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4 UNITAT DIDÀCTICA
EL PRIMER FRANQUISME A CASTELLÓ

Aquesta unitat didàctica sobre El primer fran-
quisme a Castelló pretén oferir al professorat 
eines per treballar a l’aula la història dels anys 
40 a Castelló. El material permet accedir a infor-
macions sobre la nostra realitat immediata que 
difícilment es poden trobar en els llibres de text 
convencionals, ja que aquests s’adrecen a un des-
tinatari geogràficament més ampli. Cal recordar 
que aquest material continua la línia ja encetada 
mitjançant les dues unitats anteriors, centrades 
en el període de la Segona República i en la Guerra 
Civil.  
L’objectiu d’aquest material no és substituir la 
programació que el professorat desenvolupa a les 
aules d’ESO o de Batxillerat, ni carregar-la amb 
més continguts afegits. Ans al contrari, es tracta 
de treballar els objectius i els continguts ja esta-
blerts per a l’ensenyament secundari —obligatori 
i postobligatori— a partir de la realitat més pròxi-
ma a l’alumnat. Per això, cal recordar que els con-
tinguts que hi presentem s’encabeixen dins del 
currículum prescriptiu de la Generalitat Valen-
ciana, tant per a l’Educació Secundària Obligatò-
ria com per al Batxillerat. Així, el tema del primer 
franquisme està inclòs al bloc 7 del currículum de 
4t d’ESO (“De la dictadura franquista a la demo-
cràcia”), i al bloc 7 del currículum de 2n de Batxi-
llerat (“La dictadura franquista (1939-1975)”).
Aquest material no és una proposta didàctica tan-
cada, com un llibre de text tradicional, sinó que 
es tracta d’una proposta oberta, amb continguts 
informatius i suggeriments d’activitats que el pro-
fessorat haurà de seleccionar, manipular i modifi-
car d’acord amb els interessos i les necessitats de 

cada grup d’alumnes. 
Quant a l’estructura, la unitat didàctica s’inicia 
amb una proposta d’activitats prèvies per tal d’acti-
var i compartir els coneixements previs de l’alum-
nat sobre el franquisme. De la mateixa manera, es 
tanca amb unes activitats de recapitulació de dife-
rent tipus, des de preguntes de resposta tancada, 
fins a activitats obertes de complexitat més gran.

introducció1
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El gruix del material s’organitza en diferents apar-
tats que combinen textos informatius, fotos, acti-
vitats, definició de conceptes i biografies. 
Per últim, el material es tanca amb una llista de 
lectures, còmics, pel·lícules i bibliografia recoma-
nades que permeten ampliar el treball des de la 
classe d’Història, de Literatura o d’Ètica. 

Creiem que acostar l’anàlisi històrica al context 
immediat de l’alumnat pot afavorir la motivació, 
el diàleg, la reflexió compartida i la participació 
activa de l’alumnat, en un procés educatiu que els 
permetrà esdevenir ciutadans informats, refle-
xius i crítics, capaços de participar activament en 
la construcció d’una societat democràtica.

Activitat 1
Abans de treballar la unitat, contesteu aquestes preguntes i poseu en comú les respostes per compar-
tir els coneixements que ja teniu.

a. Quina és la diferència entre una dictadura i una democràcia?

b.  Qui eren Hitler i Mussolini? Qui era Franco?

c.  Quan va acabar la Guerra Civil a Castelló i va començar la dictadura de Francisco Franco?

d.  Quines conseqüències materials i humanes va provocar la Guerra Civil?

e.  Què vol dir «repressió franquista»?

f.  Saps què és un exiliat? A quins països van fugir els exiliats republicans?

g.  Què és el mercat negre o estraperlo?

h.  On són actualment a Castelló les seus de la UGT i de CCOO? Com es deia durant el franquisme 

l’edifici que ocupen? Quin organisme hi tenia la seu?

introducció introducció

activitats prèvies

1

2
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El primer franquisme és un concepte definit pels 
historiadors per a designar la primera etapa de la 
dictadura després de la Guerra Civil, que arriba fins 
als anys 50. Va ser el període que legitimava el nou 
règim i trencava amb les lleis i millores de la Segona 
República. Per a la seua implantació i consolidació 
va tindre el suport de l’exèrcit, l’Església i certs grups 
socials (terratinents i empresaris), que utilitzaven 
la repressió política, social, cultural i econòmica per 
eliminar la dissidència i imposar l’homogeneïtat 
ideològica. La dictadura va posar fi als drets i les lli-
bertats aconseguides durant el període democràtic 
de la Segona República i, molt especialment, va im-
plicar un retrocés en els drets de les dones.

La dictadura, liderada per Francisco Franco, es va 
configurar des del colp d’Estat del 18 de juliol de 
1936, que va originar la Guerra Civil. Es va insti-
tucionalitzar per mitjà d’un partit únic, la Falange 
Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensi-
va Nacional Sindicalista (FET y de las JONS), unes 
organitzacions de joves i dones (Frente de Juventu-
des i Sección Femenina) i el Sindicat Vertical, també 
conegut com la Central Nacional Sindicalista (CNS). 
El Sindicat Vertical, que integrava empresaris i tre-
balladors, era l’única organització sindical permesa 
i estava sota el comandament de la Falange. Les or-
ganitzacions anteriors, com ara la socialista UGT o 
l’anarquista CNT, van ser il·legalitzades i les seues 
propietats confiscades. La pertinença a un sindicat 
era castigada amb la presó i, per tant, els seus mem-
bres van haver de passar a la clandestinitat.

primer franquisme a espanya3

Foto Barrio
P.3 Carlos Giménez
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Com es defineix el franquisme?
Diversos autors han donat definicions diferents 
de “franquisme”. Alguns el suavitzen qualifi-
cant-lo simplement com un sistema polític auto-
ritari, però la majoria de la historiografia critica 
aquest concepte: el franquisme no sols tenia un 
caràcter autoritari, sinó que incorporava ele-
ments clarament feixistes, molt evidents en els 
anys 40. El franquisme s’ha definit com una dic-
tadura nacionalista antidemocràtica i antiliberal 
amb una ideologia nacional-catòlica, i també com 
un règim dictatorial, reaccionari, clerical i militar.
El franquisme va prohibir els partit polítics; la 
Falange (FET y de las JONS) serà l’únic partit 

permés, tal com havia passat en l’Alemanya de 
Hitler amb el partit nazi o en la Itàlia de Mussoli-
ni amb el partit feixista. La FET y de las JONS va 
sorgir de la unificació d’agrupacions polítiques 
reaccionàries que procedeixen de l’antiga oligar-
quia tradicional.

Quant a la política municipal i provincial, els 
ajuntaments i diputacions provincials van tindre 
poques competències administratives i escassa 
iniciativa política. Les disputes que van sorgir 
en els ajuntaments van ser reflex de les lluites de 
poder i de la reproducció de les pràctiques caci-
quils i clientelars anteriors a la Guerra Civil.

REPRESSIÓ: Ús de la força per controlar les perso-
nes. Es va exercir per diferents mitjans: l’afusellament, 
la presó, les tortures, les violacions, les sancions eco-
nòmiques, la vigilància policial…

FET Y DE LAS JONS: Va ser fruit de la unitat, l’any 
1937, dels partits Falange de las JONS i Comunión Tra-
dicionalista per fer-ne un partit únic. Els carlistes es 
van oposar a la unificació perquè no van acceptar mai 
el partít únic i, per això, van ser repressaliats. 
També és conegut com a Falange i Movimiento Nacio-
nal. Tenia les organitzacions juvenils (Frente de Juven-
tudes) i femenines (Sección Femenina).

primer franquisme a espanya primer franquisme a espanya3

VOCABULARI
Foto Barrio
P.4 Carlos Giménez
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primer franquisme a espanya3

«Tras las acacias deshojadas se alzaban fantasmas de edificios en ruinas. Balcones descarna-

dos mostraban los hierros retorcidos y rojizos de herrumbre, y ventanas como bocas mella-

das bostezaban al vacío. Delante de una carbonería se agitaba una cola de mujeres con los pies 

enredados en un rumor de hojarasca, y una brigada de presos amontonaba escombros bajo 

el esqueleto metálico de un garaje, en medio de un luminoso polvo rojo. El número apuntado 

correspondía a un altísimo portal, un profundo zaguán de paredes y techo artesonado; la es-

calera de mármol subía en torno al hueco del ascensor, parado por restricción eléctrica […]»

«Contratados por los payeses de la masía de Tortosa, los proveedores transportan el género 

en tren, pero sólo hasta las cercanías de la estación de Hospitalet. Pobre gente necesitada, 

mujeres enlutadas que corren angustiadas a lo largo de los raíles empujando fardos que rue-

dan por el terraplén. […]»

«Presos que se llevan al amanecer en coches celulares, rumor de olas en la rompiente del 

Campo de la Bota y el pelotón de fusilamiento formando sobre la arena, y en la Modelo un 

hombre alto y flaco con mono azul paseando por el patio recién regado… y la furgoneta que 

de madrugada se lo llevó a la playa, dicen que los mismos civiles tuvieron que sostenerlo por 

los sobacos frente al pelotón: allí lo fusilaron, entre cantos rodados forrados de musgo, algas 

y cáscaras de mejillones pudriéndose en la arena manchada de sangre. […]»

MARSÉ, Juan (2009)

Si te dicen que caí, Madrid: Fondo de Cultura Económica y Universidad de Alcalá.

Activitat 2

Llegiu el text de Juan Marsé i contesteu les preguntes següents:
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primer franquisme a espanya primer franquisme a espanya3
Activitat 2

a. Qui és Juan Marsé?

b. Com defineix l’escriptor la Barcelona de postguerra? Què busquen les dones que fan cua?

c. Què és l’estraperlo? Per què llancen la mercaderia abans d’arribar a l’estació?

d. En el text s’esmenta el Campo de la Bota i la Modelo. Quins són aquests llocs? Qui afusellava 

els presos?

Activitat 3

a. Heu sentit parlar de la dictadura en la vostra família? Què us n’han explicat?

b. Busqueu alguns fets que es van produir durant el franquisme i situeu-los en un eix cronològic. 

Hi podeu incorporar també fets internacionals.

1939 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975
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primer franquisme a castelló4
El 14 de juny de 1938 marca el triomf de l’exèrcit 
franquista a la ciutat de Castelló. La dictadura va 
imposar un partit únic, uns sindicats controlats 
i un govern centralista representat pel governa-
dor civil. Molts republicans van marxar a l’exili, i 
a Castelló va començar una duríssima repressió 
social, econòmica i ideològica. La repressió, la por 
i la lluita per la supervivència expliquen la manca 
de resistència antifranquista a la ciutat durant els 
anys 40; de fet, només s’hi han documentat alguns 
boicots i pintades.

Primera portada del diario 
Mediterráneo, 16 de juny de 1938

Arxiu Històric Municipal de Castelló. 
Foto: Maria Palomar Colomer

Entrada de l’exèrcit 
franquista a Castelló 

Fotos: anònimes

Activitat 4
Observeu la portada del diari i redacteu-ne un 
breu comentari.

EXILI: És l’expatriació, voluntària o forçosa, d’un terri-
tori per motius polítics.

VOCABULARI
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primer franquisme a castelló

a. En la desfilada militar, quin uniforme porten els que desfilen? Porten tots la mateixa bandera?

b. Què penja la gent als balcons?

c. Per què alcen el braç?

d. Com van vestides les persones?

e. Ara, a partir de l’observació realitzada, feu una descripció del que apareix en la foto.

Activitat 5
Observeu les fotos següents i responeu:

entrada de les tropes franquistes 4.1

Des de l’abril de 1938, l’exèrcit franquista dividia el 
front en dos: la costa i l’interior. Malgrat la defen-
sa republicana, que es trobava en inferioritat de 
condicions, els rebels van arribar a les portes de 
Castelló el 13 de juny. Xicotetes unitats franquis-
tes aconseguien endinsar-se en la ciutat i onejar 
una bandera en el campanar. Molts habitants van 
eixir a rebre les tropes, però aquestes primeres 
forces es repleguen per l’avançament republicà en 
una lluita carrer a carrer. Es calcula que entre el 13 
i el 14 de juny va haver-hi un centenar de morts en 
els combats als carrers i episodis repressius d’uni-
tats de l’exèrcit republicà en retirada. 

Després de la victòria franquista del general 
Aranda es va establir el control militar i polític 
de la província, mitjançant el governador militar 
i el governador civil.

Antonio Aranda Mata (Madrid, 1888 - Madrid 1979)
Oficial de l’exèrcit. Va participar en la Guerra del Mar-
roc i es va adherir a la rebel·lió preparada per Mola. 
Va ser ascendit a general amb el comandament del 
Cos d’Exèrcit de Galícia i va ocupar Castelló. Quan era 
director de l’Escola Superior de l’Exèrcit va conspirar 
amb els monàrquics contra el franquisme el 1942-
1943 i va passar a la reserva el 1949.

PERSONATGES
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repressió4.2

«Per cada assassinat que va cometre Mussolini, 
Franco en va cometre deu mil».
(Vicenç Navarro en el pròleg al llibre d’Antolín 
Sánchez Cuervo (2008): Las huellas del exilio. 
Expresiones culturales de la España peregrina, 
Madrid: Tebar).

La repressió va ser una eina d’extermini prepa-
rada abans de la Guerra Civil per assegurar la 
victòria. Va ser fruit d’una planificació sistemà-
tica que pretenia impedir la reorganització de 
l’oponent polític. Els guanyadors de la guerra, 
amb el suport de l’Església catòlica, utilitzaven la 
violència física, ideològica i econòmica per cons-
truir el nou poder i consolidar la dictadura.
La tipologia de la repressió va prendre diverses 
formes: des de l’afusellament, la presó, l’exili, els 
desterraments, les depuracions, les multes, la 
pèrdua de béns, la humiliació i la llibertat vigila-
da o atenuada, fins al control sobre els costums i 
l’exclusió social. Els que s’havien oposat al colp 

d’Estat van ser perseguits, depurats i executats. 
Es calculen prop de 1.300 víctimes castellonen-
ques (afusellats i morts a les presons). 
A Castelló, en finalitzar la guerra, els derrotats 
van ser internats en camps de concentració (Al-
menara, Xilxes, la Vall d’Uixó, Castelló de la 
Plana, Moncofa, Soneixa, Sot de Ferrer, l’Algar i 
Assuévar) i presons (Sogorb, Benicarló, Vinaròs, 
Borriana i Castelló de la Plana). Els represaliats 
van morir en presons i centres de detenció com a 
conseqüència de la fam, les malalties i les pallis-
ses. Recordem, per exemple, la mort de Miguel 
Hernández a la presó d’Alacant.
Els presoners eren utilitzats com a mà d’obra 
per a treballs forçats en les reconstruccions d’in-
fraestructures, de la qual cosa s’aprofitaven em-
preses privades. La marginació laboral i el càstig 
dels vençuts comportava la misèria econòmica 
familiar, fet que incrementava els suïcidis, els 
delictes comuns i la prostitució.

Presó provincial de Castelló 
Foto: cedida per la filla de Bartual
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repressió repressió4.2

Les depuracions van arribar a tots els àmbits 
professionals, tant en el sector públic com en 
el privat. Destaca especialment, com a objectiu 
prioritari de la dictadura, la depuració del pro-
fessorat, que es va exercir per mitjà de les comis-
sions depuradores en tots els nivells educatius: 
mestres de primària, professorat de batxillerat, 
de les universitats, de les escoles d’Arts i Oficis i 
en la inspecció educativa.
Un cas paradigmàtic és el d’Enric Soler i Godes, 
mestre castellonenc capdavanter en els movi-

ments d’innovació educativa i en la introducció 
a l’escola de l’ensenyament en valencià i de la 
metodologia Freinet. Soler va patir un consell 
de guerra i es va deslliurar de la presó gràcies a 
l’ajuda dels franquistes Àngel Sánchez Gozalbo i 
Salvador Guinot Vilar, amb qui havia compartit 
l’interés pel valencià abans de la guerra. Però no 
es va poder deslliurar de les represàlies i va patir 
«suspensión de empleo y sueldo por dos años» i 
l’obligació de traslladar-se’n fora de la província. 
Soler, que era de Castelló i havia estat mestre a 

Sant Joan de Moró, ja no va tornar a tre-
ballar mai més a Castelló. Des del seu 
«exili interior», Soler va escriure arti-
cles per a revistes de l’exili sud-americà 
sota el pseudònim «Fadrell».

Juí sumaríssim de 
Cristobal Montoliu Miravet
Foto: GRMHC
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Mentre els mestres republicans eren apartats 
de la docència, el franquisme regalava el títol de 
mestre a persones afins que no havien estudiat la 
carrera. Així, l’ordre de 17 de febrer de 1940 per-
met la realització d’uns exàmens exprés a aquells 
que puguen presentar l’Informe de las autorida-
des respecto de la conducta moral y política y de 
adhesión al movimiento. D’aquesta manera, per-
sones que no havien estudiat Magisteri obtenien 
la titulació de mestre el juliol o el setembre de 
1940 (menys d’un curs escolar després de l’apa-
rició de l’ordre) .
La repressió franquista era dirigida des de l’Estat 
amb una burocràcia d’expedients i de judicis su-
maríssims. L’acció policial i judicial començava 
amb la denúncia, que podia procedir de qualsevol 
persona i que molt sovint responia a venjances 
personals, ja que no calia provar les acusacions. 
Prèviament, hi havia l’informe de la Guàrdia Ci-

vil amb l’activitat política i sindical de la persona 
denunciada. Després de la detenció, comença-
ven les diligències. Els acusats eren traslladats 
als centres de detenció (Guàrdia Civil, Falange), 
sense advocat i amb un temps indeterminat d’es-
tada; també eren normals les declaracions obtin-
gudes per mitjà de tortures. Una vegada exami-
nades les declaracions i acusacions, s’ordenava 
l’ingrés a la presó i s’elaboraven informes de la 
conducta político-social dels empresonats.
A Castelló se celebraven Consells de Guerra a 
l’edifici de l’Audiència a la plaça de la Pau. Des de 
la presó (que era a l’actual plaça de les Illes Co-
lumbretes) els presos eren traslladats al riu Sec 
(enfront de l’antic cementeri), on eren afusellats 
a l’alba. Eren enterrats principalment en la fossa 
comuna de l’anomenat cementeri civil (a la dre-
ta de l’entrada), però també alguns ho eren en el 
cementeri catòlic.

repressió4.2
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repressiórepressió 4.2

Les dones de les víctimes de la repressió van 
quedar al front de la llar, i van patir humiliaci-
ons (com ara el tall dels cabells o la ingesta d’oli 
de ricí), empresonaments i violacions, a més de 
la pèrdua dels espais de llibertat conquistats en 
temps republicà.
A les comarques castellonenques van ser assassi-
nats molts masovers acusats de col·laborar amb 
la guerrilla, als quals s’aplicava en molts casos la 
ley de fugas.
Pel que fa als exiliats a Europa, van morir en 
camps de concentració nazis 117 castellonencs, 
dels quals catorze eren de la ciutat de Castelló.

