecció Rafael Solaz en 
l’exposició La Traca. 
La transgresión a la norma 
a La Nau.
Realitzada entre el 5 d’octubre de 
2016 i el 15 de gener de 2017.
Foto: GRMHC.

FAÇANA DE L’ESGLÉSIA DE LA SAGRADA FAMÍLIA QUAN ES VA 
UTILITZAR COM A MAGATZEM. 
Foto: GRMH, fotograma procedent del documental Defensores de 
la Fe emès a RTVE2. 

Manuel Aragonés Cucala (Sant Mateu, 1904 – ?, 
1982). Advocat i polític. Diputat provincial i alcalde 
de Castelló per Unión Republicana de maig a no-
vembre de 1936. Condemnat a sis anys de presó en 
1939 i indultat en 1945. Exiliat a Mèxic.

Primitivo Peire Cabaleiro (?, 1880 – ?, 1942). Cap 
del Batalló de Metralladores número 3 de Castelló 
en 1936. Va ascendir a comandant i va participar en 
diferents fronts del comandament republicà. Exiliat.

Centre Obrer és l’organització social que aplega to-
tes les associacions obreres de la ciutat. Unifica tots 
els sindicats, encara que la direcció és republicana 
i la majoria de les societats socialistes. La seu era a 
la Ronda de la Magdalena, 12-14.
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cana es va establir en el Casino dels caçadors; el 
Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM), 
en el col·legi Sagrado Corazón; la UGT, en Escoles 
Pies; les milícies antifeixistes, en el Palau Episco-
pal i l’Ateneu Racionalista (vegeu-ne apartat), en el 
local del Partit Radical, al carrer de Ruiz Zorrilla. 

REPRESSIÓ

En 1936, la Columna de Ferro (vegeu-ne apartat 
de la Columna Casas Sala) va cremar algunes es-
glésies i arxius en resposta al colp i la repressió 
franquista. Aquesta columna de milicians —de 
caràcter anarquista— va assaltar la presó amb un 
balanç d’entre 53 i 78 morts a l’octubre de 1936. 

El 29 d’agost de 1936 la Guàrdia Provincial Anti-
feixista (anomenada popularment GUAPA) i les 
milícies dels Comités van participar en la mort de 
56 presos del vaixell-presó Isla de Menorca.

La violència contra els dretans (principalment 
propietaris, eclesiàstics i llauradors) va ocasionar 
1.031 víctimes a la província de Castelló, segons 
l’estudi de Vicent Gabarda Ceballan. Les institu-
cions republicanes van desautoritzar les accions 
violentes i van defensar el compliment de la llei.

NOMENCLÀTOR

Els canvis en el govern central i local van originar 
modificacions en el nomenclàtor de places i car-
rers. Els líders, països i fets històrics de la Guerra 

Civil van prendre protagonisme en una tipologia 
referida al moviment obrer, als socialistes, anar-
quistes, comunistes i republicans.

El 13 d’agost de 1936 es va substituir el nom del carrer 
Fernando Gasset pel de Largo Caballero i el d’Alcalá 
Zamora pel d’Indalecio Prieto. El carrer d’Alejandro 
Lerroux es va canviar per Martínez Barrios (antic 
Sant Fèlix); després anomenat Milicias Ciudadanas.

També hi ha carrers que van prendre el nom de 
Dolores Ibárruri (actual Cavallers), Frente Popu-
lar (actual Pelayo) i Durruti (actual Governador). 
El 10 de novembre de 1936 la Ronda del Millars 
va passar a ser l’Av. de la Unió Soviètica, la Ron-

MERCADO
En la porta lateral esquerra de l’església de la 

Sagrada Família a la Ronda de la Magdalena hi 
ha un rètol despintat amb la paraula Mercado. 

Foto: Francesc Durà.

En aquest moment, l’atenció va ser abastir a la 
població, depurar els desafectes a la República, 
enfortir l’Exèrcit Popular i les bones relacions en-
tre els partits. A més, des del Govern Civil es van 
esforçar a mantindre l’ordre públic per intentar 
dissipar els excessos revolucionaris.

En la Guerra Civil es van redactar tres Estatuts 
d’Autonomia. Al gener de 1937 la CNT va redactar 
el seu projecte. Al febrer, va ser Esquerra Va-
lenciana qui en va aprovar un i al març ho va fer 
Unión Republicana Nacional. Cap de les tres 
iniciatives tindria més transcendència. La majo-
ria dels partits van ajornar les decisions d’elaborar 
un Estatut d’Autonomia en finalitzar de la guerra.

CONFISCACIONS I COL·LECTIVITZACIONS

Es van confiscar totes les esglésies i es va aprofitar 
el seu espai per a fins civils. L’església de Santa Ma-
ria es va utilitzar com a biblioteca, l’església de la 
Trinitat, com a pavelló de música, l’ermita de Sant 
Miquel, com a biblioteca, Caputxins i la Sagrada 
Família, com a mercat (vegeu-ne foto), l’ermita de 
Sant Nicolau de Bari, com a escola o biblioteca, i la 
Casa Badia, com a jutjats.

Des del 10 d’agost de 1936, es van produir controls 
obrers i col·lectivitzacions per l’abandonament 
de fàbriques, tallers i comerços. La UGT es va de-
cantar per un control obrer on el propietari man-
tenia el poder sobre els mitjans de producció i els 
obrers la gestió. Per contra, la CNT va optar per 
la col·lectivització, on tot pertanyia als obrers. Es 
van expropiar les fàbriques d’Ezequiel Dávalos, 
José Nebot, Francisco Pérez, Juan Antonio Que-
rol, la Societat de Foment Agrícola Castellonenc i 
Ceràmiques Llevantines entre d’altres. També es 
van controlar de manera col·lectiva finques i edi-
ficis públics.

El 22 de febrer de 1937 es van confiscar els pe-
riòdics Heraldo de Castellón (col·lectivitzat pel 
Front Popular), República i Diario de Castellón. 
El Teatre Principal i la EAJ-14 Radio Castellón es 
van decomissar.

El Casino Antic es va confiscar com a seu del Co-
mité Executiu Antifeixista; Izquierda Republi-

2. la guerra civil a castelló 

MILICIANS
Foto: Centre Documental de la 

Memòria Històrica, Salamanca.
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Text (Fragments d’Unitats de xoc de Pere Calders)

«Avui han passat més camions carregats d’armes cap al front de Terol. El front de Terol és el nostre. El 
pressentim com s’agita i viu darrere de les muntanyes que marquen una línia paral·lela a la carretera de 
València a Barcelona… Ja fa dies que projectem línies de filats de ferro, nius de metralladora, camuflat-
ge de peces d’artilleria. Els plànols surten de les nostres mans i ens els prenen de seguida per enviar-los 
als equips d’obrers que fortifiquen les línies de resistència.» (p. 41)

«Fa dies que la població està sotmesa a una tensió especial. Es diu que hi ha elements de la cinquena 
columna que preparen un sabotatge de gran envergadura, i el diari local, que es publica els vespres, 
ha inserit una nota del governador en la qual es denuncia el propòsit dels elements emboscats de pre-
parar un moviment d’agitació, encaminat a facilitar l’entrada de les tropes feixistes a la província.» 
(p. 51)

«La nit passada, els avions enemics han bombardejat la població. El malestar d’aquests darrers dies ha 
pres un caràcter més definit i hom sap l’existència, amb més elements per a judicar-ne l’abast, d’un pla 
de pertorbació perfectament traçat.

