
LA MEMÒRIA DE LA SÈNIA, RECUPERADA AL 
CEMENTIRI DE CASTELLÓ (gener 2016) 

 
Eduardo Corbatón, net d’Emilio Pla Palos, senienc 

afusellat a Castelló, recupera la memòria del seu avi i d’un 
altre veí del poble també afusellat, amb la col·locació d’una 
làpida que els recorda al lloc on estan soterrats al cementiri 
civil. 

 
 
Eduardo Corbatón 
 
Des de ben petit notava que alguna cosa havia passat 

amb mon iaio doncs a casa quasi mai es parlava d’ell. Si 

preguntava em responien amb evasives o feien com que no 

m’havien escoltat. L’àvia mai em digué res del seu marit, de 

manera que els dubtes i jo en anàrem fent grans al mateix 

ritme.  

Als anys vuitanta mon oncle Emili, fadrí, encarregà que 

li gravessin una pedra senienca amb el nom de son pare i 

una data, 15 d’abril de 1.940. Hi posaren també el nom d’un 

altre senienc, company de lluita i de destí. Llavors em va 

explicar que els havien afusellat a Castelló i que volia 

esbrinar on els soterraren per tal de dipositar-la i que no es 

perdés la memòria de llur progenitor. Les coses de la vida 

feren que li arribés la mort sense que mai pogués fer realitat 

el seu desig. 

  



 
Molts anys després gràcies a les noves tecnologies, vaig 

contactar amb el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica 

de Castelló on de seguida vaig trobar total recolzament i 

predisposició, per ajudar-me en la tasca que havia encetat 

mon oncle i que d’alguna manera jo havia fet meva. 

Mitjançant la documentació de la web del GRMHC que 

presenta un exhaustiu i brillant treball sobre les fosses del 

cementiri Civil de Sant Josep, aconseguí assabentar-me que 

Emilio Pla Palos, mon iaio, era soterrat a la fila 5, nº 25 de 

l’any 1.940  

Als pocs dies, vaig contactar amb Juan Luís Porcar, qui 

amb exquisida sensibilitat m’orientà sobre com poder trobar 

més informació per tal d’intentar omplir el buit que les 



preguntes sense resposta m’havien anat creant al llarg dels 

anys. 

El passat 2 de gener de 2.016, com a resultat de la 

inestimable i mai prou agraïda col·laboració de Juan Luís i de 

tot el Grup, aconseguirem portar a terme el desitjat somni del 

fill d’un home que pagà amb sa vida la defensa d’uns ideals 

que encara avui no s’han aconseguit del tot. Ens desplaçàrem 

a Castelló tres dels seus néts, dos besnéts i altres familiars 

per dipositar la llosa amb l’esperança que així es faci 

inesborrable la seva memòria. 

 

 
 
 