Fossa dels assassinats al cementeri de Castelló
Foto: Maria Palomar Colomer

El GRMHC va dedicar un monòlit amb una escultura a les víctimes de 
la repressió franquista a les comarques castellonenques. Va ser inau-
gurat el 2008 i es troba al davant de l’antic cementeri, al costat del riu 
Sec, on afusellaven els republicans
Foto: Maria Palomar Colomer

DEPURACIÓ: Es un procés de càstig als no addictes 
al règim franquista per tal de crear un funcionariat 
fidel i disciplinat. Es creen comissions depuradores a 
tots els sector professionals tant en l’àmbit públic com 
en el privat.

CAMPS DE CONCENTRACIÓ: Lloc on es deté o con-
fina la gent, sense respecte a les normes legals sobre 
arrests.

SUMARÍSSIM: Procediment judicial urgent impartit 
per consells de guerra. És un procés militar sense ga-
ranties jurídiques.

LEY DE FUGAS: Execució extrajudicial que es pro-
duïa quan es simulava l’evasió d’un detingut en un 
trasllat.

VOCABULARI
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“Un dia vaig anar a portar-li la cistella, com sempre, a la presó. La posàvem en un lloc que 

rodava; eixe dia no la van agarrar. El camió acabava d’eixir. Ma tia, que vivia a prop, em va dir: 

“Acaba d’eixir en un camió, no sé el que ens ha dit”. Jo, que només tenia 12 anys, me’n vaig 

anar corrent darrere del camió. Des del camió cridaven la gent que coneixien i s’ho deien els 

uns als altres; deien que les portaven a matar. Un de la boina roja se l’emportava; jo corrents 

encara li vaig dir: “Pare!”. Després ja al cementiri estaven en fila; n’eren sis i al davant els sol-

dats. Em vaig posar a l’altra part del pont, en un lloc en què estava alteta i ho vaig vore tot. No 

sé per què hi vaig anar; per poc coneixement. El van afusellar el 24 d’agost de 1939.” 

Testimoni de Carmen Prades Casimiro, extret del llibre de PERIS MUIÑOS, Maria Isabel 

(2012): Històries de vida al Castelló de la guerra i la postguerra, UJI, Castelló.

Activitat 6

Llegiu el testimoni següent:

a. Com se’ls emportaven als presos ? Qui afusellava ?

b. Què significaria en la vida de Carmen l’afusellament de son pare ?

c. Organitzeu un cine-fòrum amb les pel·lícules La Buena Nueva i La voz dormida.
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Activitat 7

Observeu les fotos  anteriors i contesteu:

a. Comenteu els aspectes més destacats de la foto de la presó de la pàgina 12.

b. Fixeu-vos en la primera pàgina del sumaríssim. Observeu l’escrit a màquina i els segells. Ana-

litzeu les parts: acusat i jutges. Qui dirigeix els judicis? Els sumaríssims són legals?

c. Les tombes amb ciment i taulells de la foto van ser alçades pels familiars dels afusellats. Es 

situen en el lloc aproximat on hi ha enterrat el cadàver. Per què creieu que ho van fer?

d. El nou memorial de la fossa de Castelló es va inaugurar el 2016, per tal d’actualitzar i millorar la llis-

ta de noms dels afusellats que s’havien inscrit a les parets en la dècada dels 80. La primera llista pre-

sentava els noms ordenats cronològicament segons el dia de l’afusellament; ara s’organitzen segons el 

lloc que ocupen en la fossa. Què creieu que significa aquest memorial per als familiars dels afusellats?

e. Sabíeu que van morir castellonencs als camps de concentració nazi? Busqueu informació so-

bre el llibre de Montserrat Roig Els catalans als camps de concentració nazis, en el qual apareixen 

citats republicans de Castelló.

Fossa dels assassinats 
al cementeri de Castelló.

Foto: Maria Palomar Colomer
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A l’abril de 1939, 465.000 republicans espanyols 
van passar la frontera cap a França. Aquest exili 
massiu s’uneix a les més de 50.000 persones que 
ja hi havia al país veí. A finals de 1944 es calcula 
que retornen a Espanya uns 162.000 refugiats.
Una vegada travessada la frontera, els exiliats 
eren seleccionats amb un triatge i ubicats en 
camps provisionals. Els republicans vençuts 
eren amuntegats en platges com Argelers, Sant 
Cebrià de Rosselló i el Barcarès sense condicions 
alimentàries i higièniques. Es van crear camps 
disciplinaris en la fortalesa templera de Cotlliu-
re per a oficials i soldats republicans, en el camp 
de Vernet d’Arieja, on anava la majoria d’anar-
quistes de la Columna Durruti, i en Rieucros, 
destinat exclusivament a dones.

La gran majoria dels que van restar a França 
pertanyien als sectors agrari i industrial, men-
tre que a Amèrica va anar una minoria selectiva 
(polítics, intel·lectuals i professionals liberals).
També hi ha exiliats que van marxar a Orà i al 
nord d’Àfrica.
El govern francés regulava els exiliats perquè 
s’integraren en el mercat laboral (40.000), en 
companyies de treball per a estrangers (55.000), 
en batallons de marxa de voluntaris estrangers o 
en la Legió Estrangera (60.000), i en van restar 
5.000 en els camps francesos. Uns 40.000 repu-
blicans es van incorporar al Servei del Treball 
Obligatori imposat per Vichy. Al nord d’Àfrica les 
Companyies de Treballadors Estrangers (CTE) 
van construir el ferrocarril transsaharià. 
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Molts exiliats van combatre en la resistència fran-
cesa, com ara el borrianenc Amado Granell, que va 
entrar a París el dia de l’alliberament de la capital 
francesa encapçalant una companyia integrada 
per 150 republicans espanyols (la Nueve). Aques-
ta va ser la primera unitat militar aliada que va en-
trar a París i, per tant, la seua imatge va ocupar la 
portada dels diaris de l’endemà.
La ideologia dels exiliats era diversa (republica-
na, anarquista, socialista i comunista) i la majoria 
eren persones anònimes avui oblidades. L’exili es 
caracteritza pel pes de la memòria i de la nostàl-
gia, encara que els exiliats s’hi van integrar i van 
desenvolupar una àmplia tasca cultural en el país 
d’acollida.
En els anys 50 es documenta el retorn definitiu o 
temporal d’exiliats a la ciutat de Castelló. El fran-
quisme els anomenava «repatriats» i eren vigilats 
per la Direcció General de Seguretat, que perta-
nyia al Ministeri de Governació.

Cal recordar alguns noms d’intel·lectuals i polí-
tics castellonencs que van patir el desterrament 
a altres llocs de l’Estat o l’exili a l’estranger. Joan 
Baptista Adsuara Ramos es va mantindre a la 
ciutat, com també Bernat Artola i Tomàs després 
de la seua estada temporal a Madrid. Gaetà Hu-
guet i Segarra i Miquel Peña Masip van tornar a 
Castelló al cap d’uns anys. L’advocat Manuel Añó 
Esbrí va passar a Occitània i va tornar el 1941. 
Vicent Sos Baynat es va traslladar a Madrid i el 
1950 es va establir a Extremadura. Enric Soler i 
Godes va ser sancionat i va viure a Gajano (Can-
tàbria) i, posteriorment, a València.
A Amèrica i a l’Europa de l’Est es van exiliar Die-
go Perona Martínez, Serafí Salort Ginestar, José 
Castelló-Tàrrega i Arroyo, José Royo Gómez, 
José Agut Armer, Jesús Martí Martín, José Me-
dina Echavarría i Enrique Segarra.
La pèrdua d’aquests intel·lectuals va ser una 
mancança irreparable que empobrirà greument 

Activitat 8
Observeu la foto de la pàgina anterior:

a. Què porten al damunt les persones que s’hi veuen caminant?

b. Redacteu-ne una descripció.

Exiliats
Foto: Col.lecció Xavier Campos
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Activitat 9

Llegiu aquest poema que Diego Perona va escriure des de l’exili i contesteu:

ESPAÑA DE HOY
Cuántos días negros, cuántos, 

cuántas noches negras, cuántas, 

cuánta luz en las heridas, 

y ríos de la sangre derramada…
 
Obras literarias, Excm. Ajuntament de Castelló (2003): Bibliote-
ca de autores castellonenses.

a. Penseu en el moment històric que va viure Diego Perona i expliqueu el contingut del poema.

b. Busqueu informació sobre aquest intel·lectual i polític.

c. Busqueu informació sobre el relat de Max Aub La verdadera historia de la muerte de Fran-

cisco Franco.

d. Busqueu en YouTube el poema Corrandes d’exili, de Pere Quart, cantat per Lluís Llach (www.

youtube.com/watch?v=8AE55K6Sk3I) o Ovidi Montllor (www.youtube.com/watch?v=XHRec-

Cvc_MI).  Quin episodi relacionat amb l’exili s’hi descriu? Quins versos trobeu més colpidors?

Informe sobre la reorganització 
de la vida civil en la província de Castelló

FOTO: Arxiu Històric Provincial de Castelló. Foto: GRMHC
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L’arquitecte José Gimeno Almela va assumir el 
govern municipal que es va anomenar «Gesto-
ra» sota el manament de l’Auditoria de Guerra. 
El consistori va afrontar els serveis de manteni-
ment (com clavegueram, aigua, electricitat) i les 
reparacions provocades per la guerra. Els bans 
municipals emanen d’ordres militars i busquen 
eliminar qualsevol referència republicana canvi-
ant el nom dels carrers, modificant l’escut de la 
ciutat, esporgant la biblioteca i depurant el per-
sonal del consistori. Es va parar atenció especial 
a la reposició de campanes i a la reparació de l’er-
mita de Lledó, símbols del nou rumb polític. El 
nou govern, amb aquestes mesures, definia el seu 
model de ciutat, fonamentat en el mite del Cas-
telló agrari i catòlic enfront del passat republicà.
La fi de la guerra i el canvi en el Ministeri de la 

Governació van originar el cessament de Gime-
no Almela. El nou consistori era elegit pel go-
vernador civil, Martín Sada Moneo, d’acord amb 
les ordres de Madrid. El governador civil va re-
bre tres propostes de renovació: d’una banda, la 
Falange va presentar, el 27 de març de 1939, el 
militar Fernando de Torre Franco-Romero com 
a alcalde (una persona coneguda i arrelada en la 
ciutat que s’acompanyava de futurs polítics com 
Lluís Revest i Corzo, Vicente Traver Tomás o 
Àngel Sánchez Gozalbo); d’altra banda, Salvador 
Guinot Vilar va presentar una llista amb quin-
ze candidats; per últim, Juan Flors Garcia en va 
presentar tretze. L’existència de tantes llistes 
de candidats reflecteix la diversitat d’opinions i 
el difícil joc de noms que ha de fer el governador 
per confeccionar la llista definitiva.



22 UNITAT DIDÀCTICA
EL PRIMER FRANQUISME A CASTELLÓ

El 15 d’abril de 1939 Vicente Traver Tomás va 
ser nomenat alcalde autoritzat pel ministre 
de la Governació, Ramón Serrano Súñer, que 
havia viscut a Castelló, on mantenia amistats. 
Ramón Serrano Súñer, cunyat de Francisco 
Franco, va nomenar regidors els vells amics de 
joventut fidels al Movimiento Nacional. Du-

rant el seu mandat es va iniciar la reconstruc-
ció de Santa Maria, finançada amb donatius, 
préstecs i subvencions.
El 3 de novembre del 1942 es va proposar com a 
alcalde José María Casado Pallarés, que va con-
tinuar la urbanització de l’Hort dels Corders i 
de l’avinguda del Mar.

govern municipal4.4
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Al març del 1944, es preparava l’alternativa al con-
sistori de Casado amb Benjamín Fabregat Mar-
tí d’alcalde i Pedro Muñiz Izquierdo de primer 
tinent d’alcalde. Al març de 1947 el nou governa-
dor civil, Luis Julve, va exigir un llistat de perso-
nes adients, que FET y de las JONS li va presentar 
amb els informes i la fitxa policial de 36 candidats. 
La informació del dossier va permetre configurar 
l’alcaldia al maig de 1948 i presentar el nou ajunta-
ment de Carlos Fabra Andrés. En l’acte de presen-
tació, el governador civil va recordar el cognom 
il·lustre del nou alcalde, hereu d’una nissaga de 
cacics. El nou consistori es va fixar en propostes 
urbanístiques per frenar la desocupació i posar 

remei als problemes de trànsit. Per finançar els 
nous projectes, va recórrer als crèdits i, sobretot, 
als impostos dels ciutadans. Va comptar amb un 
consistori ple de professionals que mantenien 
un fons ideològic dretà, procedents sobretot de 
l’antiga Dreta Regional Valenciana (DRV). Les 
noves generacions de professionals i empresaris 
van entrar a l’Ajuntament de Castelló com a gent 
“d’ordre” i fidel al Movimiento Nacional.
L’Ajuntament del primer franquisme estava for-
mat per professionals liberals, com ara metges o 
advocats, que dirigien la política local amb gent 
“d’ordre” i catòlica que pertanyia a les classes do-
minants (agricultors, propietaris i comerciants).

govern municipal govern municipal4.4

MITE DEL CASTELLÓ AGRARI I CATÒLIC: És la ver-
sió castellonenca tradicional i catòlica enfrontada al 
mite del Castelló liberal.

VOCABULARI

· José Gimeno Almela
Del juny del 1938 a l’abril del 1939.

· Vicente Traver Tomás
De l’abril del 1939 al novembre del 1942.

· Jose María Casado Pallarés
Del novembre del 1942 al març del 1944.

· Benjamin Fabregat Martí
Del març del 1944 al juny del 1948.
 
· Carlos Fabra Andrés
Del juny del 1948 a l’abril del 1955.

· José Ferrer Forns
De l’abril del 1955 a l’octubre del 1960.

· Eduardo Codina Armengot
De l’octubre del 1960 a l’abril del 1967.

· Francisco Luís Grangel Mascarós
De l’abril del 1967 al novembre del 1975.

ALCALDES DEL FRANQUISME
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On era?
La FET y de las JONS va tenir la seu en diferents 
llocs: al col·legi de les Carmelites de la Caritat 
dels Quatre Cantons, al Casino Antic, a l’avingu-
da del Mar (actual Conselleria d’Educació) i al 
carrer de Moyano, 6 (actual CEIP Herrero).
La Central Nacional Sindicalista tenia la seu a la 
Ronda del Millars, 12 (abans Centre Obrer).
La Organización Juvenil Española (OJE), creada 
el 1960 a partir del Frente de Juventudes, es va 
situar al carrer de Ruiz Zorrilla (antic Casino re-
publicà), a la Ronda del Millars, 12, i al carrer de 
la Trinitat, 7.
La Sección Femenina tenia la seu al carrer Major 
i, posteriorment, es va traslladar a l’actual avin-
guda dels Germans Bou, on ara hi ha el centre 
d’EPA Josep Pasqual i Tirado.

JOSÉ GIMENO ALMELA: Arquitecte i primer alcalde 
franquista.

VICENTE TRAVER TOMÁS : (Castelló de la Plana, 
1888 - Alacant, 1966). Arquitecte i polític. El 1926 
va ser nomenat director artístic de l’Exposició Ibero-
americana de Sevilla. Va ser alcalde de Castelló des 
de l’abril del 1939 fins al novembre del 1942. Cal 
recordar que aquests van ser els pitjors anys de la 
repressió. Encara hi ha un carrer al seu nom.

JOSÉ MARIA CASADO PALLARÉS: Notari i delegat 
provincial de Justícia i Dret a Falange fins a la seua 
elecció com a alcalde.

BENJAMÍN FABREGAT MARTÍ: (Albocàsser, 1889 - 
Castelló de la Plana, 1974). Farmacèutic i afiliat a la 
Dreta Regional Agrària. Va ser perseguit i fet pres a So-
gorb. Al final de la guerra va exercir diversos càrrecs.

CARLOS FABRA ANDRÉS: (Castelló de la Plana, 
1912 - Castelló de la Plana, 1979). Advocat i polític. 
Fundador de la Joventut Catòlica el 1932. Va participar 
en la guerra. Des del 1943 va ocupar diversos càrrecs 
en el Movimiento Nacional. Va ser alcalde de Castelló 
de la Plana des del juny del 1948 fins al març del 1955. 
També va ser procurador en les Corts franquistes i 
president de la Diputació Provincial de Castelló (1955-
1960). Té un carrer dedicat al seu nom.

PERSONATGES
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Activitat 7
Observa la foto anterior i la de la pàgina 22 i contesta:

a. En quines condicions treballa l’obrer?

b. En la foto de la pàgina 22 es veu la jerarquia local masculina de la ciutat, com ara l’alcalde i el 

governador civil. Qui més s’hi veu?

c. Segons l’informe sobre la reorganització de la vida civil en la Província de Castellón, com es 

formen els nous governs locals?  Quines són les primeres mesures dels ajuntaments?

Enderrocs de l’’església 
de La Sang
Foto: Arxiu Històric de la 
Diputació Provincial de Castelló



26 UNITAT DIDÀCTICA
EL PRIMER FRANQUISME A CASTELLÓ

urbanisme4.5

En la postguerra es realitzaran moltes de les 
propostes urbanístiques previstes al Pla Traver 
de 1925 com ara la plaça Major, la plaça del mer-
cat, la plaça de Santa Clara, la plaça del Rei, la 
plaça de l’Hort dels Corders i la plaça Cardona 
Vives. En general, totes les reformes segueixen 
una metodologia idèntica: supressió d’illes de 
teixit històric per noves places, avingudes o car-
rers rectilinis. Especialment impactant serà la 
creació de la plaça Cardona Vives, perquè des-
trueix la xarxa de carrers medievals del nucli 
històric de Castelló.

Vicente Traver Tomás comença la urbanitza-
ció de la plaça de l’Hort dels Corders (que rep 
aquest nom perquè es va ocupar l’hort que per-
tanyia al gremi de corders que hi treballaven el 
cànem), on  projecta fer una estació d’autobusos 
i la seu del Banc d’Espanya. També es dissenya 
l’avinguda Gran Via com a passeig, una ronda de 
circumval·lació i Tir de Colom com a zona d’es-
bargiment per a festes, esports i desfilades. Tra-
ver concep la ciutat dividida en quatre zones: un 
circuit interior, un d’exterior, una zona d’expan-
sió i l’horta. Durant el seu mandat, d’acord amb 

els principis del nacional-catolicisme, 
es va prioritzar la reconstrucció de les 
esglésies derruïdes. 
En la dècada dels quaranta es cons-
trueixen alguns dels edificis que ja 
formen part del paisatge urbà caste-
llonenc. Així, l’estadi Castàlia, inau-
gurat el 4 de novembre de 1945, es va 
construir reduint al mínim l’ús del ci-
ment, sense projecte ni pressupost, ja 
que s’accepten sense control les pro-
postes i els preus dels contractistes. 
Veiem que la reconstrucció de la ciu-
tat va oferir oportunitat de negoci per 
a les empreses afins al Règim. També, 
el 1946 es tomba l’antic Palau de la 
Diputació per construir l’actual edi-
fici i la capella de la Puríssima Sang, 
obra dels arquitectes Vicente Traver 
Tomás i Luis Ros de Ursinos. 