Els franctiradors feixistes, en un paqueig estúpid, han aprofitat l’alarma nocturna per a disparar contra 
els elements encarregats de portar els primers socors a les víctimes; hi ha hagut detencions, serveis de 
policia importants, sorpreses doloroses.» (p. 55).

2. la guerra civil a castelló 

da de la Magdalena va ser l’Av. México, i Cardona 
Vives es va anomenar Manuel Félix Montoro, pri-
mer soldat que va morir al front de Terol. El 19 de 
gener de 1937 el carrer Sanahuja es va nomenar 

Komsomol, vaixell rus enfonsat pels feixistes.
En total hi va haver 48 canvis del nomenclàtor al 
llarg de la Guerra Civil, que s’anunciaven en prem-
sa i ràdio perquè la població els coneguera.

Junta de Defensa Passiva La seua missió era la protecció física de la població i dels béns.

UGT Unió General de Treballadors, sindicat socialista de gran implantació a Castelló.

CNT Confederació Nacional del Treball, sindicat anarquista.

Josep Castelló-Tàrrega i Arroyo (Castelló, 1904 – Mèxic, 1982). Periodista i polític. Director de l’Heraldo de Caste-

llón. Regidor de l’Ajuntament de Castelló i vicepresident de la Diputació Provincial. Durant la guerra va ser alcalde de 

Castelló entre novembre de 1936 i maig de 1937. Exiliat al nord d’Àfrica, França i Mèxic.

Amadeu Ribó Simont (la Corunya, 1895 – Mèxic DF, 1964). Enginyer industrial i polític. Dirigent del PSOE i UGT i 

delegat de la Federació Provincial Socialista. Últim alcalde de Castelló en la Segona República entre juny de 1937 i 

maig de 1938. Exiliat a Mèxic.

Esquerra Valenciana Partit republicà valencianista.

Unión Republicana Partit republicà.

Front Popular Coalició electoral formada pels principals partits d’esquerra que va guanyar les eleccions de 

febrer de 1936.

Izquierda Republicana Partit republicà liderat per Manuel Azaña.

POUM Partit Obrer d’Unificació Marxista, partit comunista de caràcter trotskista.

Partit Radical Anomenat Partit Republicà Autònom de Castelló, que va controlar el govern local fins la Guerra Civil 

sota el lideratge de Fernando Gasset Lacasaña.

Nomenclàtor És la relació de noms i carrers d’una població.

ACTIVITATS

1. Què significa municipalitzar?
2. Què vol dir confiscar?
3. El Comité Executiu Antifeixista col·lectivitza empreses. 

      Totes les col·lectivitzacions són iguals?

ACTIVITATS

1. Qui és l’autor del text? On i com va viure la Guerra Civil Pere Calders?
2. En quin any es poden datar els fets relatats?
3. Per què porten armes a Terol? Què són les línies que menciona el text? Quines van ser les línies 

de resistència entre Castelló i València? Qui les va construir?
4. Saps què és la cinquena columna? Quins eren els seus objectius polítics?
5. Per què es bombardeja de nit? Què són el paqueig i els franctiradors?Busca fotografies de la Guerra Civil a Castelló. Prepara un àlbum fotogràfic per penjar en 

el blog Itineraris de Memòria Històrica a la ciutat de Castelló.

Pere Calders i Rossinyol 
(Barcelona, 1912 – Barcelona, 1994). 

Escriptor exiliat a Mèxic que narra en Unitats 
de xoc les seues experiències en el front.
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Després de 81 anys, encara es busca la localitza-
ció dels assassinats, com el tinent republicà afu-
sellat en el cementeri de Terol, Joaquín Osset.

 
2. la guerra civil a castelló 

Després de la victòria republicana a Castelló i 
València al juliol de 1936, es van formar colum-
nes de milicians amb l’objectiu d’alliberar Terol 
dels rebels. Les columnes milicianes, sense disci-
plina i comandament, es van desenvolupar com 
a complement de l’exèrcit entre juliol de 1936 i 
març de 1937. Les més destacades són la Colum-
na de Ferro (anarquista), Torres-Benedito (de 
fort component anarcosindicalista), Eixea-Uri-
bes (UGT, PSOE, PCE i algun grupuscle del 
POUM), Columna Peire (amb un grup majoritari 
de militars), entre d’altres. Segons l’historiador 
Eladi Mainar, van arribar a haver 20.000 milici-
ans en les columnes, incloent-hi els soldats que 
participaven.

El 25 de juliol de 1936, la Columna Casas Sala, 
formada per milicians i guàrdies civils, va eixir de 
Castelló amb l’objectiu de fer-se amb la ciutat de 

Terol i sufocar la rebel·lió militar. Dos dies des-
prés, va eixir de Castelló un contingent de més de 
200 homes de la Guàrdia Civil cap a Sogorb junt 
amb els voluntaris de Sagunt. En total van ser 
300 guàrdies civils i 800 milicians amb 49 vehi-
cles. També s’hi va afegir una altra companyia de 
la Guàrdia Civil procedent de Conca.

El contingent de la Guàrdia Civil sota el coman-
dament de Francisco Ríos es va rebel·lar contra 
els milicians disparant contra ells en La Puebla 
de Valverde (Terol). Es va justificar l’acció per la 
situació de violència i descontrol de la localitat, 
encara que els documents consultats no coinci-
deixen amb l’element desencadenant. En l’en-
frontament van morir entre 13 i 35 milicians, 
però les xifres van augmentar a 72 víctimes en els 
combats. Van empresonar 47 persones, inclosos 
els caps militars.

ACTIVITATS

1. En les fotos apareixen soldats d’una columna de milicians. Qui en formava part? Quin era el seu 
uniforme i el seu armament? Què significa el puny en alt?

2. Exposa oralment el paper de les columnes milicianes en la Guerra Civil.
3. Després de veure la pel·lícula Tierra y libertad, debateu en grup sobre els i les milicianes. Com 

va ser la seua incorporació a l’exèrcit republicà?

COLUMNA CASAS SALA
Foto: Pepe Vicent.

2.3 COLUMNA CASAS SALA

MILICIANS EN CAMIÓ
Foto: Centre Documental de la 

Memòria Històrica, Salamanca.

MILICIANS EN EL CENTRE DE CASTELLÓ
Foto: Centre Documental de la 
Memòria Històrica, Salamanca.

PSOE Partit Socialista Obrer Espanyol, fundat en 1879, 
que es definia com a partit de la classe obrera i socialista.

PCE Partit Comunista de Espanya, fundat en 1921, 
amb un ideari comunista.

Francisco Casas Sala (Manresa, 1896 – Terol, 1936) Ad-

vocat i polític. Va ingressar en Acció Republicana i va ser 

president d’Esquerra Republicana del País Valencià. Elegit 

diputat per Izquierda Republicana. Va formar part de la 

columna miliciana i guàrdia civil que vol recuperar Terol. 

Va ser afusellat en La Puebla de Valverde. En la Guerra 

Civil va donar nom a l’actual carrer Major.
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2. la guerra civil a castelló 

La cocatedral de Santa Maria, església del s. XVI 
declarada en 1931 Monument Històric Artístic, 
es va enderrocar per acord municipal el 17 de no-
vembre de 1936, malgrat les gestions en contra 
d’un grup de persones que es van entrevistar amb 
l’alcalde i el Governador Civil. Es va plantejar es-
timbar per raons de salubritat com a reforma ur-
banística per llevar el taponament del carrer Co-
lom i deixar part de l’edifici per a l’Arxiu Provincial 
de protocols. La Direcció General de Belles Arts va 
ordenar paralitzar les obres, però l’Ajuntament no 
va obeir el manament. A finals d’agost de 1937 es 
van acabar les obres d’enderrocament, dirigides 
per la Junta Delegada de Incautación, Pro-
tección y Salvamento del Tesoro Artístico. 