Torre Marató
Foto: Maria Palomar Colomer

Grup José Antonio. 
Grau de Castelló
Foto: Maria Palomar Colomer
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La destrucció d’habitatges durant la guerra i 
l’èxode rural posterior cap a la ciutat provoquen 
l’escassedat d’habitatges. Oficialment, es calcula 
un dèficit de 580 vivendes a Castelló per a l’any 
1943. Aquesta situació va propiciar la possible 
millora d’habitatges i la construcció de noves 
finques. La necessitat d’habitatges s’estendrà 
fins a la dècada dels seixanta (l’època del gran 
“èxode rural” a Espanya). La indústria i la cons-
trucció de pisos atrau la mà d’obra dels pobles de 
l’interior de la província, del Baix Aragó i d’altres 
zones rurals de la Península. 
En 1939 l’alcalde i arquitecte Vicent Traver Tomás 
escriu Razones que aconsejan y hacen posible su 
mejoramiento urbano y relación de las obras que 
precisan y modo de llevar a cabo su ejecución. L’au-
tor del llibre està a favor de la iniciativa privada 
dels constructors i l’ús dels emprèstits per al seu 
finançament. La destrucció d’edificis en  la Guerra 
Civil va propiciar la possible millora d’habitatges 
i la construcció de noves finques. A més, les millo-
res urbanes serien un pol d’atracció de les famílies 
del nord de la  província, del Baix Aragó, de la Pe-
nínsula i de l’estranger per a passar l’hivern.

A continuació, adjuntem un fragment del llibre 
esmentat:
Conclusiones
1- Respondiendo a la decidida voluntad, repetidas 
veces manifestada por la ciudad entera, precisa 
acometer la ejecución de un plan de obras para me-
jorar y reformar que eleven el rango urbano de la 
capital, completen sus servicios y fomenten la ac-
tividad pública y privada, correspondiendo así la 
prosperidad y riqueza local al renovador momento 
que impulsa el Glorioso Movimiento Nacional.
2- Dichas obras se realizarán con las disponibili-
dades que permitirán las operaciones de crédito 
que se convengan sobre la base del aumento pro-
gresivo de los ingresos normales del presupuesto 
ordinario sin la imposición de nuevos gravámenes 
ni aumentar las tarifas impositivas actuales.
3- Para la formalización de dichas mejoras se 
redactarán los proyectos correspondientes y se 
formará un presupuesto extraordinario a desar-
rollar durante el decenio 1940 a 1950.

Torre Marató
Foto: Maria Palomar Colomer

Grup Pòsit de pescadors. Grau de Castelló
Foto: Maria Palomar Colomer

Grup José Antonio. 
Grau de Castelló
Foto: Maria Palomar Colomer
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El franquisme financiarà l’habitatge públic per mitjà 
de l’Obra Sindical del Hogar, però els promotors eren 
empresaris privats.  
En el Grau tenim dos exemples de vivenda pública: el 
Grup José Antonio (a l’Av. Serrano Lloberas) i el grup 
Pòsit de pescadors (a l’Av. Germans Bou). En el primer 

es van construir vint i quatre habitatges en 1945. I el se-
gon, inagurat el 29 de març de 1946, va ser finançat un 
90 % per per l’Instituto Nacional de la Vivienda i un 10 
% pel Pòsit de pescadors, és a dir, per treballadors. Es 
van construir vint habitatges protegits, dues illes de deu 
habitages amb dues plantes.

HABITATGES PÚBLICS

urbanisme4.5

Activitat 11

Activitat 12

a.  Quins canvis urbanístics iniciarà l’alcalde Vicente Traver Tomás ? 

b. Traver està a favor dels emprèstits per al finançament de les noves finques?

c. El llenguatge que utilitza està al servei de la propaganda del nou Règim? Posa’n exemples.

d. Fes una recerca de fotos de l’urbanisme a Castelló en el primer franquisme

a. a. Sabeu on es troba la Torre Marató ? 

b. b. Hi ha diferències entre els dos grups d’habitatges del Grau ? 

simbologia franquista4.6
El franquisme, per aconseguir la seua legitimitat, 
va construir una xarxa d’elements simbòlics for-
mat per cerimònies, festes, màrtirs, emblemes, 
lemes, discursos, narracions, monuments, repre-
sentacions plàstiques  i  imatges. La dictadura uti-
litzarà un nou vocabulari com año de la liberación, 
hordas rojas, adhesión a la rebelión, etc.
Les primeres mesures del govern municipal 

franquista van consistir a eliminar el passat re-
publicà, per afavorir l’Església, i elaborar una 
memòria dels vencedors. Les mesures més im-
portants van ser les següents: 
· El 1938 es va enderrocar l’Obelisc que comme-
morava el triomf sobre el carlisme en 1837, es va 
netejar la ciutat de cartells i propaganda esquer-
rana, i es va iniciar el canvi en el nomenclàtor. 
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· El 1939, Francesc Maristany Casajuana va dis-
senyar un nou escut per a la ciutat; es van esbor-
rar el llebrer, el llop i l’àguila amb la cinta, que 
havien estat els símbols heràldics del Castelló 
liberal. Aquest escut liberal encara es pot veure 
dibuixat en ceràmica en l’edifici de Correus o al 
cementeri, en el monument funerari a les vícti-
mes de l’incendi en el cinema La Paz.  
· En el cementeri, es va eliminar el rètol que in-
dicava el seu caràcter municipal i es va separar 
l’espai civil del catòlic. Les tombes dels represali-

ats pels republicans, identificats amb nom i data, 
es van donar a perpetuïtat i sense pagar tributs. 
També, des del consistori, es va ordenar retirar 
les inscripcions considerades maçòniques i anti-
catòliques de les làpides del cementiri.
· La Creu dels Caiguts, finançada per l’ajunta-
ment, es va inagurar el 29 d’octubre de 1944. Si-
tuada al parc Ribalta ret homenatge als morts 
de l’exèrcit rebel. Avui és un monument de la 
dictadura que incompleix les lleis sobre simbo-
logia franquista. 

Creu franquista al parc Ribalta
Foto: Maria Palomar Colomer

Creu franquista al parc Ribalta
Foto: Anònima

El triomf franquista el 14 de juny de 1938 va supo-
sar el trencament amb les lleis i la cultura repu-
blicana. Es tractava de crear els herois que el nou 
règim necessitava per legitimar-se. Calien nous 
personatges per honorar, ciutats, sants i dates 
commemoratives a favor del Movimiento Nacio-
nal. Es va anar elaborant una nova interpretació 
de la història per tal de crear un nou imaginari 

col·lectiu amb mites adients per als guanyadors 
de la Guerra Civil.
Dins d’aquest engranatge de la dictadura que pre-
tén eliminar l’empremta republicana en la ciutat, 
el canvi en la toponímia urbana, és a dir, en el no-
menclàtor de carrers, places, cinemes i col·legis 
serà una eina de gran eficàcia que perdurarà en 
major o menor mesura fins a l’actualitat.

4.6.1. nomenclàtor
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4.6.2. calendari festiu

Hi ha tres dates importants en el canvi del no-
menclàtor de carrers i places a la ciutat: el 29 de 
setembre de 1938, el 28 de juny de 1939 i 31 de 
desembre de 1940.
· El 1938 es van canviar els noms de 14 places i 94 
carrers a Castelló, deu dels quals eren al Grau. 
· El 1939 el carrer de González Chermà va repren-
dre el seu nom anterior, carrer d’Enmig, i la plaça 
de Castelar (l’actual Porta del Sol) es va batejar 
Generalísimo Franco. En el centre cal mencio-
nar noms dels referents mítics del franquisme 
com Calvo Sotelo (actual Ruiz Zorrilla), Gene-
ral Mola (actual Falcó), General Aranda (actual 
Asensi), General Sanjurjo (actual plaça Sixto Cá-
mara) i José Antonio (actual Fernando Gasset). 

· En la tercera rectificació, el 1940, es van afegir 
els carrers de Calduch, de l’ebenista Hervás, de 
l’arquitecte Ros i de l’enginyer Serrano Lloberas. 
En total, un llistat de 45 carrers, 11 places, 5 noms 
traslladats i 9 rectificats. El carrer de Navarra va 
substituir l’antic Salmerón, i el carrer de Galí-
cia va eliminar el nom del patrici Gaetà Huguet. 
Aquests noms, que naixen durant la dictadura, 
restaran fins avui.
Quant al nom de les escoles, el col·legi Herrero 
pren el nom, el 1940, de Mártires del Magisterio. 
Per últim, pel que fa als noms dels cinemes, els 
noms amb connotacions estrangeres com Saboy i 
Doré seran substituïts per noms més “espanyols”: 
Saboya i Ideal.

Després de la victòria franquista, entre el 1938 
i el 1945, es va anar configurant la imposició 
d’unes noves festes a Castelló. Una de les pri-
meres mesures va ser eliminar les festes de juli-
ol, que rememoraven la lluita de la ciutat contra 
els carlins durant les jornades del 7, 8 i 9 de ju-

liol de 1837, i destruir l’Obelisc del Parc Ribalta. 
A partir de 1938 es van instaurar, per ordre 
governamental, les noves efemèrides: Día del 
Caudillo, Día de la Victoria, Día del Imperio i 
Fiestas de la Liberación, celebrada aquesta úl-
tima durant la segona setmana de juny. Aques-

Santos Vivanco va participar en la División Azul (volun-
taris espanyols que donen suport a a l’exèrcit nazi en la 
II Guerra Mundial) 
Foto: Francesc Durà Pereira-Cabral

Carrer Santos Vivanco.
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tes noves festes convivien amb les celebracions 
tradicionals de Castelló, com ara la Festa de la 
Rosa, el Corpus Cristi, la Mare de Déu del Lledó 
i la romeria de la Magdalena. A més, es priorit-
zaven els actes religiosos en totes les activitats 
festives que pressupostava el consistori, com 
ara el finançament de les festes de Santa Ana 
o Fiestas de la Liberación, que commemoraven 
l’entrada de les tropes franquistes el 14 de juny 
de 1938.

Portada del Programa de Festes de la Magdalena, 1945
Arxiu Històric Municipal de Castelló

 Foto: GRMH

Amb el franquisme, la Magdalena va recuperar els 
actes religiosos que s’havien eliminat durant la 
Segona República. Desaparegudes les festes de ju-
liol de caràcter laic, la dictadura vol impulsar unes 
festes locals d’acord amb el seu ideari. 
Amb aquest objectiu, el 1944, l’Ajuntament, diri-
git per l’alcalde Benjamín Fabregat, va convocar 
un comité organitzador denominat Junta Central 
de Festejos, format per membres del consistori, 
falangistes, militars i també representants de la 
societat civil per tal d’organitzar les festes amb el 
vistiplau del governador civil. Les opinions es van 
dividir entre aquells partidaris de crear unes fes-
tes noves semblants a les Falles, aquells que apos-

taven per unes festes totalment noves d’acord amb 
els valors del nou règim nacional-catòlic, i aquells 
partidaris de recuperar les festes de la Magdale-
na anteriors a la Segona República. Va triomfar 
aquesta última opinió, però la nova organització de 
les festes té elements comuns amb les Falles, com 
ara l’organització de la ciutat en sectors, l’elecció 
d’una reina de les festes i unes dames, a imitació de 
la Fallera Major de València i la seua cort d’honor.  
D’aquesta manera, la festa serveix per reforçar els 
estereotips femenins que defensava la Secció Fe-
menina de la Falange: el de la dona com a objecte 
passiu i ornamental. Al mateix temps reforçava la 
ideologia classista del règim franquista, perquè 

4.6.3. les festes de la magdalena
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reines i dames seran elegides entre les famílies de 
les classes dominants i dels càrrecs franquistes. 
Així, la reina de 1945 va ser Carmen Abriat Puig, 
filla del capità general Miguel Abriat Cantó. Entre 
les dames, hi era Lupita Andino Ruiz, filla de José 
Andino Núñez, governador civil entre 1941 i 1946, 
que també serà la reina de 1946; una altra dama 
serà Luisa Asensio del Nido, filla de Juan Asensio, 
governador militar. 
El nou organisme fester va decidir mantenir la ro-
meria, exhibir dotze gaiates (que no es cremaran) 
i afegir altres actes com la Desfilada de Gaiates, 
l’Ofrena de Flors a la Mare de Déu de Lledó (per 
a incrementar el caràcter religiós de la festa), el 
Magdalena Vítol i la Cavalcada del Pregó. Aquesta 

última, creada per Manuel Segarra Ribes, exalta el 
sentit provincial i folklòric d’acord amb l’ideari de 
la dictadura. Tanmateix, possiblement per la in-
fluència del grup de valencianistes conservadors, 
s’incorporen altres elements lligats a l’arribada de 
Jaume I (els cavallers de la Conquesta, Na Violant 
d’Hongria) i al valencià (el Pregó de Bernat Artola 
és un poema en valencià que defensa l’estima cap 
a les pròpies arrels). 
Com que les Festes de la Magdalena tenien més 
acceptació popular, a partir de 1946 les autoritats 
franquistes van decidir reduir el protagonisme de 
Las Fiestas de la Liberación i centrar el seu con-
trol ideològic en la Magdalena a traves de la Junta 
Central de Festejos.  

a. L’any 2016, el Grup per la Recerca de la Memòria Història de Castelló (GRMHC) va realitzar 

una relació de vestigis franquistes a les comarques de Castelló. Encara resta simbologia fran-

quista que cal llevar com la Creu dels Caiguts. Coneixeu cap altre vestigi franquista que encara 

calga eliminar?

b. En el franquisme molts carrers i places canvien el seu nom. Indiqueu algun nom modificat a 

Castelló durant el franquisme.

c. Sabíeu que la Festa Major a Castelló, abans de la Guerra Civil, era en juliol? Què s’hi celebra-

va? Per què es va llevar?

d. La festa de la Magdalena es canvia el 1945. Quines novetats s’introdueixen?

Activitat 13
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El franquisme va ser una etapa de retrocés cul-
tural amb un menyspreu institucional cap a la 
tasca intel·lectual i crítica. S’hi va instal·lar la 
mediocritat cultural i científica mitjançant la 
censura i la repressió (la presó; l’exili, tant in-
terior com exterior; l’afusellament). En els anys 
40, es van implantar els idearis falangistes i ca-
tòlics, caracteritzats per una cultura costumis-
ta i folklorista, que van desfer el llegat de la Se-
gona República. 
El 1938 es van tancar tots els diaris que es publi-
caven i es va iniciar l’edició de Diario Mediter-
ráneo, que era el diari portaveu del Movimiento 
Nacional i l’únic a la ciutat. 
La ràdio, el cinema i el futbol van ser els entreteni-
ments més destacats dels anys de postguerra. En 
el teatre triomfa la comèdia, la sarsuela i la revis-
ta, i s’utilitza el valencià només per a la comicitat 
populista, folkloritzant i d’escàs nivell cultural. 
El valencià com a llengua de cultura va desapa-
réixer. L’embranzida que el valencià havia viscut 
durant la Segona República —signatura de les 
Normes del 32, producció literària important 
d’autors castellonencs o lligats a Castelló com 
Carles Salvador o Bernat Artola i Tomàs— es va 
aturar. De fet, durant el franquisme, aquests au-
tors es veuen obligats a centrar la seua poesia en 
la temàtica paisatgista, religiosa i festiva, sense 

innovacions formals i sense el nivell de qualitat 
de les etapes anteriors a la guerra. 
Dins del marc de les festes de la Magdalena es 
crea un certamen literari. La primera edició va 
ser el 1945 i va estar rodejada de polèmica per-
què el Governador Civil, José Andino Núñez, 
va prohibir que es donara el premi de la Flor 
natural a Bernat Artola ja que el seu bellíssim 
poema “Balada del cor distret” estava escrit en 
valencià.  Sols a partir de 1949 s’accepta que els 
poemes que es presenten a tots els premis del 
Certamen puguen estar escrits en valencià. Els 
títols d’alguns poemes premiats en la primera 
edició il·lustren la ideologia dominant: “Tres 
sonetos a Cristo”, “La España eterna”. 
Un exemple paradigmàtic del terrabastall cul-
tural que la dictadura va provocar és el cas de 
Lluís Revest i Corzo. Abans de la guerra, Revest, 
que formava part del grup de lletraferits cas-
tellonencs conservadors,  havia estat un dels 
grans defensors de la recuperació del valencià; 
va organitzar les primeres classes de valencià 
que es van impartir a la ciutat, va defensar la 
unitat de la llengua catalana i la utilització de 
les normes de Pompeu Fabra pels escriptors va-
lencians, i va ser un dels signants de les Normes 
del 32. Per tota aquesta tasca en defensa del va-
lencià, hi ha una escola a la ciutat que porta el 

simbologia franquista
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seu nom. Tanmateix, en acabar la guerra, Lluís 
Revest, fidel a la seua ideologia política, va par-
ticipar en les estructures repressives i censores 
del règim, juntament amb altres prohoms de la 
Societat  Castellonenca de Cultura, com  ara 
Àngel Sànchez Gozalbo.  
Un altre cas significatiu és el de l’estrena de La 
filla del rei Barbut al teatre Principal el 1943. 

Matilde Salvador compon aquesta òpera còmica 
inspirada en l’obra Tombatossals per a ser repre-
sentada amb titelles, però en un primer moment 
la censura en prohibeix la representació per es-
tar escrita en valencià i perquè la compositora 
era dona i jove. Després de viatges a Madrid i 
pressions de persones influents, s’aconsegueix 
el permís amb la condició que fos una única re-

presentació i que hi hagués un pròleg i un 
programa redactat en castellà. Aquest ma-
teix any, el 1943 es reprén la publicació del 
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul-
tura en castellà. 
Quant a les tertúlies, el Casino, anomenat 
Centro Cultural Antiguo, la Cambra Agrà-
ria i altres establiments privats esdevenen 
llocs de tertúlies de la burgesia durant la 
dictadura (dels homes, evidentment).
Quant als republicans empresonats, cal 
destacar el grup anomenat La Ratonera 
(nom sorgit perquè recordava les cel·les de 
la presó), que estava format per presos que 
feien poesia durant el seu temps de reclu-
sió. El componien Miguel Aparicio, Francis-
co Mezquita, Pascual Cabrera, Antonio Bal-
dayo, Vicent Moliner Nadal i Carlos Marco.

Portada del Boletín de la Sociedad 
Castellonenca de Cultura, 1943. 
Arxiu Històric Municipal de Castelló
Foto: GRMHC
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DIBUIX DE LA RATONERA
Foto: Pascual Mezquita Broch

CENSURA: L’ús del poder, per part 
d’un estat o de qualsevol tipus de 
grup influent, per a controlar la lliber-
tat d’expressió. 

VOCABULARI

Activitat 14

a. Enumera els principals canvis que pateix la cultura amb el triomf del franquisme.

b. Redacta un text de 150 mots en què expliques el retrocés que el valencià va viure durant el 

franquisme.

c.  Explica per què els títols dels poemes “Tres sonetos a Cristo” i “La España eterna” il·lustren 

la ideologia dominant en el primer franquisme.

d.  Malgrat l’empresonament, La Ratonera va fer poesia. Què et sembla? Quin altre poeta valen-

cià de la Generación del 27 escriu des de la presó?

e.  Fes una petita recerca en el Diario Mediterráneo de les activitats culturals a Castelló durant 

el primer franquisme. Limita la investigació a un mes concret. 

Es pot consultar l’hemeroteca de l’Arxiu Municipal de Castelló al carrer Gaibiel, 4. 

cultura
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En el primer franquisme es va implantar l’ideari 
integrista i catòlic que eliminava el laïcisme re-
publicà. En l’educació es va aplicar la segregació 
per sexes: xics i xiques ja no compartiran aula ni 
tan sols a l’Escola de Magisteri. Les classes s’im-
parteixen en castellà i el valencià és prohibit a 
l’ensenyament; d’aquesta manera s’acaba amb les 
experiències d’introducció del valencià a l’escola 
en què havia estat capdavanter el mestre caste-
llonenc Enric Soler i Godes. També desapareix la 
Càtedra de Valencià creada durant la República a 
l’Institut de Segona Ensenyança que havia ocupat 
Bernat Artola i Tomàs. El valencià tardarà més de 
40 anys a poder entrar dins dels instituts. 
A Castelló, en aquesta època, hi havia vuit esco-
les públiques: Bisbe Climent, Cervantes, Exèrcit, 
Herrero, Aulas, Real, Grau i Benadressa. El batxi-
llerat es podia estudiar a l’institut públic o a col-
legis religiosos: Escoles Pies (els xics), Consolació 
i Carmelites (les xiques). Cal dir, però, que a dife-
rència del que va succeir en altres ciutats, a la ciu-
tat de Castelló durant el franquisme el prestigi de 
l’institut era major que el dels centres religiosos i, 

per això, era la tria preferent també per als fills de 
les classes dominants, sobre tot per als xics. 
L’Institut Nacional de Segona Ensenyança (que des 
del 1937 portava el nom de Juan Marco, un antic 
alumne mort en el front de Terol) es va anomenar 
Francisco Ribalta el 1943. A més, d’acord amb el po-
der que l’Església Catòlica assolia en el nou Règim, 
es va inaugurar una capella el 1946, es va crear la 
figura del director espiritual i l’assignatura de Re-
ligión. Es van introduir també noves assignatures, 
controlades per Falange Española Tradicionalista 
y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista 
(FET-JONS), com Formación del Espiritu Nacio-
nal, Escuela del Hogar i gimnàstica. Cal destacar 
que l’educació era diferent per a xics i xiques: els 
continguts dels llibres de l’assignatura de Forma-
ción del Espíritu Nacional eren diferents, i només 
les xiques estudiaven l’assignatura d’Hogar. 
L’institut va adoptar els ideals educatius del nou 
règim sota la direcció de Luís Querol Roso. Es 
tractava d’una educació centralista, en què eren 
habituals els viatges dels directors d’institut a 
Madrid per demanar favors.

Enric Soler i Godes
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a. Llig el poema següent de Carles Salvador i identifica’n les dues parts: la descripció del que pas-

sa en una aula tradicional; el  desig de canvi del mestre. 

b. La primera estrofa té dues parts: en la primera es descriu una educació fosca i sense sentit; en 

la segona, els desitjos dels xiquets, que no troben possibilitats de desenvolupar-se. Extrau-ne al-

gunes paraules amb connotacions negatives i unes altres amb connotacions positives per carac-

teritzar cada part. 

c. Redacta un paràgraf en què expliques com era l’escola que Carles Salvador defensava. 

d. Redacta un paràgraf en què descrigues l’escola franquista. 

e. Redacta un petit article d’opinió en què expliques en quina mesura l’educació actual ha canviat 

respecte de l’escola de la postguerra franquista i en quina mesura s’hi mantenen algunes elements. 

educació educació4.8educació

Activitat 15
La República havia volgut introduir la modernitat a Espanya a través de l’educació laica, gratuïta i 
obligatòria. A les comarques de Castelló, un grup de mestres capdavanters van introduir a les escoles 
nous mètodes pedagògics, basats en l’experimentació, la participació activa dels xiquets, la relació 
amb el medi i l’ensenyament en valencià. Així, la impremta a l’escola i el mètode Freinet van ser intro-
duïts per Enric Soler i Godes (a l’escola de Sant Joan de Moró) i per Antoni Porcar i Candel (a Canet 
lo Roig i Vinaròs); els xiquets publicaven els seus escrits en una revista escolar que intercanviaven 
amb els xiquets d’altres escoles. 
Carles Salvador, des de la seua escola a Benassal, va treballar també per la innovació educativa i l’en-
senyament en valencià. El poema següent il·lustra la visió crítica que Salvador tenia de l’escola i la 
necessitat de canviar-la. Malauradament, tota aquella renovació va ser tallada de soca-rel pel triomf 
del franquisme. 

Brollador de xerrameques
agrors d’aire enrarit.
A les negres finestres de les pissarres
les fileres dels nombres: 3, 5, 6, 8...
Definicions abstruses 
ala racons de les orelles;
entre dents, paraules sàvies
nèciament gramofòniques.

Però als ulls, un llenç de blau;
però al nas, brins de romer;
però als dits, delerosos de dibuixos,
les llances dels llapis vermells. 

El mestre rumia ¡¡coses!!
—Si enderroquéssim l’escola...
¡quin bell centre d’interés!

EVASIÓ

Enric Soler i Godes
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El primer franquisme és conegut des del punt de 
vista econòmic com un període d’autarquia, és 
a dir, un sistema basat en la voluntat d’arribar a 
una autosuficiència econòmica. L’Estat va inter-
venir comprant productes agrícoles a uns preus 
taxats per a després distribuir-los per mitjà de 
cartilles de racionament. Això va provocar el 
desabastiment en els mercats oficials, el creixe-
ment de la inflació i l’eclosió d’un mercat negre 
o estraperlo. Els camperols viatjaven a les ciu-
tats per col·locar part de la seua producció, que 
llançaven per les finestres dels trens o bicicletes 
carregades d’arròs, creïlles o farina. En la dècada 
dels 40, les condicions de vida es deterioren con-
siderablement, ja que la població va patir l’aug-
ment dels preus i l’escassetat de productes.
Aquesta era l’època dels succedanis: l’oli de coco, 
el pa amb corfa de taronja seca, les figues seques 
i els moniatos. La desnutrició i les males condi-
cions de vida en general van propiciar l’extensió 
de malalties com la tuberculosi o de brots epidè-
mics com la verola, el tifus, la diftèria o el xaram-
pió. A més, era difícil afrontar les despeses mè-
diques i accedir a determinats medicaments que 
quedaven reduïts al mercat negre.
Les reglamentacions del treball asseguraven una 
mà d’obra disciplinada i amb salaris baixos, sen-
se sindicats reivindicatius que pogueren qüesti-
onar les llargues jornades laborals i les penoses 
condicions de treball. A la misèria calia sumar els 
problemes i les males condicions de l’habitatge.
La participació política de la població desapa-
reix, ja que s’han prohibit tots els partits polítics 
(excepte el partit únic: la FET-JONS) i s’han eli-
minat els espais de socialització republicana. Els 

vencedors imposen l’ordre social per mitjà de la 
violència i la vigilància de la Falange i l’Església.
El règim franquista atorga privilegis (com 
l’exempció d’impostos) al clergat a canvi del con-
trol sobre la població segons els postulats del na-
cional-catolicisme.
Quant al paper de la dona, el masclisme s’agu-
ditza en la societat. La dona és educada per 
atendre la llar i dependre d’un home (el pare, 
el germà o el marit), mentre que les activitats 

Cartilles d’Auxilio Social de María Antonia Ripollés Giner
Foto: Montserrat Ferrer Ripollés
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socials i polítiques són reservades per a l’ho-
me. La seua funció és la d’esposa i mare, sem-
pre al servei de l’home. La Sección Femenina 
de la Falange controlarà aquesta educació de 
les dones i enviarà als instituts les professo-
res d’Hogar i Formación del Espíritu Nacional 
per a adoctrinar-les.  D’acord amb els diferents 
rols assignats a homes i dones, mentre els ho-
mes realitzaven el servei militar, les dones ha-
vien de realitzar el “Servicio Social”, que orga-
nitzava la Falange. 

La prostitució era reprimida segons la llei, però, 
en la pràctica, consentida. No se la qüestionava 
per la violència i l’agressió que implica de l’home 
contra la dona, sinó perquè  l’Església considera-
va “pecat” el sexe fora del matrimoni. Pel mateix 
motiu, l’homosexualitat va ser reprimida i molts 
homosexuals van ser empresonats. 
En la mateixa línia de repressió moral, es prohi-
beix la festa de Carnestoltes (que no es recupe-
rarà fins a la mort de Franco) i el ball només es 
permet amb l’autorització del Govern Civil.

Què són les ‘Cuestaciones’?
Són col·lectes que feia l’Estat per recaptar 
diners en una època de fam. Les aportacions 
eren a favor d’Auxilio Social (organització d’aju-
da social), Beneficència i excombatents.
La ‘Ficha Azul’ era una aportació per finan-
çar l’Auxilio Social. Es programaven el ‘Día del 
plato único’ i el ‘Día sin postre’ per aconseguir 
fons econòmics per a la Beneficència.

Riuada del 1949
Durant la matinada del 28 al 29 de setembre de 1949 
es va produir una riuada. Es va desbordar el riu Sec 
i va afectar la zona dels Mestrets i la carretera de 
l’Alcora. Va provocar dotze morts (entre els quals hi 
havia cinc xiquets). La riuada va afectar 300 famílies 
humils que van perdre pertinences i animals. Es va 
habilitar el Hogar d’Auxilio Social, el cinema Goya i 
dos magatzems de taronja per al seu allotjament.

CARTILLA DE RACIONAMENT: Con-
tenia les racions oficials d’aliments 
que es donaves mitjançant cupons. 
Va perdurar fins al 1952.

ESTRAPERLO: És l’intercanvi de 
mercaderies fet fora del circuit oficial. 
Hi ha un estraperlo de rics i n’hi ha un 
de pobres. El primer afavoria les elits 
corruptes de la dictadura; mentre que 
el segon era una forma de supervi-
vència en temps difícils, i era objecte 
preferent de la repressió.

VOCABULARI
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Es va crear una Junta d’Auxili als damnificats per ar-
replegar diners, com l’aportació de l’empresa Segar-
ra, una funció benèfica, subvencions i el Consorci de 
Segurs. Els seus objectius eren la subscripció públi-

ca i aconseguir crèdit per construir habitatges.
Als damnificats, se’ls van entregar uns habitatges 
provisionals al grup SAFIC, ja que es va prohibir la 
reconstrucció de les cases afectades per la riuada.

economia i societat4.9

Les fonts orals són un dels instruments que utilitzen els historiadors per conéixer el passat recent. Els 
records de les persones que han estat testimonis d’uns fets ens ajuden a acostar-nos a la nostra història.

Llegiu els testimonis següents i redacteu un text breu que explique com era la vida durant la postguerra.

“(La fam) Va durar prou. Els dos o tres anys posteriors a la guerra van ser molt dolents. Poc abans de 
l’entrada dels soldats franquistes a Castelló, quan estàvem vivint al mas prop de Lledó i anàvem al 
menjador que hi havia prop de la Porta del Sol, vam veure soldats republicans que caminaven amb 
por, desorientats i descalços, en retirada.”

“Hi havia racionament del pa, de l’oli, sucre, farina, tabac... Però si a casa tenies de la terra allò prin-
cipal, com blat, arròs i creïlles, aleshores no paties. El racionament era un panet de viena per a dos. A 
més t’amagaves del veïns, perquè ells només tenien el racionament i el que compraven d’estraperlo”. 

“La meua germana i jo treballàvem tota la setmana. Els diumenges ens alçàvem prompte, rentàvem 
la nostra roba i fèiem tota la feina de casa. Teníem només dos mudes: una per a tots els dies i una 
altra per als diumenges; no hi havia diners per a poder-se permetre comprar més roba. Diumenges 
de vesprada una amiga, la meua germana i jo anàvem al cine o passejàvem per la Porta del Sol o pels 
carrers del centre... El cine acabava a les deu i sempre tornàvem corrents perquè la nostra madrastra 
s’enfadava molt quan arribàvem a aquelles hores i no ens volia posar el sopar.”

PERIS MUIÑOS, Maria Isabel: Històries de vida al Castelló de la guerra i la postguerra, UJI, 2012

Activitat 16  ·   TESTIMONIS

a.  Descriu el personatge principal. Com s’anomena? Té feina?

b. Com hi és tractada la dona?

c. En la pel·lícula ix un estraperlista d’oli. Qui és?

Activitat 17
Llegiu la novel·la o visioneu la pel·lícula La Colmena i contesteu:
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a. El franquisme a Castelló comença el.....................i estava liderat per...................que mor el......

b. El primer franquisme és l’etapa.....................

c. La repressió sobre el professorat va ser molt destacada perquè..........

d. Vicente Traver Tomás, alcalde de Castelló, estava a favor de la promoció d’habitatges...............

e. Els alcaldes del primer franquisme a Castelló van ser.....................................................................

f. La cultura estava vigilada pel govern per mitjà de la.........................

g. L’escola de la dictadura segregava per........... i tenia un ideari......................

h. L’Estat intervenia controlant el.................., la qual cosa provocava un mercat negre o.................

a. En la dictadura només hi havia un partit, FET-JONS, i un sindicat.

b. La política municipal està dirigida pel governador civil, representant del govern central.

c. Tots els exiliats van retornar a Castelló després de la Guerra Civil.

d. La repressió va acabar després de la victòria franquista el 14 de juny de 1938.

e. El Diario Mediterráneo era el diari oficial del Movimiento Nacional a Castelló.

f. En el franquisme es van mantindre les celebracions republicanes de juliol.

g. El valencià es fomentava i difonia des de les administracions públiques.

h. La dona, durant la dictadura, era educada d’acord amb uns valors masclistes, per ser esposa i 

mare, per atendre l’home i romandre tancada a la llar.

Activitat 1
Repasseu els textos que heu llegit i completeu:

Activitat 2
Digueu si són vertaderes o falses les afirmacions següents:
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Activitat 3

Projecte de treball: Entrevista a un testimoni del franquisme .

Us proposem de realitzar una entrevista a una persona que haja viscut el franquisme. Com més antic 
siga el seu testimoni, més valor històric tindrà; malauradament, la majoria de les persones que van 
viure la guerra i la immediata postguerra ja han mort. Per això, si l’entrevistat és una persona més 
jove, podeu fer-li preguntes sobre la vida dels pares ja desapareguts. Us pot ser útil aquest guió per a 
realitzar una entrevista :

1. Busqueu un testimoni que haja viscut la postguerra o la repressió franquista
2. Consulteu el quadre amb els temes sobre els quals podeu demanar informació i prepareu les pre-
guntes que us serviran inicialment per a organitzar la conversa. Recordeu que durant l’entrevista 
poden sorgir-ne d’altres que, de vegades, poden tenir més interés que les preguntes preparades.
3. Concerteu una entrevista amb la persona que voleu entrevistar i prepareu el material (pre-
guntes, llapis i paper, enregistradora, càmera de fotos...)

1. Prepareu la versió escrita de l’entrevista. Tingueu en compte que de vegades caldrà suprimir 
informació en les respostes molt extenses i adaptar el llenguatge oral, sovint informal, a les 
convencions pròpies de l’estàndard escrit. 
2. Redacteu una introducció de l’entrevista que presente el testimoni i el tema, trieu-ne el títol, 
seleccioneu un parell de frases per a destacar i les fotografies que la il·lustraran. 
3. Reviseu tot el text. 

1. Sigueu educats amb la persona que ha acceptat ser entrevistada. Saludeu i doneu les gràcies. 
2. Plantegeu les preguntes que teniu preparades i, si convé, feu-ne de noves. 
3. Utilitzeu un to no agressiu en les vostres preguntes i acabeu l’entrevista d’una manera cordial. 

Planificació

Edició i revisió

Realització
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temes i preguntes per a l’entrevista
Dades biogràfiques Nom i cognoms. Nom i lloc de naixement. Família i infància. 

Guerra Civil
Què recorda o que li han contat de: la guerra, els bombardejos, els 
refugis antiaeris, la fam, la por...

Repressió
Què recorda o què li han contat de: la presó, els afusellaments de la 
postguerra, els exiliats 

Educació
Quins estudis té? Quins estudis tenien els seus pares? Com era l’es-
cola? Quines diferències hi ha respecte de les escoles actuals?

Societat

Quines festes se celebraven? Com s’ho passaven bé els joves? Com 
eren les relacions entre xics i xiques? Quines manifestacions del 
masclisme eren més cridaneres? Quin era el pes de la religió? Quines 
diferències més importants destacarien respecte de l’època actual.  

Llengua
Quan es parlava valencià? Es podien trobar llibres en valencià? La 
gent el sabia llegir i escriure? S’utilitzava a l’escola?

Economia

Has usat o t’han parlat de les cartilles de racionament? I de l’estra-
perlo? Quan vau patir més fam, durant la guerra o en la postguerra?  
Quins aliments eren considerats prohibitius per a la gent treballa-
dora? Com eren les condicions laborals? Els treballadors podien fer 
vaga per demanar millores?

Urbanisme
Coneixes cap carrer que haja canviat de nom? Quins eren els carrers i 
places més importants quan eres menut? Per on anava la Panderola? 
Saps quin és el “carrer de la Vieta”? Saps quin és el carrer d’Amunt?

Altres ...
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Activitat 4

Projecte de treball. Poesia i història: El llibre de meravelles

Alguns poemes ens permeten acostar-nos a una realitat històrica determinada. “El niño yuntero”, 
“Las nanas de la cebolla” o “Vientos del pueblo” de Miguel Hernández, per exemple, ens descriuen una 
realitat social i històrica duríssima. També, la Guerra Civil ens pot colpir a través dels poemes del llibre 
Guerra, victòria, demà de Miquel Duran de València. El patiment i el desencís esperançat dels exiliats 
apareix en “Corrandes d’exili” de Pere Quart, “La ciutat llunyana” de Màrius Torres, els poemes de Di-
ego Perona o les elegies de Carles Riba, especialment la que comença: “Oh, Súnion, t’evocaré de lluny 
amb un crit d’alegria”. Entre els poetes valencians és Vicent Andrés Estellés qui ens ha deixat un retrat 
més dur i amarg de la postguerra. Amb aquestes activitats pretenem utilitzar la literatura per acos-
tar-nos a la història i, alhora, utilitzar la història per poder capir tot el que hi ha darrere d’un poema.
 