Hui, resten de la vella església les portades nord 
i sud i els relleus de la imposta de la porta oest o 
principal, així com algunes claus de les voltes ner-

vades. Els carreus van ser utilitzats per construir 
el basament de l’escorxador. 

L’ajuntament autoritzà en març de 1936 l’enderro-
cament del Convent i l’església de Santa Clara. S’en-
fosa, sense autorització oficial, l’església de La Sang i 
Sant Pere en 1936 i el convent del Caputxins en 1937. 

ENDERROC DE SANTA MARIA
Foto: Arxiu Històric de la 

Diputació Provincial de 
Castelló, fons propi, ruïnes 

de Santa Maria.

2.4 SANTA MARIA 

MUSEU PROVINCIAL DE 
CASTELLÓ
Objectes artístics caste-
llonencs emmagatzemats 
en el Museu Provincial de 
Castelló. 

La Junta Delegada de Incautación, Protección y Sal-
vamento del Tesoro Artístico es va formar el 3 de juny 
de 1937, presidida pel polític Joaquín Marco Tur, amb 
l’objectiu de protegir el patrimoni de Castelló que tinga 
interés. En les seues actes declaren que van fer gesti-
ons per evitar l’enderroc de Santa Maria. El 4 de març 
de 1938 es va dissoldre la Junta, sota la presidència del 
membre d’Esquerra Valenciana Fernando Vivas Lloret. 
Va traslladar a València 1.464 objectes del fons proce-

dents del Museu Provincial de Belles Arts.
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Text històric  (Llibre d’actes de l’Ajuntament de Castelló)

«En la ciutat de Castelló de la Plana, sent les 19.10 hores del 17-11-1936, es van reunir en aquesta casa 
capitular, sota la presidència de l’alcalde, José Castelló-Tárrega i Arroyo, els gestors: (…). A continu-
ació, García formula una proposició relativa al fet que l’edifici de l’Església Major siga enderrocat al 
més prompte possible. El President pregunta si s’accepta o no la urgència de l’anterior proposició. La 
Comissió Gestora per unanimitat així ho acorda. (…) Picó diu que s’adhereix a l’anterior proposta que, 
al seu parer, per raons de salubritat, per raons d’urbanització, per les raons que ha exposat el camarada 
Peirat sobre les dimensions i orientació que tindria l’actual plaça deu desaparèixer el dit casalici que ha 
estat la carronya de Castelló, que representa això tan infame que motiva que la proposta del camarada 
García es deu prendre en consideració i es procedisca al seu enderrocament de forma urgent. (…) I feta 
l’oportuna pregunta per la Presidència, la Comissió Gestora acordà, per unanimitat, aprovar la propo-
sició del Gestor García, amb l’addició exposada pel company Remolar, o siga, portar a efecte l’enderro-
cament de l’Església Major, proposta pel primer, i que es tire una part de l’edifici fent l’oportuna selec-
ció de material, i així mateix, que dit enderrocament continue efectuant-se a mesura que les necessitats 
de material per a altres obres així ho requerisca.»

ACTIVITATS

1. Què es decideix en el Ple de l’Ajuntament del 17 de novembre de 1936? Per què es fa? Què 
resta hui de l’antiga església?

2. En la foto amb objectes artístics emmagatzemats pots identificar l’autoria del quadre del 
fons i de l’escultura de l’esquerra?

Llibre d’actes de l’Ajuntament de Castelló, 17-11-1936
(Original en castellà, traducció de l’autor, Mezquita Broch, 
Pascual Estudiar la història d’Espanya a través dels seus 

documents sobre Castelló, Ribalta número 21, 2014).

2. la guerra civil a castelló 
 

BOMBARDEIG DEL 3 D’ABRIL DE 1938
Foto: GRMHCS.

2.5 BOMBARDEJOS I REFUGIS

El 23 de març de 1937 es produeix el primer bom-
bardeig sobre Castelló. És el conegut com a Bom-
bardeo del barco, llançat des del creuer Baleares, 
que va causar 19 víctimes, segons les últimes in-
vestigacions, i nombrosos ferits.

La ciutat de Castelló va patir en total 44 bombar-
dejos. D’aquests, 40 els va efectuar l’aviació rebel i 
els altres 4 l’aviació republicana. Pel que fa al nom-
bre de víctimes, se n’han identificat 158, i hi ha un 
nombre d’entre 10 i 15 persones més no identifica-
des. Els danys materials van ser nombrosos: 629 
cases en runes i 605 cases afectades.

A la Guerra Civil es van habilitar com a hospitals 
les Escoles Pies, l’Hospital Provincial, l’Església 
de la Trinitat, el Convent de les Carmelites Des-
calces i la casa de la Marquesa, a la plaça Cardona 
Vives.

En un document anònim i sense data custodiat a 
l’Arxiu Històric Municipal de Castelló (foto de la 
primera pàgina del llistat) s’esmenta l’existència 
de 43 refugis públics i 237 particulars (amb capaci-
tat per a 75 persones de terme mitjà). Dels refugis 
públics, els més grans tenen capacitat per a 1.000 
persones i se situen a les places Santa Clara, Sixto 
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2. la guerra civil a castelló 

Cámara, Clavé, Sant Roc, Teodor Izquierdo, Tetu-
an i Independència. La gran majoria té galeries de 
2 a 2,50 metres d’amplària i de 12 a 15 metres de pro-
funditat, a les quals s’accedeix per escales i rampes 
amb una entrada i una eixida. S’hi entrava per una 
boca i es podia passar d’una casa a una altra.

Els testimonis que van viure la guerra comenten 
la gran quantitat de refugis construïts amb el tre-
ball de tots, fins i tot de xiquets. S’il·luminen amb 
llanternes d’oli amb coto i sèu i disposen de ban-
quetes, prestatgeries i estris domèstics com cadi-
res, roba i matalassos.

Els principals problemes eren les aglomeraci-
ons que es formaven a l’escoltar la sirena d’avís 
de bombardeig i l’amuntegament de terra als 
carrers procedents del refugi que dificulta la 
circulació.

Refugi de la plaça de Tetuan. Situat darrere de 
l’edifici de Correus. Té una entrada per la plaça i 
es comunicava amb altres refugis del voltant. En 
1951, part del refugi es va enfonsar per unes filtra-
cions d’aigua i es va haver de rehabilitar. Actual-
ment, l’Ajuntament projecta el seu condiciona-
ment per visitar-lo.

ACTIVITATS

1. Observa la foto del bombardeig. Què 
va ser afectat per les bombes? En 
coneixes algun edifici?

2. Quants refugis hi ha en la relació de la 
foto? En la llista, hi ha noms de carrers 
i places escrits a màquina. Alguns 
estan ratllats i substituïts per d’altres a 
ploma. Hi ha un canvi en la denomina-
ció de carrers i places. Saps per què?

REFUGI

La sirena del campanar ens espantava de places i carrers al refugi. Hem baixat corrents i empentades 
pel xiulet que trepitja les vides. Reclosos en un forat humit i angost, el silenci fa presa de dones, vells i 
menuts. Entre tots la fam es reparteix en mossos de pa dur i llet agra. En la llunyania, runa, filferro i pa-
rets enderrocades entre nàufrags de la ciutat. S’escolten crits i plors d’un lament visceral amb els braços 
al cel clamant justícia. Han mort son fill amb el seu cos desmembrat en bassals de sang. Ha esclatat en 
la plaça, al costat del quiosc.