A continuació teniu un fragment d’un poema de Vicent Andrés Estellés que pertany al Llibre de me-
ravelles, considerat el gran poema valencià de la postguerra. Llegiu-lo i extraieu-ne els versos que 
per a vosaltres il·lustren cadascun dels aspectes següents. Després indiqueu quins versos són per a 
vosaltres els més impactants. 

- el dolor que envaïa les famílies

- l’amargor de la postguerra

- la repressió militar que ho omplia tot

- l’escassedat dels aliments i el negoci de l’estraperlo

- el cinema com a lloc d’evasió de la realitat negra

- la referència a un poema de Carles Riba escrit des de l’exili

- els afusellaments

“L’estampeta”

Et casares de dol, com de dol vares rebre,

al poble, la primera Comunió. De dol sempre, 

el dol sobre el teu cos en els dies solemnes. [...]

Trista, trista València, quina amarga postguerra!

Ens ompliren d’espases la sintaxi, d’arcàngels

durament immutables a la porta dels cines, 

mentre reivindicaven prades de Garcilaso,

marbres asexuats, vetlant sempre, vetlant,

vetlant sempre les armes i vetlant la retòrica,

carregaments de sucre que desapareixien

de la nit al matí, si fou viu no me’n recorde,

els camions sinistres que duien l’estraperlo. [...]

El Goya... Quina gana de contemplar pel·lícules!

En seguien el curs amb tota atenció,

mentre les mans anaven palpant els llocs secrets.

Oh Súnion! La pantalla oferia una Súnion

d’una sal exaltada, de vida i llibertat,

de possibilitats lluminoses de viure.

“No s’havia apuntat mai a ningun partit.

Ell, de casa a la feina, i de la feina a casa.

Una nit, en la guerra, el tragueren de casa

i el mataren a Bétera, prop dels forns de la calç.

Els morts tots plens de mosques vora les carreteres...”

“No féu res, no féu res, i ell en va salvar molts.”

De dol sempre, de dol per a tota la vida.
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Activitat 5

Projecte de treball. Poesia i història: “Vora el barranc del Carraixet”  de Vicent Andrés Estellés

Vicent Andrés Estellés va escriure el poemari Ofici permanent a la memòria de Joan B. Peset, que fou 
afusellat a Paterna el 24 de maig de 1941 (1979), incorporat posteriorment a l’obra Mural del País Va-
lencià (1996).  Estellés el va escriure en homenatge a Joan Baptista Peset i Aleixandre, metge, científic i 
polític valencià, que havia estat rector de la Universitat de València, havia encapçalat la llista del Front 
Popular en les eleccions de 1936 i va ser afusellat per la seua fidelitat a la República. La primera part 
d’aquest poemari se centra en la persona de Peset i Aleixandre, mentre que la segona part, anomenada 
“Gran oratori pels morts valencians de la postguerra, altrament titulat ‘Vora el barranc del Carraixet’”, 
pretén rescatar de la desmemòria col·lectiva tots aquells afusellats per haver-se enfrontat al feixisme, 
enterrats en fosses comunes. 

A continuació, trobareu una selecció d’estrofes del poema “Vora el barranc del Carraixet”. Llegiu-lo i 
feu les activitats. 

a. Escolteu el poema complet recitat per Pau Alabajos www.youtube.com/watch?reload=9&v=chgJw4FHft8

b. Escolteu la versió recitada i musicada per Celdoni Fonoll www.youtube.com/watch?v=9tw4KhoVR7Y  

i pel grup valencià Naia  www.youtube.com/watch?v=J_CH68e6ldY 

Seleccioneu la versió que, per a vosaltres, millor expressa el contingut del poema. Justifiqueu la 

vostra tria. 

c. Busqueu el poema de Teodor Llorente “Vora el barranc dels Algadins”. Compareu els dos poe-

mes i indiqueu què tenen en comú i en què es diferencien les dues visions del paisatge valencià.

d. Extraieu del poema mots amb connotacions negatives i mots amb connotacions positives.

e. Extraieu els versos que, per a vosaltres, expressen millor les idees següents: l’horror dels afuse-

llaments, el reconeixement del sacrifici heroic fet pels republicans, la denúncia dels culpables, 

l’esperança en el futur, la lluita d’un poble per la llibertat. 

f. A qui acusa l’autor quan parla de “botxins de foli i estampeta”?

g. Què és el tir de gràcia? Saps a quina hora s’afusellava?

h. Els afusellaments a Castelló es feien al riu Sec, prop del cementeri. A continuació eren enter-
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rats en la fossa del cementeri civil. Feu una visita al cementeri civil, fotografieu la fossa i el 

memorial del Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Castelló (GRMHC) situat al costat 

del riu. També, hi podeu llegir el poema en record dels afusellats a Castelló. 

i. Feu una recerca de notícies relacionades amb l’obertura de les fosses comunes del franquisme i 

redacteu un article d’opinió sobre el tema.   

                             I
Vora el barranc del Carraixet
hi ha un taronger d’amargues branques:
penja una collita de màrtirs
d’una mort amarada i pobra.
Vora el barranc del Carraixet,
enterraments de caritat,
la funesta llum foradada
i les rebentades pupil·les.          
                            
                             II
Vora el barranc del Carraixet 
alena un poble, persevera
i confia en la llibertat
dels dies i de les banderes.
Vora el barranc del Carraixet
s’aixeca una barricada 
coronada de falçs invictes,
segellada amb la sang d’un poble.
          
                           III
Vora el barranc del Carraixet
hi ha una esperança irrefrenable.
Un perfil sinistre de forca
inútilment ens amenaça.
És més la fam de llibertat
que tot un poble experimenta
amb la sang heroica d’uns morts,
vora el barranc del Carraixet.

                            IV
Vora el barranc del Carraixet,
vinclarem les nostres banderes
en un silenci reverent
davant les tongades de morts;
davant tongades successives 
d’assassinats, de morts inermes,
afirmarem por i paraula
vora el barranc del Carraixet. 
                             
                             IX
Vora el barranc del Carraixet,
traïdors de casaca alterna
han emplenat les dolces tombes
de successius assassinats.
Botxins de foli i estampeta
han dictaminat fosques morts
amb les ungles negres de terra
vora el barranc del Carraixet.

                              X
Vora el barranc del Carraixet,
vora els difunts del nostre poble,
les flassades de pobra terra
i, de postres, el tir de gràcia,
direm per sempre el nostre amor
gran com la mar que ara clareja
sobre els murs dels afusellats
vora el barranc del Carraixet. 

                         XII
Vora el barranc del Carraixet
han de passar tots els camins
que ens guien vers la llibertat
poderosa del nostre poble. 
Tots els morts de les Germanies,
les morts anònimes del poble,
el poble que ha patit i espera
vora el barranc del Carraixet. 
                         
                            XIII
Vora el barranc del Carraixet,
per una mort, una mort sola,
aixequem la nostra senyera
de combativa llibertat. 
Per un mort, només, un de sol,
només per un pètal de sang, 
la sang universal del poble,
vora el barranc del Carraixet. 

                           XIV
Vora el barranc del Carraixet,
els morts de fredes matinades,
els morts de les nits tenebroses,
els assassinats de la terra. 
La llum puja com la bandera,
puja la bandera del sol, 
puja com un puny, com una sang,
vora el barranc del Carraixet. 

Gran oratori pels morts valencians de la postguerra, altrament titulat Vora el barranc del Carraixet.
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Josep agut armer (Castelló de la Plana, 1910 - Ciutat de Mèxic, 1984). Pintor, escultor i escenògraf. 
Afiliat al PCE. A la Guerra Civil es va incorporar a l’aviació republicana, on va combatre en els fronts de 
Madrid, Terol i de l’Ebre. Va passar a França i va romandre un temps al camp de concentració d’Argelers. 
Al juny de 1939 va embarcar cap a Mèxic.

isidoro andrés villarroya (Albocàsser, 1916 - Castelló de la Plana, 2006). Mestre i director (1970-
1976) de l’Escola Normal de Castelló. Dóna nom a un CEIP.

vicenç bayo i benlloch (Espadella, Castelló, 1905 - Toló, França, 1977). Va ingressar a la CNT. Acaba-
da la guerra, va ser detingut, torturat i empresonat. Es va exiliar a França.

José camisón. Va nàixer a Castelló de la Plana. Ferroviari i anarquista. Era membre de la CNT i es va 
traslladar a Madrid. Va participar en l’assalt del Cuartel de la Montaña (Madrid). Va ser detingut l’any 1941 
i va morir afusellat.

José clará piñol (Torreblanca, 1858 - Castelló de la Plana, 1946). Metge. Regidor en època de Vicent 
Traver Tomás (1939-1946).

germà colón i domènech (Castelló de la Plana, 1928). Lingüista i professor a les universitats d’Estras-
burg i Basilea i a la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans. 
Ha donat la seua biblioteca personal a la Universitat Jaume I. Té una escola d’adults, una fundació i un 
carrer de Benicàssim dedicats al seu nom.

José ferrandis salvador (Castelló de la Plana, 1894 - Castelló de la Plana, 1969). Va ser president 
de la Diputació Provincial de Castelló (1947-1955), de la Junta d’Obres del Port (1942-1947) i president 
d’UTECO i Caixes Rurals Provincials (1943-1968). Va promoure l’alberg de La Bartola i la residència Serra 
d’Espadà. Té una avinguda de Benicàssim dedicada al seu nom.

Juan flors garcia (Vila-real, 1892 - Vila-real, 1980). Metge i polític. Destacat dirigent del moviment 
polític de la dreta Acción Católica Nacional de Propagandista (ACNP). Va participar en la fundació del 
Sindicat Catòlic Agrari de Vila-real i, posteriorment, va ser vocal de la directiva de la Federació Castello-
nenca de Sindicats Agrícoles. Una vegada finalitzada la Guerra Civil, va ser designat Director de l’Hospital 
Provincial, president de la Cambra provincial de Comerç i, des del juny de 1938 fins al desembre de 1940, 
va ser president de la Diputació de Castelló, càrrec des del qual va coordinar la depuració política dels fun-
cionaris públics i oficials de tota la província. Al 1948 va promoure a Vila-real una fundació benèfica que 
porta el seu cognom dedicada a l’educació primària dels xiquets i la seua iniciació en el món professional.
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cristòfol gómez rubio “tofolet” (Castelló de la Plana, ? - Castelló de la Plana, 1940). Obrer comu-
nista. Dirigent de la Joventut del Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM) a Castelló. Vocal d’agricul-
tura del Comité Revolucionari durant la Guerra Civil. Va ser afusellat al pati de la presó provincial de 
Castelló de la Plana junt amb 28 persones més el 25 d’abril de 1940.

salvador guinot vilar (Castelló de la Plana, 1866 - Castelló de la Plana, 1944). Escriptor, polític i sin-
dicalista. Va fundar el Sindicat Catòlic de Castelló i va col·laborar en la xarxa organitzativa de la Federació 
de Sindicats Catòlics de Castelló. Va ser cap provincial del Partit Conservador i alcalde de Castelló de la 
Plana els anys 1907 i 1924. També va ser diputat a les Corts per Llucena i president de la Diputació Provin-
cial l’any 1929. Va fundar el Cercle Artístic de Castelló i va figurar entre el grup fundacional de la Societat 
Castellonenca de Cultura. Té un carrer dedicat al seu nom.

francesc Jura nesplà (Castelló de la Plana, 1903 - Gusen, Àustria, 1941). Ferroviari i comunista. Va 
militar en el POUM i es va exiliar a França en 1939. Detingut pels alemanys i assassinat a Gusen.

Josefina lópez sanmartín (Barcelona, 1919 - el Grau de Castelló, 1989). Política. Després de la gue-
rra va exiliar-se i la van tancar en un camp de concentració a Orà (Algèria). A Moscou va treballar de 
periodista a Ràdio Pirinenca. Regidora a l’ajuntament de Castelló pel Partit Comunista del País Valencià 
(PCPV), després pel Partit Socialista del País Valencià (PSPV) i senadora.

Jesús martí martín (Castelló de la Plana, 1899 - Ciutat de Mèxic, 1975). Pintor i arquitecte. Va col·la-
borar amb la Junta de Confiscació i Protecció del Tresor Artístic. Va dissenyar refugis a barris de Madrid. 
Va refugiar-se a Argelers i es va exiliar a Mèxic. Té un carrer dedicat al seu nom.

José medina echevarría (Castelló de la Plana, 1903 - Santiago de Xile, 1977). Sociòleg. Catedràtic de 
Filosofia del Dret a la Universitat de Múrcia en 1935. Exiliat a Mèxic.

Joan francesc mira i casterà (València, 1939). Professor, traductor i escriptor. Catedràtic de grec i 
professor a les universitats de la Sorbona i Princeton. Va fundar el Museu d’Etnologia de València i és uns 
dels fundadors d’Acció Cultural del País Valencià. Ha escrit assajos, estudis, biografies i novel·les com Els 
cucs de seda (1975), El tramvia groc (2013) i Viatge al final del fred (1983; revisada en 1998).

José maría mira de orduña (? - 1959). Advocat. Va ser president de la Diputació Provincial de Caste-
lló (1941-1947).

Jaime nos ruiz (Castelló 1914 -Castelló 1995). Periodista. Director del Diario Mediterráneo des de 1943 
fins a 1974. 
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rosario pérez solernou (Albacete, 1883 - ?). Professora a l’Escola Normal. Va difondre la tècnica 
educativa Freinet i crea la revista infantil Castàlia.

lluís revest i corzo (València, 1892 - Castelló de la Plana, 1963). Historiador, arxiver municipal, 
cronista de la ciutat i polític. Va ser un dels fundadors de la Societat Castellonenca de Cultura. Regidor i 
membre de la comissió depuradora de funcionaris. Dóna nom a un col·legi i a un carrer.

lluís sales boli (Castelló de la Plana, 1908 - Castelló de la Plana, 1981). Pintor i escriptor. Va ser un 
dels firmants de les Normes de Castelló (1932). Va participar en l’organització de les festes de la Magdale-
na. Fontrobada és la seua novel·la més recordada. Té un carrer dedicat al seu nom.

matilde salvador i segarra (Castelló de la Plana, 1918 - València, 2007). Compositora. Autora de 
nombroses obres musicals, entre les quals destaca l’òpera La filla del Rei Barbut, estrenada a Castelló en 
1943 i basada en el Tombatossals de Josep Pasqual Tirado. Dóna nom a un IES.

José sánchez adell (Castelló de la Plana, 1923 - Castelló de la Plana, 2005). Historiador, arxiver 
municipal i cronista de la ciutat. Va destacar per les seues investigacions centrades en l’època medieval. Va 
desenvolupar diversos càrrecs dins la Societat Castellonenca de Cultura. Té un carrer dedicat al seu nom.

àngel sánchez gozalbo (Castelló de la Plana, 1894 - Castelló de la Plana, 1987). Metge, escriptor i po-
lític. Va ser un dels firmants de les Normes de Castelló. Va ser un regidor franquista. Té una plaça dedicada 
al seu nom.

Juan sapiña camaró (Cullera, 1905 - Ciutat de Mèxic, 1974). Professor i polític socialista. Diputat a les 
Corts espanyoles pel PSOE. Es va exiliar a França i va estar en camps de concentració fins que va marxar a 
Mèxic, on va exercir de professor.

manuel segarra ribés (Castelló de la Plana, 1903 - Castelló de la Plana, 1975). Farmacèutic. Regidor 
durant l’alcaldia de Carlos Fabra Andrés. En 1945 va crear la Cavalcada del Pregó. Té un carrer dedicat al 
seu nom.

ramón serrano súñer (Cartagena, 1901 - Madrid, 2003). Advocat i polític, més conegut com “el cuña-
dísimo” de Franco. Ministre de la Governació i d’Interior (1938-39), i d’Exteriors (1940-42). Va organitzar 
la depuració del funcionariat, la repressió dels vençuts i la deportació de milers de republicans a camps de 
concentració nazis.
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El gruix del material s’organitza en diferents apar-
tats que combinen textos informatius, fotos, acti-
vitats, definició de conceptes i biografies. 
Per últim, el material es tanca amb una llista de 
lectures, còmics, pel·lícules i bibliografia recoma-
nades que permeten ampliar el treball des de la 
classe d’Història, de Literatura o d’Ètica. 

Creiem que acostar l’anàlisi històrica al context 
immediat de l’alumnat pot afavorir la motivació, 
el diàleg, la reflexió compartida i la participació 
activa de l’alumnat, en un procés educatiu que els 
permetrà esdevenir ciutadans informats, refle-
xius i crítics, capaços de participar activament en 
la construcció d’una societat democràtica.

Activitat 1
Abans de treballar la unitat, contesteu aquestes preguntes i poseu en comú les respostes per compar-
tir els coneixements que ja teniu.

a. Quina és la diferència entre una dictadura i una democràcia?

b.  Qui eren Hitler i Mussolini? Qui era Franco?

c.  Quan va acabar la Guerra Civil a Castelló i va començar la dictadura de Francisco Franco?

d.  Quines conseqüències materials i humanes va provocar la Guerra Civil?

e.  Què vol dir «repressió franquista»?

f.  Saps què és un exiliat? A quins països van fugir els exiliats republicans?

g.  Què és el mercat negre o estraperlo?

h.  On són actualment a Castelló les seus de la UGT i de CCOO? Com es deia durant el franquisme 

l’edifici que ocupen? Quin organisme hi tenia la seu?

a. Quina és la diferència entre una dictadura i una democràcia?

b.  Qui eren Hitler i Mussolini? Qui era Franco?

c.  Quan va acabar la Guerra Civil a Castelló i va començar la dictadura de Francisco Franco?

d.  Quines conseqüències materials i humanes va provocar la Guerra Civil?

e.  Què vol dir «repressió franquista»?

f.  Saps què és un exiliat? A quins països van fugir els exiliats republicans?

g.  Què és el mercat negre o estraperlo?

h.  On són actualment a Castelló les seus de la UGT i de CCOO? Com es deia durant el franquisme 

l’edifici que ocupen? Quin organisme hi tenia la seu?