Amb gest amable, ell s’ajup i s’acosta a l’home tombat i abatut per la tristor. Les mans ens ajuden a cami-
nar i fer callar els estómacs. Les cues s’allarguen en la ciutat desconeguda rere un camió amb estranyes 
grafies. Ànimes voluntàries ens donen la subsistència i ens abriguen del gel bèl·lic. L’hospital, improvi-
sat en un hotel, atén els ferits entre el personal de blanc. Els llits són insuficients i el material és escàs. 
Els supervivents, amb la veu trencada i el cos esgotat, murmuren paraules d’agraïment.

J.M.P.M.

ACTIVITATS

1. En aquest relat es descriu els efectes d’un bombardeig. Quines conseqüències materials i 
personals va provocar la Guerra Civil a Castelló? Com ho viurien els xiquets?

2. Quants refugis hi havia a la ciutat de Castelló? Quina capacitat tenien?

Fes una línia del temps amb els bombar-
dejos a Castelló.  

Fes un mapa amb tots els refugis antiaeris de Castelló.

PRIMER FULL DE LA RELACIÓ DE REFUGIS
Arxiu Històric Municipal de Castelló, carpeta 12558. 

Foto: GRMHCS.
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2. la guerra civil a castelló 

2.6 VILLA DOLORES  

Villa Dolores, a l’antiga N-340, va ser fàbrica d’en-
cunyar monedes, hospital militar i, en finalitzar 
la Guerra Civil, explotació agrària. En 1990, va 
aparèixer un magatzem subterrani amb un estoc 
de fuel que va ser abandonat pels republicans en 
1938. Actualment, una part de la vil·la és una es-
cola de Gastronomia i Management Culinari del 
CEU Cardenal Herrera.

Al seu interior s’amaguen refugis on es van encu-
nyar monedes de 5 cèntims, 50 cèntims i 1 pesseta 

amb data de 1937 i monedes de 25 cèntims amb 
data de 1938.
El 23 de gener de 1937 es va traslladar maquinària 
per fabricar moneda a la Factoria C i se’n va iniciar la 
producció el 7 de març del mateix any. L’avanç rebel 
va provocar el trasllat de la fàbrica a Asp (Alacant).

També es coneix l’existència d’una fàbrica d’ar-
mes en el local de la Cooperativa Sant Isidre a 
l’Av. Germans Bou.

FAÇANA DE VILLA DOLORES
Foto: María Palomar Colomer.

ACTIVITATS

1. Tens mes informació sobre la fàbrica d’encunyar moneda d’Asp? 
2. Coneixes més fàbriques d’armes  a la Comunitat Valenciana? I a Espanya? Quines? 
3. Majoritàriament en les fàbriques d’armes treballen dones. Per què?

 

La dona va continuar ocupant els mateixos llocs 
que abans del conflicte excepte en activitats rela-
cionades amb la guerra. Treballaven en rentar la 
roba dels soldats, en els refugis, hospitals, en aco-
llir els refugiats, etc. També hi havia milicianes 
per combatre en el front, encara que s’obstaculit-
zava la seua entrada per considerar-les inútils en 
el combat. A partir de 1937, la seua presència es va 
reduir a causa del seu desprestigi arran d’identifi-
car-la amb la prostitució.

En la Guerra Civil es van formar tres organitzaci-
ons de dones:

Unión de Muchachas. Va ser una organització 
educativa i cultural que preparava la dona per tre-
ballar. Estava formada per joves, majoritàriament 
dependentes, procedents de les Joventuts Soci-
alistes Unificades. A Castelló, Isabel Martínez 
Blaya n’era la secretària.

Agrupación de Mujeres Antifascistas. Es va for-
mar a partir d’una iniciativa del PCE però amb 
la participació de socialistes, comunistes i lliber-
tàries. A Castelló, Rosa Giner Martínez n’era la 
presidenta.

Mujeres Libres. Organització de caràcter anar-
quista que va lluitar per l’emancipació de la dona.

2.7 DONES EN LA REREGUARDA 

CARTELL DE MUJERES LIBRES
Exposició València, capital de la República (1936-37) Centre 
la Nau del 7 de novembre de 2016 al 19 de febrer de 2017. 
Foto: GRMHCS.
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Va ser un centre afí a l’anarquisme i es va consi-
derar seu de les Joventuts Llibertàries i de la FAI. 
Es va constituir el 12 d’agost de 1931 al carrer Gon-
zález Chermà, 112, 2n, i el 23 d’agost de 1936 van 
decomissar el local del Centre Republicà al carrer 
Ruiz Zorrilla. En 1937 se’n van comptabilitzar 620 
membres, la majoria homes que treballen de jor-
nalers i paletes.

Al local s’organitzaven actes propagandístics per 
mantindre alta la moral de la població. També cer-
tificaven credencials i unions lliures de parelles, 
però alhora criticaven l’existència dels bordells. 
Tot i això, la seua prioritat era la lluita contra la 
ignorància i la defensa de la cultura racionalista 
tot formant i capacitant l’individu per mitjà de 
l’escola i la biblioteca. En 1936 van iniciar l’escola 
nocturna i el 7 de febrer de 1937 va començar l’es-
cola diürna per a xiquets de 6 a 12 anys. Antonia 
Maymón Giménez va ser la professora que im-

partia instrucció pública, francés, mecanografia 
i preparació per a Instituts i Escoles Normals. Es 
desconeix el temps que va estar la mestre May-
món a l’escola.

La precarietat econòmica, la repressió i els proble-
mes externs van dificultar els projectes mencionats.

José Baldayo Balaguer i Vicente Mercé Aram-
bul n’eren els membres més destacats.

En la Guerra Civil hi va haver representacions 
teatrals, musicals, pel·lícules i comèdies valen-
cianes a benefici de les milícies. El Front Popu-
lar tenia interés a estendre la cultura entre les 
classes populars.

La Federació Universitària Escolar (FUE) es va 
fundar a finals de la dictadura de Primo de Ri-
vera amb l’objectiu de reformar la Universitat i 
contrarestar la influència catòlica. En abril de 
1937 van posar en marxa les Missions Pedagògi-
ques, que difonien la cultura popular per mitjà 
de cursets i actes antifeixistes (com xarrades, 
recitacions, etc.). La primera actuació va ser de 
les Brigades de Xoc, l’1 maig de 1937 a Xodos, or-
ganitzada per APEM (Associació Professional 
d’Estudiants de Magisteri), la FUE, JSU, EV i 
POUM. Al juliol del mateix any van fer un home-
natge a Federico García Lorca.

2. la guerra civil a castelló 

Després de veure la pel·lícula Libertarias, 
comenta quina va ser la participació de la 
dona en la Guerra Civil. En què consisteix la 
revolució que volen fer?

Busca informació sobre l’anarquisme. Com 
difonia les seues idees i amb quines orga-
nitzacions?

2.8 ATENEU RACIONALISTA  

2.9 CULTURA 

PORTADA DEL BOLETÍN DE LA SOCIEDAD CASTELLO-
NENSE DE CULTURA DEL 14 D’AGOST DE 1936
Arxiu Històric Municipal de Castelló. Foto: GRMHCS.

Vicente Mercé Arambul Paleta. President i fundador de 

l’Ateneu Racionalista. Regidor de la CNT. Vicepresident 

de la Diputació Provincial de Castelló. President del Front 

Popular. Condemnat a pena de mort que li va ser com-

mutada per una pena inferior.

FAI Federació Anarquista Ibèrica. Organització de ca-

ràcter anarquista revolucionari fundada l’any 1927.
Rosa Giner Martínez  Va nàixer a Bicorp. Política i fe-

minista. Mestra en La Vall d’Uixó. Afiliada a UGT i mili-

tant del PCE, va ser una líder destacada en la provín-

cia de Castelló. Participava en mítings i en premsa. Va 

fundar l’Agrupació de Dones Antifeixistes. Sotmesa a un 

Consell de Guerra, va ser condemnada a 20 anys de 

reclusió i pèrdua de la plaça de mestra. Es va exiliar a 

Veneçuela.

Isabel Martínez Blaya (La Vall d’Uixó, 1914). Membre 

de les Joventuts Socialistes Unificades (JSU). Va ser 

miliciana en la Columna Matteotti. Va impulsar la Unión 

de Muchachas, on va ser secretària d’Organització. A 

més, va participar en l’organització de les dones eva-

cuades.

Antonia Maymón Giménez (Madrid, 1881 –  Beniaján, 

Murcia, 1959). Professora racionalista i escriptora. Im-

pulsora del moviment naturista. Professora a l’Ateneu 

Racionalista de Castelló. Empresonada en finalitzar la 

guerra.

Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultu-
ra  Va ser una revista que publicava articles cul-
turals (sobre història, art, llengua…) des dels anys 
20. El 14 d’agost de 1936 es va publicar l’últim nú-
mero fins la seua reedició en 1943.

José Baldayo Balaguer Paleta. Afiliat a la CNT. Diputat 

Provincial a Castelló. Secretari de l’Ateneu Racionalista. 

President de la Junta d’Abastos. Afusellat en 1939.

JSU  Joventuts Socialistes Unificades va ser una forma-

ció política juvenil que va unificar les joventuts socialis-

tes i comunistes.
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Finalment, el 29 de maig de 1938, l’institut es va 
traslladar a València per preparar els tràmits per 
al nou curs acadèmic. Al juny de 1938, tot l’edifici 
es va habilitar per a ser un hospital militar i les ac-
tivitats docents es van passar al Grup Escolar Ma-
estro Castelló (actual CEIP Herrero) al llarg d’un 
curs sota el govern franquista.
Carles Salvador i Gimeno va ser el secretari ge-
neral de l’Institut d’Estudis Valencians que va im-
pulsar Ferran Bosch i Morata, Conseller de Cul-
tura a València. Bernat Artola i Tomàs també va 
exercir de vocal a la Secció de Filologia Valenciana 
d’aquesta institució.

PROJECTE DE L’ESCOLA DEL PARC RIBALTA
Extret de Santamaria, M. Teresa (1995): El Parque Ribalta, 
Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, València. 
Foto: GRMHCS.

 
2. la guerra civil a castelló 

2.10 EDUCACIÓ 

En 1936, la biblioteca municipal va esdevindre 
una escola pública, situada en el Parc Ribalta da-
vant de la plaça de bous. El projecte, signat per 
l’arquitecte municipal Francisco Maristany Casa-
juana, constava de tres classes.
L’Institut de Segona Ensenyança, hui IES Fran-
cesc Ribalta, es va anomenar Juan Marco des del 
12 de maig de 1937, en homenatge al soldat mort 
en el front de Terol. Vicent Sos Baynat en va ser 
el comissari-director des del 30 de gener de 1937 
fins al maig de 1938.

Des de l’institut es va organitzar, al juliol de 1937, un 
curset de cultura general per a la població on van 
anar els obrers després de la jornada laboral. Hi van 

participar 81 alumnes i se’ls educava en el llenguat-
ge i la redacció, el dibuix i la mecanografia. També 
es realitzaven conferències amb objectius polítics i 
culturals que pretenien culturitzar l’obrer.
En el període de la Guerra Civil es va projectar una 
residència d’estudiants dintre de l’institut que no 
es va construir finalment.
El 19 de novembre de 1937 es va produir un bom-
bardeig a l’ala esquerra on se situava l’Escola 
d’Arts i Oficis, habilitada per a l’Escola de Treball i 
Escola Automobilística Militar.
En 1938 es va iniciar una càtedra de valencià, 
dirigida per Bernat Artola i Tomàs, que no va 
arribar a posar-se en marxa per la proximitat de 
l’exèrcit franquista.

MAPA D’ESPANYA 
Col·locat en temps republicà a la classe 
d’història. Ara està a la sala de Juntes de l’IES 
Francesc Ribalta. 
Foto: Francesc Durà.

ACTIVITATS

1. L’Institut de Segona Ensenyança va donar classes a la Guerra Civil? Quin nom va rebre l’institut 
en la Guerra Civil?

2. Quins intel·lectuals de Castelló van partir la repressió i l’exili? Fes-ne una relació amb una biografia.

 

Investiga quins escriptors van participar en la revista de la Societat Castellonenca de Cultura.  

Vicent Sos Baynat (Castelló, 1895 – Madrid, 1992). 
Geòleg. Vinculat a la Institución Libre de Enseñanza i al 
Museo Nacional de Ciencias Naturales. Obre la ciència 
al progressisme polític i al laïcisme. Va ser professor 
i director de l’Institut Francesc Ribalta. Es va exiliar a 
Mèrida. Dóna nom a un IES.

Bernat Artola i Tomás (Castelló, 1904 – Madrid, 1958). 
Professor i poeta. Va estudiar a Barcelona i a Sala-
manca. Va participar en el Congrés Internacional d’Es-
criptors Antifeixistes a València i en la Societat Cas-
tellonenca de Cultura. Premi Nacional de Literatura. 
Va col·laborar en la recuperació del patrimoni artístic. 
Dóna nom a un IES.

Carles Salvador i Gimeno (València, 1893 – València, 
1955). Mestre a Benassal. Gramàtic i líder del valen-
cianisme. Va aplicar la idea social de la poesia a la 
temàtica amorosa. Dóna nom a un CEIP.
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2. la guerra civil a castelló 

2.11 PREMSA  

Els diaris van ser un mitjà de comunicació fona-
mental per difondre els ideals polítics i augmen-
tar la moral de la població. En destacarem tres que 
s’editaven a Castelló:
Generación Roja. Òrgan del Comité Provincial 
del Partit Comunista a Castelló. El seu director va 
ser José Santacreu Mansonet.
La Voz del Obrero. Setmanari provincial del PSOE 
i UGT a Castelló. Dirigit per José Castelló-Tàrrega 
i Arroyo. Es va publicar des de 1931 fins a 1938 amb 
alguna interrupció.
Heraldo de Castellón. Al setembre de 1936 és el 
Diari del Front Popular, a l’octubre del mateix 
any canvia la capçalera per Òrgan del Comité 
Executiu Antifeixista de Castelló i al febrer de 
1937 prendrà el nom de Diari Antifeixista fins al 
seu tancament. Dirigit per José Castelló-Tàrrega 
i Arroyo fins 1937.

GENERACIÓN ROJA
Foto. Maria Palomar Colomer.

ACTIVITATS

1. Quines funcions va complir la premsa en guerra? Saps quins periòdics s’editaven a Caste-
lló? Quina era la seua ideologia?

2. Com es reflecteix el colp d’estat del 18 de juliol de 1936 en els diaris que es publicaven? Busca 
en hemeroteques els editorials i els comunicats de premsa relacionats amb el colp d’estat.