INTRODUCCIÓ INTRODUCCIÓ

ACTIVITATS PRÈVIES

1

2
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Com es defineix el franquisme?
Diversos autors han donat definicions diferents 
de “franquisme”. Alguns el suavitzen qualifi-
cant-lo simplement com un sistema polític auto-
ritari, però la majoria de la historiografia critica 
aquest concepte: el franquisme no sols tenia un 
caràcter autoritari, sinó que incorporava ele-
ments clarament feixistes, molt evidents en els 
anys 40. El franquisme s’ha definit com una dic-
tadura nacionalista antidemocràtica i antiliberal 
amb una ideologia nacional-catòlica, i també com 
un règim dictatorial, reaccionari, clerical i militar.
El franquisme va prohibir els partit polítics; la 
Falange (FET y de las JONS) serà l’únic partit 

permés, tal com havia passat en l’Alemanya de 
Hitler amb el partit nazi o en la Itàlia de Mussoli-
ni amb el partit feixista. La FET y de las JONS va 
sorgir de la unificació d’agrupacions polítiques 
reaccionàries que procedeixen de l’antiga oligar-
quia tradicional.

Quant a la política municipal i provincial, els 
ajuntaments i diputacions provincials van tindre 
poques competències administratives i escassa 
iniciativa política. Les disputes que van sorgir 
en els ajuntaments van ser reflex de les lluites de 
poder i de la reproducció de les pràctiques caci-
quils i clientelars anteriors a la Guerra Civil.

REPRESSIÓ: Ús de la força per controlar les perso-
nes. Es va exercir per diferents mitjans: l’afusellament, 
la presó, les tortures, les violacions, les sancions eco-
nòmiques, la vigilància policial…

FET Y DE LAS JONS: Va ser fruit de la unitat, l’any 
1937, dels partits Falange de las JONS i Comunión Tra-
dicionalista per fer-ne un partit únic. Els carlistes es 
van oposar a la unificació perquè no van acceptar mai 
el partít únic i, per això, van ser repressaliats. 
També és conegut com a Falange i Movimiento Nacio-
nal. Tenia les organitzacions juvenils (Frente de Juven-
tudes) i femenines (Sección Femenina).

PRIMER FRANQUISME A ESPANYA PRIMER FRANQUISME A ESPANYA3

VOCABULARI
Foto Barrio
P.4 Carlos Giménez
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PRIMER FRANQUISME A ESPANYA3

«Tras las acacias deshojadas se alzaban fantasmas de edificios en ruinas. Balcones descarna-

dos mostraban los hierros retorcidos y rojizos de herrumbre, y ventanas como bocas mella-

das bostezaban al vacío. Delante de una carbonería se agitaba una cola de mujeres con los pies 

enredados en un rumor de hojarasca, y una brigada de presos amontonaba escombros bajo 

el esqueleto metálico de un garaje, en medio de un luminoso polvo rojo. El número apuntado 

correspondía a un altísimo portal, un profundo zaguán de paredes y techo artesonado; la es-

calera de mármol subía en torno al hueco del ascensor, parado por restricción eléctrica […]»

«Contratados por los payeses de la masía de Tortosa, los proveedores transportan el género 

en tren, pero sólo hasta las cercanías de la estación de Hospitalet. Pobre gente necesitada, 

mujeres enlutadas que corren angustiadas a lo largo de los raíles empujando fardos que rue-

dan por el terraplén. […]»

«Presos que se llevan al amanecer en coches celulares, rumor de olas en la rompiente del 

Campo de la Bota y el pelotón de fusilamiento formando sobre la arena, y en la Modelo un 

hombre alto y flaco con mono azul paseando por el patio recién regado… y la furgoneta que 

de madrugada se lo llevó a la playa, dicen que los mismos civiles tuvieron que sostenerlo por 

los sobacos frente al pelotón: allí lo fusilaron, entre cantos rodados forrados de musgo, algas 

y cáscaras de mejillones pudriéndose en la arena manchada de sangre. […]»

MARSÉ, Juan (2009)

Si te dicen que caí, Madrid: Fondo de Cultura Económica y Universidad de Alcalá.

Activitat 2

Llegiu el text de Juan Marsé i contesteu les preguntes següents:
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PRIMER FRANQUISME A ESPANYA PRIMER FRANQUISME A ESPANYA3
Activitat 2

a. Qui és Juan Marsé?

b. Com defineix l’escriptor la Barcelona de postguerra? Què busquen les dones que fan cua?

c. Què és l’estraperlo? Per què llancen la mercaderia abans d’arribar a l’estació?

d. En el text s’esmenta el Campo de la Bota i la Modelo. Quins són aquests llocs? Qui afusellava 

els presos?

a. Qui és Juan Marsé?

b. Com defineix l’escriptor la Barcelona de postguerra? Què busquen les dones que fan cua?

c. Què és l’estraperlo? Per què llancen la mercaderia abans d’arribar a l’estació?

d. En el text s’esmenta el Campo de la Bota i la Modelo. Quins són aquests llocs? Qui afusellava 

els presos?

Activitat 3

a. Heu sentit parlar de la dictadura en la vostra família? Què us n’han explicat?

b. Busqueu alguns fets que es van produir durant el franquisme i situeu-los en un eix cronològic. 

Hi podeu incorporar també fets internacionals.

a. Heu sentit parlar de la dictadura en la vostra família? Què us n’han explicat?

b. Busqueu alguns fets que es van produir durant el franquisme i situeu-los en un eix cronològic. 

Hi podeu incorporar també fets internacionals.

1939 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975
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PRIMER FRANQUISME A CASTELLÓ

a. En la desfilada militar, quin uniforme porten els que desfilen? Porten tots la mateixa bandera?

b. Què penja la gent als balcons?

c. Per què alcen el braç?

d. Com van vestides les persones?

e. Ara, a partir de l’observació realitzada, feu una descripció del que apareix en la foto.

Activitat 5
Observeu les fotos següents i responeu:

ENTRADA DE LES TROPES FRANQUISTES 4.1

Des de l’abril de 1938, l’exèrcit franquista dividia el 
front en dos: la costa i l’interior. Malgrat la defen-
sa republicana, que es trobava en inferioritat de 
condicions, els rebels van arribar a les portes de 
Castelló el 13 de juny. Xicotetes unitats franquis-
tes aconseguien endinsar-se en la ciutat i onejar 
una bandera en el campanar. Molts habitants van 
eixir a rebre les tropes, però aquestes primeres 
forces es repleguen per l’avançament republicà en 
una lluita carrer a carrer. Es calcula que entre el 13 
i el 14 de juny va haver-hi un centenar de morts en 
els combats als carrers i episodis repressius d’uni-
tats de l’exèrcit republicà en retirada. 

Després de la victòria franquista del general 
Aranda es va establir el control militar i polític 
de la província, mitjançant el governador militar 
i el governador civil.

Antonio Aranda Mata (Madrid, 1888 - Madrid 1979)
Oficial de l’exèrcit. Va participar en la Guerra del Mar-
roc i es va adherir a la rebel·lió preparada per Mola. 
Va ser ascendit a general amb el comandament del 
Cos d’Exèrcit de Galícia i va ocupar Castelló. Quan era 
director de l’Escola Superior de l’Exèrcit va conspirar 
amb els monàrquics contra el franquisme el 1942-
1943 i va passar a la reserva el 1949.

PERSONATGES
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REPRESSIÓ REPRESSIÓ4.2

Les depuracions van arribar a tots els àmbits 
professionals, tant en el sector públic com en 
el privat. Destaca especialment, com a objectiu 
prioritari de la dictadura, la depuració del pro-
fessorat, que es va exercir per mitjà de les comis-
sions depuradores en tots els nivells educatius: 
mestres de primària, professorat de batxillerat, 
de les universitats, de les escoles d’Arts i Oficis i 
en la inspecció educativa.
Un cas paradigmàtic és el d’Enric Soler i Godes, 
mestre castellonenc capdavanter en els movi-

ments d’innovació educativa i en la introducció 
a l’escola de l’ensenyament en valencià i de la 
metodologia Freinet. Soler va patir un consell 
de guerra i es va deslliurar de la presó gràcies a 
l’ajuda dels franquistes Àngel Sánchez Gozalbo i 
Salvador Guinot Vilar, amb qui havia compartit 
l’interés pel valencià abans de la guerra. Però no 
es va poder deslliurar de les represàlies i va patir 
«suspensión de empleo y sueldo por dos años» i 
l’obligació de traslladar-se’n fora de la província. 
Soler, que era de Castelló i havia estat mestre a 

Sant Joan de Moró, ja no va tornar a tre-
ballar mai més a Castelló. Des del seu 
«exili interior», Soler va escriure arti-
cles per a revistes de l’exili sud-americà 
sota el pseudònim «Fadrell».

Juí sumaríssim de 
Cristobal Montoliu Miravet
Foto: GRMHC
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Mentre els mestres republicans eren apartats 
de la docència, el franquisme regalava el títol de 
mestre a persones afins que no havien estudiat la 
carrera. Així, l’ordre de 17 de febrer de 1940 per-
met la realització d’uns exàmens exprés a aquells 
que puguen presentar l’Informe de las autorida-
des respecto de la conducta moral y política y de 
adhesión al movimiento. D’aquesta manera, per-
sones que no havien estudiat Magisteri obtenien 
la titulació de mestre el juliol o el setembre de 
1940 (menys d’un curs escolar després de l’apa-
rició de l’ordre) .
La repressió franquista era dirigida des de l’Estat 
amb una burocràcia d’expedients i de judicis su-
maríssims. L’acció policial i judicial començava 
amb la denúncia, que podia procedir de qualsevol 
persona i que molt sovint responia a venjances 
personals, ja que no calia provar les acusacions. 
Prèviament, hi havia l’informe de la Guàrdia Ci-

vil amb l’activitat política i sindical de la persona 
denunciada. Després de la detenció, comença-
ven les diligències. Els acusats eren traslladats 
als centres de detenció (Guàrdia Civil, Falange), 
sense advocat i amb un temps indeterminat d’es-
tada; també eren normals les declaracions obtin-
gudes per mitjà de tortures. Una vegada exami-
nades les declaracions i acusacions, s’ordenava 
l’ingrés a la presó i s’elaboraven informes de la 
conducta político-social dels empresonats.
A Castelló se celebraven Consells de Guerra a 
l’edifici de l’Audiència a la plaça de la Pau. Des de 
la presó (que era a l’actual plaça de les Illes Co-
lumbretes) els presos eren traslladats al riu Sec 
(enfront de l’antic cementeri), on eren afusellats 
a l’alba. Eren enterrats principalment en la fossa 
comuna de l’anomenat cementeri civil (a la dre-
ta de l’entrada), però també alguns ho eren en el 
cementeri catòlic.

REPRESSIÓ4.2
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REPRESSIÓREPRESSIÓ 4.2

Les dones de les víctimes de la repressió van 
quedar al front de la llar, i van patir humiliaci-
ons (com ara el tall dels cabells o la ingesta d’oli 
de ricí), empresonaments i violacions, a més de 
la pèrdua dels espais de llibertat conquistats en 
temps republicà.
A les comarques castellonenques van ser assassi-
nats molts masovers acusats de col·laborar amb 
la guerrilla, als quals s’aplicava en molts casos la 
ley de fugas.
Pel que fa als exiliats a Europa, van morir en 
camps de concentració nazis 117 castellonencs, 
dels quals catorze eren de la ciutat de Castelló.

Fossa dels assassinats al cementeri de Castelló
Foto: Maria Palomar Colomer

El GRMHC va dedicar un monòlit amb una escultura a les víctimes de 
la repressió franquista a les comarques castellonenques. Va ser inau-
gurat el 2008 i es troba al davant de l’antic cementeri, al costat del riu 
Sec, on afusellaven els republicans
Foto: Maria Palomar Colomer

DEPURACIÓ: Es un procés de càstig als no addictes 
al règim franquista per tal de crear un funcionariat 
fidel i disciplinat. Es creen comissions depuradores a 
tots els sector professionals tant en l’àmbit públic com 
en el privat.

CAMPS DE CONCENTRACIÓ: Lloc on es deté o con-
fina la gent, sense respecte a les normes legals sobre 
arrests.

SUMARÍSSIM: Procediment judicial urgent impartit 
per consells de guerra. És un procés militar sense ga-
ranties jurídiques.

LEY DE FUGAS: Execució extrajudicial que es pro-
duïa quan es simulava l’evasió d’un detingut en un 
trasllat.

VOCABULARI
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REPRESSIÓ4.2

“Un dia vaig anar a portar-li la cistella, com sempre, a la presó. La posàvem en un lloc que 

rodava; eixe dia no la van agarrar. El camió acabava d’eixir. Ma tia, que vivia a prop, em va dir: 

“Acaba d’eixir en un camió, no sé el que ens ha dit”. Jo, que només tenia 12 anys, me’n vaig 

anar corrent darrere del camió. Des del camió cridaven la gent que coneixien i s’ho deien els 

uns als altres; deien que les portaven a matar. Un de la boina roja se l’emportava; jo corrents 

encara li vaig dir: “Pare!”. Després ja al cementiri estaven en fila; n’eren sis i al davant els sol-

dats. Em vaig posar a l’altra part del pont, en un lloc en què estava alteta i ho vaig vore tot. No 

sé per què hi vaig anar; per poc coneixement. El van afusellar el 24 d’agost de 1939.” 

Testimoni de Carmen Prades Casimiro, extret del llibre de PERIS MUIÑOS, Maria Isabel 

(2012): Històries de vida al Castelló de la guerra i la postguerra, UJI, Castelló.

Activitat 6

Llegiu el testimoni següent:

a. Com se’ls emportaven als presos ? Qui afusellava ?

b. Què significaria en la vida de Carmen l’afusellament de son pare ?

c. Organitzeu un cine-fòrum amb les pel·lícules La Buena Nueva i La voz dormida.
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REPRESSIÓREPRESSIÓ 4.2

Activitat 7

Observeu les fotos  anteriors i contesteu:

a. Comenteu els aspectes més destacats de la foto de la presó de la pàgina 12.

b. Fixeu-vos en la primera pàgina del sumaríssim. Observeu l’escrit a màquina i els segells. Ana-

litzeu les parts: acusat i jutges. Qui dirigeix els judicis? Els sumaríssims són legals?

c. Les tombes amb ciment i taulells de la foto van ser alçades pels familiars dels afusellats. Es 

situen en el lloc aproximat on hi ha enterrat el cadàver. Per què creieu que ho van fer?

d. El nou memorial de la fossa de Castelló es va inaugurar el 2016, per tal d’actualitzar i millorar la llis-

ta de noms dels afusellats que s’havien inscrit a les parets en la dècada dels 80. La primera llista pre-

sentava els noms ordenats cronològicament segons el dia de l’afusellament; ara s’organitzen segons el 

lloc que ocupen en la fossa. Què creieu que significa aquest memorial per als familiars dels afusellats?

e. Sabíeu que van morir castellonencs als camps de concentració nazi? Busqueu informació so-

bre el llibre de Montserrat Roig Els catalans als camps de concentració nazis, en el qual apareixen 

citats republicans de Castelló.

Fossa dels assassinats 
al cementeri de Castelló.

Foto: Maria Palomar Colomer
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EXILI EXILI4.3

Molts exiliats van combatre en la resistència fran-
cesa, com ara el borrianenc Amado Granell, que va 
entrar a París el dia de l’alliberament de la capital 
francesa encapçalant una companyia integrada 
per 150 republicans espanyols (la Nueve). Aques-
ta va ser la primera unitat militar aliada que va en-
trar a París i, per tant, la seua imatge va ocupar la 
portada dels diaris de l’endemà.
La ideologia dels exiliats era diversa (republica-
na, anarquista, socialista i comunista) i la majoria 
eren persones anònimes avui oblidades. L’exili es 
caracteritza pel pes de la memòria i de la nostàl-
gia, encara que els exiliats s’hi van integrar i van 
desenvolupar una àmplia tasca cultural en el país 
d’acollida.
En els anys 50 es documenta el retorn definitiu o 
temporal d’exiliats a la ciutat de Castelló. El fran-
quisme els anomenava «repatriats» i eren vigilats 
per la Direcció General de Seguretat, que perta-
nyia al Ministeri de Governació.

Cal recordar alguns noms d’intel·lectuals i polí-
tics castellonencs que van patir el desterrament 
a altres llocs de l’Estat o l’exili a l’estranger. Joan 
Baptista Adsuara Ramos es va mantindre a la 
ciutat, com també Bernat Artola i Tomàs després 
de la seua estada temporal a Madrid. Gaetà Hu-
guet i Segarra i Miquel Peña Masip van tornar a 
Castelló al cap d’uns anys. L’advocat Manuel Añó 
Esbrí va passar a Occitània i va tornar el 1941. 
Vicent Sos Baynat es va traslladar a Madrid i el 
1950 es va establir a Extremadura. Enric Soler i 
Godes va ser sancionat i va viure a Gajano (Can-
tàbria) i, posteriorment, a València.
A Amèrica i a l’Europa de l’Est es van exiliar Die-
go Perona Martínez, Serafí Salort Ginestar, José 
Castelló-Tàrrega i Arroyo, José Royo Gómez, 
José Agut Armer, Jesús Martí Martín, José Me-
dina Echavarría i Enrique Segarra.
La pèrdua d’aquests intel·lectuals va ser una 
mancança irreparable que empobrirà greument 

Activitat 8
Observeu la foto de la pàgina anterior:

a. Què porten al damunt les persones que s’hi veuen caminant?

b. Redacteu-ne una descripció.

Exiliats
Foto: Col.lecció Xavier Campos
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EXILI4.3
Activitat 9

Llegiu aquest poema que Diego Perona va escriure des de l’exili i contesteu:

ESPAÑA DE HOY
Cuántos días negros, cuántos, 

cuántas noches negras, cuántas, 

cuánta luz en las heridas, 

y ríos de la sangre derramada…
 
Obras literarias, Excm. Ajuntament de Castelló (2003): Bibliote-
ca de autores castellonenses.

a. Penseu en el moment històric que va viure Diego Perona i expliqueu el contingut del poema.

b. Busqueu informació sobre aquest intel·lectual i polític.

c. Busqueu informació sobre el relat de Max Aub La verdadera historia de la muerte de Fran-

cisco Franco.

d. Busqueu en YouTube el poema Corrandes d’exili, de Pere Quart, cantat per Lluís Llach (www.

youtube.com/watch?v=8AE55K6Sk3I) o Ovidi Montllor (www.youtube.com/watch?v=XHRec-

Cvc_MI).  Quin episodi relacionat amb l’exili s’hi descriu? Quins versos trobeu més colpidors?

Informe sobre la reorganització 
de la vida civil en la província de Castelló

FOTO: Arxiu Històric Provincial de Castelló. Foto: GRMHC
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El 15 d’abril de 1939 Vicente Traver Tomás va 
ser nomenat alcalde autoritzat pel ministre 
de la Governació, Ramón Serrano Súñer, que 
havia viscut a Castelló, on mantenia amistats. 
Ramón Serrano Súñer, cunyat de Francisco 
Franco, va nomenar regidors els vells amics de 
joventut fidels al Movimiento Nacional. Du-

rant el seu mandat es va iniciar la reconstruc-
ció de Santa Maria, finançada amb donatius, 
préstecs i subvencions.
El 3 de novembre del 1942 es va proposar com a 
alcalde José María Casado Pallarés, que va con-
tinuar la urbanització de l’Hort dels Corders i 
de l’avinguda del Mar.