ACTIVITATS

1. Què vol dir evacuat? I refugiat?
2. Per què fugia la població? Com es traslladaven els evacuats i refugiats?
3. En finalitzar la Guerra Civil, mig milió de persones van creuar els Pirineus. Eren els exi-

liats. Hui, a les nostres ciutats viu gent refugiada procedent d’altres llocs. De quins paï-
sos vénen? Per què han hagut de marxar-ne? Com se senten? Què ens aporten i què els 
podem aportar nosaltres?

4. Què podem fer per denunciar situacions d’injustícia i defensar la pau i els Drets Humans? 
Fes-ne una relació d’accions pràctiques que podem realitzar a la nostra ciutat.

El bombardeig de la ciutat va forçar la fugida 
de molta població en alqueries, masets i pobles 
propers. L’avanç de les tropes rebels va provocar 
l’evacuació a peu, en bicicleta, carro i alguna moto 
cap a València i Alacant principalment.

En octubre de 1936, es va produir el primer flux 
migratori de 8.600 refugiats des de Madrid cap a 
Castelló, procedents d’Àvila, Badajoz i Segòvia. A 
principis de 1937, els refugiats procedien d’Anda-
lusia, sobre tot de Màlaga, d’on fugien dels bom-
bardejos. I en la primavera del mateix any, hi va 
haver una tercera onada procedent del nord de 
Castelló i Terol. Segons Jordi Romeu Llorach, van 
ser un total de 22.000 refugiats els quals van arri-
bar en tren i camió a Castelló, que va ofertar 5.000 
places per acollir-los.

En el Palau del Bisbe, on se situava el Centre de 
Concentració de Refugiats, es passava revista mè-
dica, es vacunava els refugiats i se’ls distribuïa en-
tre els pobles de la província. Segons l’historiador 

Alfredo Fornás Pallarés, a Castelló hi havia 2.466 
refugiats, el 6,55 % de la població total.

A l’abril de 1937, el Consell d’Assistència Social 
de Castelló disposava de cinc refugis per acollir 
2.000 persones. Malgrat l’ajuda estatal, l’allotja-
ment a la capital es va fer majoritàriament en els 
domicilis particulars. El 20 de febrer de 1937 es va 
ordenar l’allotjament i la manutenció obligatòria 
dels refugiats.

Per a les compres i per al seu abastiment es va cre-
ar un impost que cobria part de les despeses. Al 
mateix temps, es recollia roba.

Els homes refugiats participaven en els treballs de 
fortificació, mentre que les dones s’encarregaven 
de les tasques de neteja i cura dels fills.

S’ha documentat alguna queixa dels refugiats en 
el manteniment i l’allotjament i certes reticències 
des de la població acollidora.

2.12 EVACUATS I REFUGIATS

José Santacreu Mansonet Tipògraf. Secretari General 
del Comité Provincial de Castelló. Director de Gene-
ración Roja, setmanari del Comité Provincial del Partit 
Comunista a Castelló. Es va incorporar a la Columna 
Matteotti. Va marxar al front el 16 d’octubre de 1937. 
Exiliat a l’URSS morirà en 1970. 

HERALDO DE CASTELLÓN
Foto: GRMHCS.

LA VOZ DEL OBRERO
Foto: Pascual Mezquita Broch.
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2. la guerra civil a castelló 

2.13 FI DE LA GUERRA  

Entre el 13 i 14 de juny de 1938 es calcula que un 
centenar de persones van ser assassinades per la 
Companyia Especial enquadrada en la Brigada 
209 de l’exèrcit republicà. Es tracta d’un acte de 

represàlia per la mort de republicans en altres 
combats. L’entrada de les tropes franquistes el 14 
de juny va suposar la fi del govern republicà i l’exili 
de nombrosa població.

SOLDATS EN 1938
Foto: GRMHCS.

HOSPITAL PROVINCIAL
Foto: Maria Palomar Colomer.

EFECTES DE LA GUERRA EN UN BALCÓ 
DEL CARRER DE VIVER, 39
Foto: GRMHCS.

2.14 EMPREMTES DE GUERRA

La Guerra Civil va deixar algunes restes materi-
als que es difuminen entre carrers i habitatges. 
Hem trobat empremtes de les explosions pels 
bombardejos a la reixa del comerç de salaons de 
la plaça de Tetuan, a la cantonada dreta de Cor-
reus, a l’edifici entre la Ronda de la Magdalena i 
la plaça de la Independència (La Farola) i al balcó 
del carrer de Viver, 39.

En l’actualitat, per tal de conéixer i difondre les 
empremtes de guerra s’han creat espais de me-
mòria on donar-ne testimoni històric. En les co-
marques castellonenques hi ha un extens i ric 
patrimoni de guerra, com la línia defensiva repu-
blicana XYZ que cal conéixer i protegir.

On combaten els soldats de la fotografia?

ACTIVITATS

1. Què són els espais de memòria? Per 
què és important recuperar-los?

2. Què és el patrimoni de guerra? Investiga 
què és la línia de defensa XYZ i per quines 
poblacions castellonenques passava.

3. Fes un vídeo de les empremtes de 
guerra a Castelló.

activitats finals

1. La Guerra civil comença el.................................i acaba a Castelló el 14 de juny de.............

2. El colp militar va.....................................a Castelló.

3. En la Guerra Civil el Comité Executiu Antifeixista.................................empreses i comerços.

4. Després del colp d’estat, es van formar columnes de milicians per combatre el feixisme. A 

Castelló es va organitzar la...........................................................

5. La població s’amagava dels bombardejos en els...............................................

6. Al Parc Ribalta, davant de la plaça de bous, es va rehabilitar una biblioteca per construir una

.........................................

7. L’església de la Sagrada Família es va utilitzar com a....................................en la Guerra Civil.

8. La defensa de la població s’organitzava per la.................................................

9. Les organitzacions de dones a la Guerra Civil a Castelló van ser.......................................................

1. __   L’últim alcalde republicà va ser Amadeu Ribó Simont.

2. __   Després d’un incendi, la cocatedral de Santa Maria es va enderrocar.

3. __   A la plaça de Santa Clara es va construir un refugi.

4. __   L’Institut de Segona Ensenyança va tancar les portes durant la Guerra Civil i no s’hi va fer classe.

5. __   L’Heraldo de Castellón va ser un diari que es va editar fins 1938.

6. __   Castelló va ser una ciutat de rereguarda i no va construir refugis antiaeris.

7. __   Heraldo de Castellón és el diari portaveu del govern local.

8. __   Villa Dolores, situada en l’antiga carretera nacional, va ser una explotació agrària.

1. Completa les frases següents: 

2. Digues si són vertaderes o falses les frases següents:  
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POUM (Partit Obrer d’Unificació Marxis-
ta). Es va fundar en setembre de 1935 a Castelló, 
resultat de la fusió de l’Esquerra Comunista i el 
BOC (Bloc Obrer i Camperol), i difonia els seus 
principis per mitjà de conferències i mítings. Es 
van presentar com a l’avantguarda revolucionà-
ria i de l’internacionalisme proletari tot propug-
nant la Unió Ibèrica de Repúbliques Socialistes 
davant els jornalers i obrers.

PCE (Partit Comunista d’Espanya). Es va 
fundar en 1921 arran d’una escissió del PSOE 
per sumar-se a la Internacional Comunista. José 
Santacreu Mansonet en va ser el líder a Castelló 
des de 1932 i Diego Perona Martínez, en la Guer-
ra Civil. La seua estratègia principal va ser bus-
car la unitat de tots els partits polítics contra el 
feixisme. Generación Roja era l’òrgan de premsa 
setmanal del Comité Provincial del partit a Cas-
telló.

JSU (Joventuts Socialistes Unificades). La 
majoria n’eren militants del PSOE, i en la Guerra 
Civil una gran part va ingressar en el PCE. Van 
lluitar contra l’atur, el feixisme i per lliurar la jo-
ventut de l’explotació. Van formar part de la Co-
lumna Matteotti, i el secretariat de les dones va 
crear l’associació Unión de Muchachas. La seu 
era a la plaça Clavé.

DRA (Derecha Regional Agraria). Fundada 
en 1932. Era el partit de petits i mitjans propi-
etaris en contra de la secularització i del comu-
nisme. Era un partit incorporat a la CEDA (Con-

federació Espanyola de Dretes Autònomes), el 
partit de dreta catòlica, amb el programa fona-
mentat en la religió, la pàtria i la família. La seua 
seu estava al carrer de Cavallers, 20. Diario de 
Castellón va ser el seu òrgan d’expressió, sota la 
direcció política d’Antonio Martí Olucha.

CT (Comunión Tradicionalista) o carlisme. 
Era un moviment popular tradicionalista que en 
1932 es va unificar amb els integristes i mellis-
tes. Al principi, van acceptar la República, però, 
desenganyats, van conspirar contra el govern 
democràtic. Defensaven una monarquia tradi-
cional i federativa. Els seus líders van ser Juan 
Bautista Soler Martí i Josefa Martínez Caballer, 
«la Cavallera». Tenien la seu al carrer Major, 33 
(i després al 81), i editaven el setmanari Lealtad, 
dirigit per Manuel Bellido, i el diari La Provincia 
Nueva.

Falange, que es va fundar en 1934, no aconse-
gueix arrelar abans de la Guerra Civil.

En la Segona República es van anar configu-
rant els partits que prendrien protagonis-
me en la Guerra Civil. Els partits a Castelló 
en la Guerra Civil eren:

PRA-C (Partit Republicà Autònom de Cas-
telló). Va ser el partit liderat per Fernando Gas-
set Lacasaña que defensava un règim liberal i 
democràtic, sense revolució ni lluita de classes, 
sota els principis de progrés, democràcia i ordre. 
Es va convertir en gestor polític municipal en 
benefici de la burgesia comercial i tarongera des 
de finals del s. XIX, reclamant infraestructures i 
més pes polític de Castelló.
Estava integrat en el Partit Radical d’Alejandro 
Lerroux, que defensava les llibertats individuals 
i polítiques seguint la Constitució de 1869, el su-
fragi universal, l’autonomia local i provincial, la 
separació de l’Església i l’Estat, l’ensenyament 
aconfessional, la protecció en el treball i, en eco-
nomia, estava a favor d’un règim aranzelari lliu-
recanvista.
També incloïa un comité local femení que presi-
dia Lía Uberos de Gea. El seu periòdic de propa-
ganda era República. La seu que compartia amb 
l’Ateneu Radical i el sindicat La Fertilizadora era 
al carrer de Ruiz Zorrilla.

URN (Unión Republicana Nacional). Va ser 
un partit burgés format per classe mitjana amb 
professionals, intel·lectuals i funcionaris. El seu 
programa era reformista, anticlerical i antioli-
gàrquic, partidari de la Constitució de 1931 i de 
l’autonomia política. El partit l’integraven 148 

militants, gran part dels quals eren intel·lectu-
als, sota el lideratge a Castelló d’Àlvar Pascual 
Leone i Manuel Aragonés Cucala. Ascensión Xi-
rivella Marín encapçalava el sector femení que 
agrupava 75 militants.

ERPV (Esquerra Republicana del País Va-
lencià). Va ser el partit més implantat a la Guer-
ra Civil, amb 300 afiliats. Es va formar en abril de 
1934 amb l’antiga Acció Republicana Nacional 
d’Azaña, el partit Republicà Radical Socialista i 
l’Organització Republicana Gallega Autònoma, 
de Santiago Casares Quiroga, a més del sector 
nacionalista de Gaetà Huguet i Segarra. A finals 
de 1935, es va dividir entre els partidaris d’Azaña 
(Izquierda Republicana) i els nacionalistes (Es-
querra Valenciana). Izquierda n’era l’òrgan de 
comunicació.
Miquel Peña Masip, Fernando Vivas Lloret, En-
rique Tena Gil i Joaquín Teigeiro Orsí van ser els 
polítics que van encapçalar el partit a Castelló.

PSOE (Partit Socialista Obrer Espanyol). 
Partit fundat en 1879 i que incorpora la classe 
obrera, intel·lectuals i professionals de la classe 
mitjana. En la Segona República, en van sorgir 
dues tendències: la més moderada, d’Indalecio 
Prieto, i la més esquerrana, de Francisco Largo 
Caballero. Juan Sapiña Camaró i José Hernán-
dez Merlos en són els dirigents més destacats a 
Castelló. L’agrupació tenia el local a la Ronda de 
la Magdalena, 2, i La Voz del Obrero era el set-
manari de la Federació Provincial Socialista de 
Castelló i portaveu de les societats de la UGT.
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Àlvar Pascual Leone Forner. (Vinaròs, 1896 – Mèxic, 1955). 

Advocat, polític i escriptor. Diputat i membre d’Unión Re-

publicana. President de la Joventut Republicana Naciona-

lista i regidor de l’Ajuntament de València. Va ser un dels 

fundadors d’Esquerra Valenciana. Exiliat a Mèxic. José Hernández Merlos. Va nàixer a Cartagena. Adminis-

tratiu. Secretari del Comité local del PSOE. Regidor i Dipu-

tat provincial per Castelló. Voluntari de la Columna Casas 

Sala i de la Columna Matteotti. Del maig de 1937 a l’abril 

de 1938 va ser president de la Diputació Provincial. Con-

demnat a mort i afusellat a Castelló el 8 d’agost de 1941.

Ascensión Xirivella Marín. (València, 1894 – Mèxic, 1980). 

Advocada i defensora dels drets de les dones. Pertanyia 

al Partit Republicà. Exiliada a Mèxic, on va col·laborar 

en la Junta de Cultura Espanyola. Dóna nom a un premi 

d’Igualtat de l’associació de Juristes Dones d’Alzira.
Diego Perona Martínez. ((Cieza, 1896 – Ljubljana, 1962). 

Va treballar a Correus i era aficionat al teatre. Va ingres-

sar al Partit Comunista en 1935, va pertànyer al Comité 

Antifeixista i va ser alcalde en funcions. En 1939, es va 

traslladar a València, i al mes de maig va arribar a la Unió 

Soviètica. Va treballar d’educador i animador cultural i a 

Ràdio Moscou. En 1957, va intentar tornar-hi però li van 

denegar l’autorització per unes denúncies falses.

Miquel Peña Masip. (Castelló, 1899 – Castelló, 1975). 

Metge. Era un intel·lectual i polític que va signar les Nor-

mes de Castelló. Va formar part d’Esquerra Republicana, 

on conjugava valencianisme i republicanisme. Exiliat a 

Mèxic, però va tornar a Castelló en 1973.

Antonio Marti Olucha. (Onda, 1884 – Castelló, 1974). Em-

presari, sindicalista i polític. Diputat de la CEDA. President 

de la Federació Provincial de Sindicats Obrers Catòlics i 

membre del Partit Popular Agrari.