GOVERN MUNICIPAL4.4
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Al març del 1944, es preparava l’alternativa al con-
sistori de Casado amb Benjamín Fabregat Mar-
tí d’alcalde i Pedro Muñiz Izquierdo de primer 
tinent d’alcalde. Al març de 1947 el nou governa-
dor civil, Luis Julve, va exigir un llistat de perso-
nes adients, que FET y de las JONS li va presentar 
amb els informes i la fitxa policial de 36 candidats. 
La informació del dossier va permetre configurar 
l’alcaldia al maig de 1948 i presentar el nou ajunta-
ment de Carlos Fabra Andrés. En l’acte de presen-
tació, el governador civil va recordar el cognom 
il·lustre del nou alcalde, hereu d’una nissaga de 
cacics. El nou consistori es va fixar en propostes 
urbanístiques per frenar la desocupació i posar 

remei als problemes de trànsit. Per finançar els 
nous projectes, va recórrer als crèdits i, sobretot, 
als impostos dels ciutadans. Va comptar amb un 
consistori ple de professionals que mantenien 
un fons ideològic dretà, procedents sobretot de 
l’antiga Dreta Regional Valenciana (DRV). Les 
noves generacions de professionals i empresaris 
van entrar a l’Ajuntament de Castelló com a gent 
“d’ordre” i fidel al Movimiento Nacional.
L’Ajuntament del primer franquisme estava for-
mat per professionals liberals, com ara metges o 
advocats, que dirigien la política local amb gent 
“d’ordre” i catòlica que pertanyia a les classes do-
minants (agricultors, propietaris i comerciants).

GOVERN MUNICIPAL GOVERN MUNICIPAL4.4

MITE DEL CASTELLÓ AGRARI I CATÒLIC: És la ver-
sió castellonenca tradicional i catòlica enfrontada al 
mite del Castelló liberal.

VOCABULARI

· José Gimeno Almela
Del juny del 1938 a l’abril del 1939.

· Vicente Traver Tomás
De l’abril del 1939 al novembre del 1942.

· Jose María Casado Pallarés
Del novembre del 1942 al març del 1944.

· Benjamin Fabregat Martí
Del març del 1944 al juny del 1948.
 
· Carlos Fabra Andrés
Del juny del 1948 a l’abril del 1955.

· José Ferrer Forns
De l’abril del 1955 a l’octubre del 1960.

· Eduardo Codina Armengot
De l’octubre del 1960 a l’abril del 1967.

· Francisco Luís Grangel Mascarós
De l’abril del 1967 al novembre del 1975.

ALCALDES DEL FRANQUISME
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GOVERN MUNICIPAL4.4

On era?
La FET y de las JONS va tenir la seu en diferents 
llocs: al col·legi de les Carmelites de la Caritat 
dels Quatre Cantons, al Casino Antic, a l’avingu-
da del Mar (actual Conselleria d’Educació) i al 
carrer de Moyano, 6 (actual CEIP Herrero).
La Central Nacional Sindicalista tenia la seu a la 
Ronda del Millars, 12 (abans Centre Obrer).
La Organización Juvenil Española (OJE), creada 
el 1960 a partir del Frente de Juventudes, es va 
situar al carrer de Ruiz Zorrilla (antic Casino re-
publicà), a la Ronda del Millars, 12, i al carrer de 
la Trinitat, 7.
La Sección Femenina tenia la seu al carrer Major 
i, posteriorment, es va traslladar a l’actual avin-
guda dels Germans Bou, on ara hi ha el centre 
d’EPA Josep Pasqual i Tirado.

JOSÉ GIMENO ALMELA: Arquitecte i primer alcalde 
franquista.

VICENTE TRAVER TOMÁS : (Castelló de la Plana, 
1888 - Alacant, 1966). Arquitecte i polític. El 1926 
va ser nomenat director artístic de l’Exposició Ibero-
americana de Sevilla. Va ser alcalde de Castelló des 
de l’abril del 1939 fins al novembre del 1942. Cal 
recordar que aquests van ser els pitjors anys de la 
repressió. Encara hi ha un carrer al seu nom.

JOSÉ MARIA CASADO PALLARÉS: Notari i delegat 
provincial de Justícia i Dret a Falange fins a la seua 
elecció com a alcalde.

BENJAMÍN FABREGAT MARTÍ: (Albocàsser, 1889 - 
Castelló de la Plana, 1974). Farmacèutic i afiliat a la 
Dreta Regional Agrària. Va ser perseguit i fet pres a So-
gorb. Al final de la guerra va exercir diversos càrrecs.

CARLOS FABRA ANDRÉS: (Castelló de la Plana, 
1912 - Castelló de la Plana, 1979). Advocat i polític. 
Fundador de la Joventut Catòlica el 1932. Va participar 
en la guerra. Des del 1943 va ocupar diversos càrrecs 
en el Movimiento Nacional. Va ser alcalde de Castelló 
de la Plana des del juny del 1948 fins al març del 1955. 
També va ser procurador en les Corts franquistes i 
president de la Diputació Provincial de Castelló (1955-
1960). Té un carrer dedicat al seu nom.

PERSONATGES
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GOVERN MUNICIPAL GOVERN MUNICIPAL4.4

Activitat 7
Observa la foto anterior i la de la pàgina 22 i contesta:

a. En quines condicions treballa l’obrer?

b. En la foto de la pàgina 22 es veu la jerarquia local masculina de la ciutat, com ara l’alcalde i el 

governador civil. Qui més s’hi veu?

c. Segons l’informe sobre la reorganització de la vida civil en la Província de Castellón, com es 

formen els nous governs locals?  Quines són les primeres mesures dels ajuntaments?

Enderrocs de l’’església 
de La Sang
Foto: Arxiu Històric de la 
Diputació Provincial de Castelló
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URBANISME URBANISME4.5

La destrucció d’habitatges durant la guerra i 
l’èxode rural posterior cap a la ciutat provoquen 
l’escassedat d’habitatges. Oficialment, es calcula 
un dèficit de 580 vivendes a Castelló per a l’any 
1943. Aquesta situació va propiciar la possible 
millora d’habitatges i la construcció de noves 
finques. La necessitat d’habitatges s’estendrà 
fins a la dècada dels seixanta (l’època del gran 
“èxode rural” a Espanya). La indústria i la cons-
trucció de pisos atrau la mà d’obra dels pobles de 
l’interior de la província, del Baix Aragó i d’altres 
zones rurals de la Península. 
En 1939 l’alcalde i arquitecte Vicent Traver Tomás 
escriu Razones que aconsejan y hacen posible su 
mejoramiento urbano y relación de las obras que 
precisan y modo de llevar a cabo su ejecución. L’au-
tor del llibre està a favor de la iniciativa privada 
dels constructors i l’ús dels emprèstits per al seu 
finançament. La destrucció d’edificis en  la Guerra 
Civil va propiciar la possible millora d’habitatges 
i la construcció de noves finques. A més, les millo-
res urbanes serien un pol d’atracció de les famílies 
del nord de la  província, del Baix Aragó, de la Pe-
nínsula i de l’estranger per a passar l’hivern.

A continuació, adjuntem un fragment del llibre 
esmentat:
Conclusiones
1- Respondiendo a la decidida voluntad, repetidas 
veces manifestada por la ciudad entera, precisa 
acometer la ejecución de un plan de obras para me-
jorar y reformar que eleven el rango urbano de la 
capital, completen sus servicios y fomenten la ac-
tividad pública y privada, correspondiendo así la 
prosperidad y riqueza local al renovador momento 
que impulsa el Glorioso Movimiento Nacional.
2- Dichas obras se realizarán con las disponibili-
dades que permitirán las operaciones de crédito 
que se convengan sobre la base del aumento pro-
gresivo de los ingresos normales del presupuesto 
ordinario sin la imposición de nuevos gravámenes 
ni aumentar las tarifas impositivas actuales.
3- Para la formalización de dichas mejoras se 
redactarán los proyectos correspondientes y se 
formará un presupuesto extraordinario a desar-
rollar durante el decenio 1940 a 1950.

Torre Marató
Foto: Maria Palomar Colomer

Grup Pòsit de pescadors. Grau de Castelló
Foto: Maria Palomar Colomer

Grup José Antonio. 
Grau de Castelló
Foto: Maria Palomar Colomer
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El franquisme financiarà l’habitatge públic per mitjà 
de l’Obra Sindical del Hogar, però els promotors eren 
empresaris privats.  
En el Grau tenim dos exemples de vivenda pública: el 
Grup José Antonio (a l’Av. Serrano Lloberas) i el grup 
Pòsit de pescadors (a l’Av. Germans Bou). En el primer 

es van construir vint i quatre habitatges en 1945. I el se-
gon, inagurat el 29 de març de 1946, va ser finançat un 
90 % per per l’Instituto Nacional de la Vivienda i un 10 
% pel Pòsit de pescadors, és a dir, per treballadors. Es 
van construir vint habitatges protegits, dues illes de deu 
habitages amb dues plantes.

HABITATGES PÚBLICS

URBANISME4.5

Activitat 11

Activitat 12

a.  Quins canvis urbanístics iniciarà l’alcalde Vicente Traver Tomás ? 

b. Traver està a favor dels emprèstits per al finançament de les noves finques?

c. El llenguatge que utilitza està al servei de la propaganda del nou Règim? Posa’n exemples.

d. Fes una recerca de fotos de l’urbanisme a Castelló en el primer franquisme

a. a. Sabeu on es troba la Torre Marató ? 

b. b. Hi ha diferències entre els dos grups d’habitatges del Grau ? 

SIMBOLOGIA FRANQUISTA4.6
El franquisme, per aconseguir la seua legitimitat, 
va construir una xarxa d’elements simbòlics for-
mat per cerimònies, festes, màrtirs, emblemes, 
lemes, discursos, narracions, monuments, repre-
sentacions plàstiques  i  imatges. La dictadura uti-
litzarà un nou vocabulari com año de la liberación, 
hordas rojas, adhesión a la rebelión, etc.
Les primeres mesures del govern municipal 

franquista van consistir a eliminar el passat re-
publicà, per afavorir l’Església, i elaborar una 
memòria dels vencedors. Les mesures més im-
portants van ser les següents: 
· El 1938 es va enderrocar l’Obelisc que comme-
morava el triomf sobre el carlisme en 1837, es va 
netejar la ciutat de cartells i propaganda esquer-
rana, i es va iniciar el canvi en el nomenclàtor. 
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SIMBOLOGIA FRANQUISTA

4.6

· El 1939, Francesc Maristany Casajuana va dis-
senyar un nou escut per a la ciutat; es van esbor-
rar el llebrer, el llop i l’àguila amb la cinta, que 
havien estat els símbols heràldics del Castelló 
liberal. Aquest escut liberal encara es pot veure 
dibuixat en ceràmica en l’edifici de Correus o al 
cementeri, en el monument funerari a les vícti-
mes de l’incendi en el cinema La Paz.  
· En el cementeri, es va eliminar el rètol que in-
dicava el seu caràcter municipal i es va separar 
l’espai civil del catòlic. Les tombes dels represali-

ats pels republicans, identificats amb nom i data, 
es van donar a perpetuïtat i sense pagar tributs. 
També, des del consistori, es va ordenar retirar 
les inscripcions considerades maçòniques i anti-
catòliques de les làpides del cementiri.
· La Creu dels Caiguts, finançada per l’ajunta-
ment, es va inagurar el 29 d’octubre de 1944. Si-
tuada al parc Ribalta ret homenatge als morts 
de l’exèrcit rebel. Avui és un monument de la 
dictadura que incompleix les lleis sobre simbo-
logia franquista. 

Creu franquista al parc Ribalta
Foto: Maria Palomar Colomer

Creu franquista al parc Ribalta
Foto: Anònima

El triomf franquista el 14 de juny de 1938 va supo-
sar el trencament amb les lleis i la cultura repu-
blicana. Es tractava de crear els herois que el nou 
règim necessitava per legitimar-se. Calien nous 
personatges per honorar, ciutats, sants i dates 
commemoratives a favor del Movimiento Nacio-
nal. Es va anar elaborant una nova interpretació 
de la història per tal de crear un nou imaginari 

col·lectiu amb mites adients per als guanyadors 
de la Guerra Civil.
Dins d’aquest engranatge de la dictadura que pre-
tén eliminar l’empremta republicana en la ciutat, 
el canvi en la toponímia urbana, és a dir, en el no-
menclàtor de carrers, places, cinemes i col·legis 
serà una eina de gran eficàcia que perdurarà en 
major o menor mesura fins a l’actualitat.

4.6.1. NOMENCLÀTOR
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4.6.2. CALENDARI FESTIU

Hi ha tres dates importants en el canvi del no-
menclàtor de carrers i places a la ciutat: el 29 de 
setembre de 1938, el 28 de juny de 1939 i 31 de 
desembre de 1940.
· El 1938 es van canviar els noms de 14 places i 94 
carrers a Castelló, deu dels quals eren al Grau. 
· El 1939 el carrer de González Chermà va repren-
dre el seu nom anterior, carrer d’Enmig, i la plaça 
de Castelar (l’actual Porta del Sol) es va batejar 
Generalísimo Franco. En el centre cal mencio-
nar noms dels referents mítics del franquisme 
com Calvo Sotelo (actual Ruiz Zorrilla), Gene-
ral Mola (actual Falcó), General Aranda (actual 
Asensi), General Sanjurjo (actual plaça Sixto Cá-
mara) i José Antonio (actual Fernando Gasset). 

· En la tercera rectificació, el 1940, es van afegir 
els carrers de Calduch, de l’ebenista Hervás, de 
l’arquitecte Ros i de l’enginyer Serrano Lloberas. 
En total, un llistat de 45 carrers, 11 places, 5 noms 
traslladats i 9 rectificats. El carrer de Navarra va 
substituir l’antic Salmerón, i el carrer de Galí-
cia va eliminar el nom del patrici Gaetà Huguet. 
Aquests noms, que naixen durant la dictadura, 
restaran fins avui.
Quant al nom de les escoles, el col·legi Herrero 
pren el nom, el 1940, de Mártires del Magisterio. 
Per últim, pel que fa als noms dels cinemes, els 
noms amb connotacions estrangeres com Saboy i 
Doré seran substituïts per noms més “espanyols”: 
Saboya i Ideal.

Després de la victòria franquista, entre el 1938 
i el 1945, es va anar configurant la imposició 
d’unes noves festes a Castelló. Una de les pri-
meres mesures va ser eliminar les festes de juli-
ol, que rememoraven la lluita de la ciutat contra 
els carlins durant les jornades del 7, 8 i 9 de ju-

liol de 1837, i destruir l’Obelisc del Parc Ribalta. 
A partir de 1938 es van instaurar, per ordre 
governamental, les noves efemèrides: Día del 
Caudillo, Día de la Victoria, Día del Imperio i 
Fiestas de la Liberación, celebrada aquesta úl-
tima durant la segona setmana de juny. Aques-

Santos Vivanco va participar en la División Azul (volun-
taris espanyols que donen suport a a l’exèrcit nazi en la 
II Guerra Mundial) 
Foto: Francesc Durà Pereira-Cabral

Carrer Santos Vivanco.
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tes noves festes convivien amb les celebracions 
tradicionals de Castelló, com ara la Festa de la 
Rosa, el Corpus Cristi, la Mare de Déu del Lledó 
i la romeria de la Magdalena. A més, es priorit-
zaven els actes religiosos en totes les activitats 
festives que pressupostava el consistori, com 
ara el finançament de les festes de Santa Ana 
o Fiestas de la Liberación, que commemoraven 
l’entrada de les tropes franquistes el 14 de juny 
de 1938.

Portada del Programa de Festes de la Magdalena, 1945
Arxiu Històric Municipal de Castelló

 Foto: GRMH

Amb el franquisme, la Magdalena va recuperar els 
actes religiosos que s’havien eliminat durant la 
Segona República. Desaparegudes les festes de ju-
liol de caràcter laic, la dictadura vol impulsar unes 
festes locals d’acord amb el seu ideari. 
Amb aquest objectiu, el 1944, l’Ajuntament, diri-
git per l’alcalde Benjamín Fabregat, va convocar 
un comité organitzador denominat Junta Central 
de Festejos, format per membres del consistori, 
falangistes, militars i també representants de la 
societat civil per tal d’organitzar les festes amb el 
vistiplau del governador civil. Les opinions es van 
dividir entre aquells partidaris de crear unes fes-
tes noves semblants a les Falles, aquells que apos-

taven per unes festes totalment noves d’acord amb 
els valors del nou règim nacional-catòlic, i aquells 
partidaris de recuperar les festes de la Magdale-
na anteriors a la Segona República. Va triomfar 
aquesta última opinió, però la nova organització de 
les festes té elements comuns amb les Falles, com 
ara l’organització de la ciutat en sectors, l’elecció 
d’una reina de les festes i unes dames, a imitació de 
la Fallera Major de València i la seua cort d’honor.  
D’aquesta manera, la festa serveix per reforçar els 
estereotips femenins que defensava la Secció Fe-
menina de la Falange: el de la dona com a objecte 
passiu i ornamental. Al mateix temps reforçava la 
ideologia classista del règim franquista, perquè 

4.6.3. LES FESTES DE LA MAGDALENA
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reines i dames seran elegides entre les famílies de 
les classes dominants i dels càrrecs franquistes. 
Així, la reina de 1945 va ser Carmen Abriat Puig, 
filla del capità general Miguel Abriat Cantó. Entre 
les dames, hi era Lupita Andino Ruiz, filla de José 
Andino Núñez, governador civil entre 1941 i 1946, 
que també serà la reina de 1946; una altra dama 
serà Luisa Asensio del Nido, filla de Juan Asensio, 
governador militar. 
El nou organisme fester va decidir mantenir la ro-
meria, exhibir dotze gaiates (que no es cremaran) 
i afegir altres actes com la Desfilada de Gaiates, 
l’Ofrena de Flors a la Mare de Déu de Lledó (per 
a incrementar el caràcter religiós de la festa), el 
Magdalena Vítol i la Cavalcada del Pregó. Aquesta 

última, creada per Manuel Segarra Ribes, exalta el 
sentit provincial i folklòric d’acord amb l’ideari de 
la dictadura. Tanmateix, possiblement per la in-
fluència del grup de valencianistes conservadors, 
s’incorporen altres elements lligats a l’arribada de 
Jaume I (els cavallers de la Conquesta, Na Violant 
d’Hongria) i al valencià (el Pregó de Bernat Artola 
és un poema en valencià que defensa l’estima cap 
a les pròpies arrels). 
Com que les Festes de la Magdalena tenien més 
acceptació popular, a partir de 1946 les autoritats 
franquistes van decidir reduir el protagonisme de 
Las Fiestas de la Liberación i centrar el seu con-
trol ideològic en la Magdalena a traves de la Junta 
Central de Festejos.  

a. L’any 2016, el Grup per la Recerca de la Memòria Història de Castelló (GRMHC) va realitzar 

una relació de vestigis franquistes a les comarques de Castelló. Encara resta simbologia fran-

quista que cal llevar com la Creu dels Caiguts. Coneixeu cap altre vestigi franquista que encara 

calga eliminar?

b. En el franquisme molts carrers i places canvien el seu nom. Indiqueu algun nom modificat a 

Castelló durant el franquisme.

c. Sabíeu que la Festa Major a Castelló, abans de la Guerra Civil, era en juliol? Què s’hi celebra-

va? Per què es va llevar?

d. La festa de la Magdalena es canvia el 1945. Quines novetats s’introdueixen?