Juan Sapiña Camaró. (Cullera, 1905 – Mèxic, 1974). Po-

lític i professor. Diputat pel PSOE. Va fundar el setmanari 

La Voz del Obrero. Va constituir el Consell Provincial Anti-

feixista de Castelló. Director General de Mines i Combus-

tibles en 1937. Va ser membre de la Diputació Permanent 

de les Corts en l’exili. Exiliat a Mèxic.

Fernando Vives Lloret. Industrial. Pertanyia a Acció Repu-

blicana. Represaliat i exiliat.

Enrique Tena Gil. Industrial. Regidor de l’Ajuntament de 

Castelló. Un dels fundadors d’Esquerra Valenciana.

Joaquín Teigeiro Orsí. (Castelló, 1902 – Castelló, 1992). 

Topògraf i periodista. Pertanyia a Esquerra Valenciana. Es 

va oposar a la demolició de Santa Maria. Delegat de la 

Junta de Refugiats.

Fernando Gasset Lacasaña. (Castelló, 1861 – Castelló, 

1941). Advocat. President del Partit Radical i diputat, 

nomenat en 1934 president del Tribunal de Garanties 

Constitucionals. Alcalde el 5 de desembre de 1917, di-

putat en diversos anys i regidor en 1930. Va ingressar en 

presó amb un condemna de 6 anys i 1 dia el 28 de març 

de 1939, i el 23 de juliol de 1940 va complir-la a casa. 

Dóna nom a un carrer.

anneX: sindicats

•	La UGT (Unió General de Treballadors) és el 
sindicat socialista que tenia 63 societats i 7.757 
afiliats en 1936 a Castelló. Els militants o sim-
patitzants de dretes van trobar en UGT refu-
gi i protecció dels sectors radicals, ja que era 
necessari estar afiliat a un sindicat per poder 
treballar.

•	El sindicat anarquista, la CNT (Confederació 
Nacional del Treball), es va formar a Castelló 
el 18 de setembre de 1936.

•	Les dones tenien les seues associacions po-
lítiques tant en la dreta com en l’esquerra. El 
sindicats femenins més importants eren: El 
Despertar Femenino i La Textil, adherides a la 
UGT, que defensaven la dona en el sector ta-
ronger i tèxtil.
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•	MIGUEL AICART ORTIZ Electricista.  
President del POUM. Afusellat en 1942.

•	JAIME ALBIOL MELIÀ. Llaurador. Presi-
dent d’Unión Republicana. Tinent alcalde de 
l’Ajuntament de Castelló. President del Sindi-
cat de Policia Rural i del Comité Executiu An-
tifeixista. Executat en 1939.

•	FEDERICO ALICART GARCÉS (Castelló, 
1902 – Madrid, 1984). Matemàtic. Catedràtic 
a Melilla en 1932. Va escriure Lecciones ma-
temáticas (1932). Té un carrer al seu nom.

•	MAX AUB (París, 1903 – Ciutat de Mèxic, 
1972). Escriptor, professor i cineasta. Com-
promés amb la república. Es va exiliar a París. 
Detingut i portat a diferents camps de concen-
tració a França i al nord d’Àfrica. A Sogorb hi 
ha una fundació al seu nom.

•	JUAN BAUZÀ FLORS. Contractista d’obres. 
Afiliat al PSOE. Regidor en representació del 
Centre Obrer,  del qual va ser vicepresident. 
Regidor per la UGT en la Guerra Civil. Va ser 
detingut i empresonat durant un any.

•	SALVADOR BLASCO VICHARES. Advocat. 
Conseller nacional de Falange i cap provincial 
a Castelló. Executat en setembre de 1936.

•	JUSTO BOU ÁLVARO (l’Alcora, 1882 – l’Al-
cora, 1959). Pintor.

•	CRISTÓBAL BOU ÁLVARO (l’Alcora, 1887 – 
Madrid, 1931). Promotor d’exposicions i mar-
xant d’artistes. Hi ha una avinguda amb el nom 
d’ambdós germans.

•	MANUEL BREVA PERALES (? – Castelló 
1936). Advocat i polític. Dirigent del Partit 
Conservador. Diputat Provincial i alcalde de 
Castelló entre març de 1930 i febrer de 1931. 
Afiliat a la Dreta Regional Valenciana. Empre-
sonat i assassinat en agost de 1936.

•	JOSÉ CASTELLÓ SOLER Farmacèutic, ad-
vocat i polític. Director del diari Libertad. Fun-
dador del Partit Republicà Radical Socialista. 
Governador Civil d’Àlaba i Burgos en 1932 i 1933 
respectivament. Va ingressar en Unión Repu-
blicana. Va ser detingut pel Servei d’Informació 
Militar (serveis secrets republicans) a València.

•	AGUSTÍN DUALDE ALBALAT Diputat pro-
vincial a Castelló. Pertanyia a Unión Republi-
cana. Director de l’Hospital Provincial i cap 
d’abastiments provincial. Es va exiliar a Fran-
ça, però va retornar a Castelló en 1964.

•	VICENTE GEA MARIÑO (Castelló 1871 – ?). 
Metge i polític. Pertanyia al Partit Republicà 
Autònom de Castelló. Regidor i diputat pro-
vincial a Castelló. Dóna nom a un carrer.

•	JOSÉ LUIS GIMENO BARBERIA Arqui-
tecte. Va morir en 1964. Va construir els habi-

anneX: biografies

tatges del carrer Major, 61 (1934-36) i del car-
rer de Navarra, 62 (1943), i el cinema Saboya 
(1936-1941), entre d’altres.

•	VICENTE GIMENO MICHAVILA (Castelló 
1874 – ?, 1958). Advocat, regidor a l’Ajunta-
ment de Castelló i cronista-arxiver. Va escriu-
re Del Castellón viejo en 1926 i Las calles de 
Castellón en 1930.

•	FRANCISCO GÓMEZ-HIDALGO I ÁLVA-
REZ (Santo Domingo-Caudilla, Toledo, 1886 
– Ciutat de Mèxic, 1947). Periodista i polític. 
Diputat per Unión Republicana. Exiliat.

•	JOSÉ MEYER SORNI (Càlig 1904 – ?, 1964). 
Arquitecte. Militant d’Izquierda Republicana. 
Va construir la Clínica Batalla (1933), els habi-
tatges de la plaça de Tetuan, 6 (1933), plaça de 
Tetuan, 7 (1930-34) i Casa Loras (1933), entre 
d’altres.

•	JOSEP PASQUAL TIRADO (Castelló, 1884 – 
?, 1937). Escriptor. Regidor a Castelló. Va pu-
blicar Tombatossals (1930).

•	VICENTE RODRÍGUEZ PÉREZ. RODRI-
GUEZ DE MURVIEDRO Funcionari i perio-
dista. Secretari de finances del PCE. Locutor 
de Ràdio Castelló i director de l’Heraldo de 
Castellón. Cap del SIM (Servei d’Informació 
Militar) i vocal del Comité del Front Popular. 
Afusellat en 1939 a Paterna.

•	MATIAS SANGÜESA GUIMERÀ (Morella, 
1885 – Castelló, 1937). Comerciant. Alcalde de 
Morella i president de la Diputació Provincial 
de Castelló en 1936.

 
•	VICENT TIRADO GIMENO (Castelló, 1886 

– ?, 1944). Pèrit mercantil. Polític del Partit 
Republicà Autònom de Castelló. Va ocupar 
l’alcaldia des de desembre de 1933 fins a febrer 
de 1936. President de la Cambra de Comerç i 
del Cercle Mercantil.
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