Activitat 13
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seu nom. Tanmateix, en acabar la guerra, Lluís 
Revest, fidel a la seua ideologia política, va par-
ticipar en les estructures repressives i censores 
del règim, juntament amb altres prohoms de la 
Societat  Castellonenca de Cultura, com  ara 
Àngel Sànchez Gozalbo.  
Un altre cas significatiu és el de l’estrena de La 
filla del rei Barbut al teatre Principal el 1943. 

Matilde Salvador compon aquesta òpera còmica 
inspirada en l’obra Tombatossals per a ser repre-
sentada amb titelles, però en un primer moment 
la censura en prohibeix la representació per es-
tar escrita en valencià i perquè la compositora 
era dona i jove. Després de viatges a Madrid i 
pressions de persones influents, s’aconsegueix 
el permís amb la condició que fos una única re-

presentació i que hi hagués un pròleg i un 
programa redactat en castellà. Aquest ma-
teix any, el 1943 es reprén la publicació del 
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul-
tura en castellà. 
Quant a les tertúlies, el Casino, anomenat 
Centro Cultural Antiguo, la Cambra Agrà-
ria i altres establiments privats esdevenen 
llocs de tertúlies de la burgesia durant la 
dictadura (dels homes, evidentment).
Quant als republicans empresonats, cal 
destacar el grup anomenat La Ratonera 
(nom sorgit perquè recordava les cel·les de 
la presó), que estava format per presos que 
feien poesia durant el seu temps de reclu-
sió. El componien Miguel Aparicio, Francis-
co Mezquita, Pascual Cabrera, Antonio Bal-
dayo, Vicent Moliner Nadal i Carlos Marco.

Portada del Boletín de la Sociedad 
Castellonenca de Cultura, 1943. 
Arxiu Històric Municipal de Castelló
Foto: GRMHC
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DIBUIX DE LA RATONERA
Foto: Pascual Mezquita Broch

CENSURA: L’ús del poder, per part 
d’un estat o de qualsevol tipus de 
grup influent, per a controlar la lliber-
tat d’expressió. 

VOCABULARI

Activitat 14

a. Enumera els principals canvis que pateix la cultura amb el triomf del franquisme.

b. Redacta un text de 150 mots en què expliques el retrocés que el valencià va viure durant el 

franquisme.

c.  Explica per què els títols dels poemes “Tres sonetos a Cristo” i “La España eterna” il·lustren 

la ideologia dominant en el primer franquisme.

d.  Malgrat l’empresonament, La Ratonera va fer poesia. Què et sembla? Quin altre poeta valen-

cià de la Generación del 27 escriu des de la presó?

e.  Fes una petita recerca en el Diario Mediterráneo de les activitats culturals a Castelló durant 

el primer franquisme. Limita la investigació a un mes concret. 

Es pot consultar l’hemeroteca de l’Arxiu Municipal de Castelló al carrer Gaibiel, 4. 

CULTURA
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a. Llig el poema següent de Carles Salvador i identifica’n les dues parts: la descripció del que pas-

sa en una aula tradicional; el  desig de canvi del mestre. 

b. La primera estrofa té dues parts: en la primera es descriu una educació fosca i sense sentit; en 

la segona, els desitjos dels xiquets, que no troben possibilitats de desenvolupar-se. Extrau-ne al-

gunes paraules amb connotacions negatives i unes altres amb connotacions positives per carac-

teritzar cada part. 

c. Redacta un paràgraf en què expliques com era l’escola que Carles Salvador defensava. 

d. Redacta un paràgraf en què descrigues l’escola franquista. 

e. Redacta un petit article d’opinió en què expliques en quina mesura l’educació actual ha canviat 

respecte de l’escola de la postguerra franquista i en quina mesura s’hi mantenen algunes elements. 

EDUCACIÓ EDUCACIÓ4.8EDUCACIÓ

Activitat 15
La República havia volgut introduir la modernitat a Espanya a través de l’educació laica, gratuïta i 
obligatòria. A les comarques de Castelló, un grup de mestres capdavanters van introduir a les escoles 
nous mètodes pedagògics, basats en l’experimentació, la participació activa dels xiquets, la relació 
amb el medi i l’ensenyament en valencià. Així, la impremta a l’escola i el mètode Freinet van ser intro-
duïts per Enric Soler i Godes (a l’escola de Sant Joan de Moró) i per Antoni Porcar i Candel (a Canet 
lo Roig i Vinaròs); els xiquets publicaven els seus escrits en una revista escolar que intercanviaven 
amb els xiquets d’altres escoles. 
Carles Salvador, des de la seua escola a Benassal, va treballar també per la innovació educativa i l’en-
senyament en valencià. El poema següent il·lustra la visió crítica que Salvador tenia de l’escola i la 
necessitat de canviar-la. Malauradament, tota aquella renovació va ser tallada de soca-rel pel triomf 
del franquisme. 

Brollador de xerrameques
agrors d’aire enrarit.
A les negres finestres de les pissarres
les fileres dels nombres: 3, 5, 6, 8...
Definicions abstruses 
ala racons de les orelles;
entre dents, paraules sàvies
nèciament gramofòniques.

Però als ulls, un llenç de blau;
però al nas, brins de romer;
però als dits, delerosos de dibuixos,
les llances dels llapis vermells. 

El mestre rumia ¡¡coses!!
—Si enderroquéssim l’escola...
¡quin bell centre d’interés!

EVASIÓ

Enric Soler i Godes
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socials i polítiques són reservades per a l’ho-
me. La seua funció és la d’esposa i mare, sem-
pre al servei de l’home. La Sección Femenina 
de la Falange controlarà aquesta educació de 
les dones i enviarà als instituts les professo-
res d’Hogar i Formación del Espíritu Nacional 
per a adoctrinar-les.  D’acord amb els diferents 
rols assignats a homes i dones, mentre els ho-
mes realitzaven el servei militar, les dones ha-
vien de realitzar el “Servicio Social”, que orga-
nitzava la Falange. 

La prostitució era reprimida segons la llei, però, 
en la pràctica, consentida. No se la qüestionava 
per la violència i l’agressió que implica de l’home 
contra la dona, sinó perquè  l’Església considera-
va “pecat” el sexe fora del matrimoni. Pel mateix 
motiu, l’homosexualitat va ser reprimida i molts 
homosexuals van ser empresonats. 
En la mateixa línia de repressió moral, es prohi-
beix la festa de Carnestoltes (que no es recupe-
rarà fins a la mort de Franco) i el ball només es 
permet amb l’autorització del Govern Civil.

Què són les ‘Cuestaciones’?
Són col·lectes que feia l’Estat per recaptar 
diners en una època de fam. Les aportacions 
eren a favor d’Auxilio Social (organització d’aju-
da social), Beneficència i excombatents.
La ‘Ficha Azul’ era una aportació per finan-
çar l’Auxilio Social. Es programaven el ‘Día del 
plato único’ i el ‘Día sin postre’ per aconseguir 
fons econòmics per a la Beneficència.

Riuada del 1949
Durant la matinada del 28 al 29 de setembre de 1949 
es va produir una riuada. Es va desbordar el riu Sec 
i va afectar la zona dels Mestrets i la carretera de 
l’Alcora. Va provocar dotze morts (entre els quals hi 
havia cinc xiquets). La riuada va afectar 300 famílies 
humils que van perdre pertinences i animals. Es va 
habilitar el Hogar d’Auxilio Social, el cinema Goya i 
dos magatzems de taronja per al seu allotjament.

CARTILLA DE RACIONAMENT: Con-
tenia les racions oficials d’aliments 
que es donaves mitjançant cupons. 
Va perdurar fins al 1952.

ESTRAPERLO: És l’intercanvi de 
mercaderies fet fora del circuit oficial. 
Hi ha un estraperlo de rics i n’hi ha un 
de pobres. El primer afavoria les elits 
corruptes de la dictadura; mentre que 
el segon era una forma de supervi-
vència en temps difícils, i era objecte 
preferent de la repressió.

VOCABULARI
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Es va crear una Junta d’Auxili als damnificats per ar-
replegar diners, com l’aportació de l’empresa Segar-
ra, una funció benèfica, subvencions i el Consorci de 
Segurs. Els seus objectius eren la subscripció públi-

ca i aconseguir crèdit per construir habitatges.
Als damnificats, se’ls van entregar uns habitatges 
provisionals al grup SAFIC, ja que es va prohibir la 
reconstrucció de les cases afectades per la riuada.

ECONOMIA I SOCIETAT4.9

Les fonts orals són un dels instruments que utilitzen els historiadors per conéixer el passat recent. Els 
records de les persones que han estat testimonis d’uns fets ens ajuden a acostar-nos a la nostra història.

Llegiu els testimonis següents i redacteu un text breu que explique com era la vida durant la postguerra.

“(La fam) Va durar prou. Els dos o tres anys posteriors a la guerra van ser molt dolents. Poc abans de 
l’entrada dels soldats franquistes a Castelló, quan estàvem vivint al mas prop de Lledó i anàvem al 
menjador que hi havia prop de la Porta del Sol, vam veure soldats republicans que caminaven amb 
por, desorientats i descalços, en retirada.”

“Hi havia racionament del pa, de l’oli, sucre, farina, tabac... Però si a casa tenies de la terra allò prin-
cipal, com blat, arròs i creïlles, aleshores no paties. El racionament era un panet de viena per a dos. A 
més t’amagaves del veïns, perquè ells només tenien el racionament i el que compraven d’estraperlo”. 

“La meua germana i jo treballàvem tota la setmana. Els diumenges ens alçàvem prompte, rentàvem 
la nostra roba i fèiem tota la feina de casa. Teníem només dos mudes: una per a tots els dies i una 
altra per als diumenges; no hi havia diners per a poder-se permetre comprar més roba. Diumenges 
de vesprada una amiga, la meua germana i jo anàvem al cine o passejàvem per la Porta del Sol o pels 
carrers del centre... El cine acabava a les deu i sempre tornàvem corrents perquè la nostra madrastra 
s’enfadava molt quan arribàvem a aquelles hores i no ens volia posar el sopar.”

PERIS MUIÑOS, Maria Isabel: Històries de vida al Castelló de la guerra i la postguerra, UJI, 2012

Activitat 16  ·   TESTIMONIS

a.  Descriu el personatge principal. Com s’anomena? Té feina?

b. Com hi és tractada la dona?

c. En la pel·lícula ix un estraperlista d’oli. Qui és?

Activitat 17
Llegiu la novel·la o visioneu la pel·lícula La Colmena i contesteu:
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Activitat 3

Projecte de treball: Entrevista a un testimoni del franquisme .

Us proposem de realitzar una entrevista a una persona que haja viscut el franquisme. Com més antic 
siga el seu testimoni, més valor històric tindrà; malauradament, la majoria de les persones que van 
viure la guerra i la immediata postguerra ja han mort. Per això, si l’entrevistat és una persona més 
jove, podeu fer-li preguntes sobre la vida dels pares ja desapareguts. Us pot ser útil aquest guió per a 
realitzar una entrevista :

1. Busqueu un testimoni que haja viscut la postguerra o la repressió franquista
2. Consulteu el quadre amb els temes sobre els quals podeu demanar informació i prepareu les pre-
guntes que us serviran inicialment per a organitzar la conversa. Recordeu que durant l’entrevista 
poden sorgir-ne d’altres que, de vegades, poden tenir més interés que les preguntes preparades.
3. Concerteu una entrevista amb la persona que voleu entrevistar i prepareu el material (pre-
guntes, llapis i paper, enregistradora, càmera de fotos...)

1. Prepareu la versió escrita de l’entrevista. Tingueu en compte que de vegades caldrà suprimir 
informació en les respostes molt extenses i adaptar el llenguatge oral, sovint informal, a les 
convencions pròpies de l’estàndard escrit. 
2. Redacteu una introducció de l’entrevista que presente el testimoni i el tema, trieu-ne el títol, 
seleccioneu un parell de frases per a destacar i les fotografies que la il·lustraran. 
3. Reviseu tot el text. 

1. Sigueu educats amb la persona que ha acceptat ser entrevistada. Saludeu i doneu les gràcies. 
2. Plantegeu les preguntes que teniu preparades i, si convé, feu-ne de noves. 
3. Utilitzeu un to no agressiu en les vostres preguntes i acabeu l’entrevista d’una manera cordial. 

Planificació

Edició i revisió

Realització
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TEMES I PREGUNTES PER A L’ENTREVISTA
Dades biogràfiques Nom i cognoms. Nom i lloc de naixement. Família i infància. 

Guerra Civil
Què recorda o que li han contat de: la guerra, els bombardejos, els 
refugis antiaeris, la fam, la por...

Repressió
Què recorda o què li han contat de: la presó, els afusellaments de la 
postguerra, els exiliats 

Educació
Quins estudis té? Quins estudis tenien els seus pares? Com era l’es-
cola? Quines diferències hi ha respecte de les escoles actuals?

Societat

Quines festes se celebraven? Com s’ho passaven bé els joves? Com 
eren les relacions entre xics i xiques? Quines manifestacions del 
masclisme eren més cridaneres? Quin era el pes de la religió? Quines 
diferències més importants destacarien respecte de l’època actual.  

Llengua
Quan es parlava valencià? Es podien trobar llibres en valencià? La 
gent el sabia llegir i escriure? S’utilitzava a l’escola?

Economia

Has usat o t’han parlat de les cartilles de racionament? I de l’estra-
perlo? Quan vau patir més fam, durant la guerra o en la postguerra?  
Quins aliments eren considerats prohibitius per a la gent treballa-
dora? Com eren les condicions laborals? Els treballadors podien fer 
vaga per demanar millores?

Urbanisme
Coneixes cap carrer que haja canviat de nom? Quins eren els carrers i 
places més importants quan eres menut? Per on anava la Panderola? 
Saps quin és el “carrer de la Vieta”? Saps quin és el carrer d’Amunt?

Altres ...
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Projecte de treball. Poesia i història: El llibre de meravelles

Alguns poemes ens permeten acostar-nos a una realitat històrica determinada. “El niño yuntero”, 
“Las nanas de la cebolla” o “Vientos del pueblo” de Miguel Hernández, per exemple, ens descriuen una 
realitat social i històrica duríssima. També, la Guerra Civil ens pot colpir a través dels poemes del llibre 
Guerra, victòria, demà de Miquel Duran de València. El patiment i el desencís esperançat dels exiliats 
apareix en “Corrandes d’exili” de Pere Quart, “La ciutat llunyana” de Màrius Torres, els poemes de Di-
ego Perona o les elegies de Carles Riba, especialment la que comença: “Oh, Súnion, t’evocaré de lluny 
amb un crit d’alegria”. Entre els poetes valencians és Vicent Andrés Estellés qui ens ha deixat un retrat 
més dur i amarg de la postguerra. Amb aquestes activitats pretenem utilitzar la literatura per acos-
tar-nos a la història i, alhora, utilitzar la història per poder capir tot el que hi ha darrere d’un poema.
 
A continuació teniu un fragment d’un poema de Vicent Andrés Estellés que pertany al Llibre de me-
ravelles, considerat el gran poema valencià de la postguerra. Llegiu-lo i extraieu-ne els versos que 
per a vosaltres il·lustren cadascun dels aspectes següents. Després indiqueu quins versos són per a 
vosaltres els més impactants. 

- el dolor que envaïa les famílies

- l’amargor de la postguerra

- la repressió militar que ho omplia tot

- l’escassedat dels aliments i el negoci de l’estraperlo

- el cinema com a lloc d’evasió de la realitat negra

- la referència a un poema de Carles Riba escrit des de l’exili

- els afusellaments

“L’estampeta”

Et casares de dol, com de dol vares rebre,

al poble, la primera Comunió. De dol sempre, 

el dol sobre el teu cos en els dies solemnes. [...]

Trista, trista València, quina amarga postguerra!

Ens ompliren d’espases la sintaxi, d’arcàngels

durament immutables a la porta dels cines, 

mentre reivindicaven prades de Garcilaso,

marbres asexuats, vetlant sempre, vetlant,

vetlant sempre les armes i vetlant la retòrica,

carregaments de sucre que desapareixien

de la nit al matí, si fou viu no me’n recorde,

els camions sinistres que duien l’estraperlo. [...]

El Goya... Quina gana de contemplar pel·lícules!

En seguien el curs amb tota atenció,

mentre les mans anaven palpant els llocs secrets.

Oh Súnion! La pantalla oferia una Súnion

d’una sal exaltada, de vida i llibertat,

de possibilitats lluminoses de viure.

“No s’havia apuntat mai a ningun partit.

Ell, de casa a la feina, i de la feina a casa.

Una nit, en la guerra, el tragueren de casa

i el mataren a Bétera, prop dels forns de la calç.

Els morts tots plens de mosques vora les carreteres...”

“No féu res, no féu res, i ell en va salvar molts.”

De dol sempre, de dol per a tota la vida.
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Projecte de treball. Poesia i història: “Vora el barranc del Carraixet”  de Vicent Andrés Estellés

Vicent Andrés Estellés va escriure el poemari Ofici permanent a la memòria de Joan B. Peset, que fou 
afusellat a Paterna el 24 de maig de 1941 (1979), incorporat posteriorment a l’obra Mural del País Va-
lencià (1996).  Estellés el va escriure en homenatge a Joan Baptista Peset i Aleixandre, metge, científic i 
polític valencià, que havia estat rector de la Universitat de València, havia encapçalat la llista del Front 
Popular en les eleccions de 1936 i va ser afusellat per la seua fidelitat a la República. La primera part 
d’aquest poemari se centra en la persona de Peset i Aleixandre, mentre que la segona part, anomenada 
“Gran oratori pels morts valencians de la postguerra, altrament titulat ‘Vora el barranc del Carraixet’”, 
pretén rescatar de la desmemòria col·lectiva tots aquells afusellats per haver-se enfrontat al feixisme, 
enterrats en fosses comunes. 

A continuació, trobareu una selecció d’estrofes del poema “Vora el barranc del Carraixet”. Llegiu-lo i 
feu les activitats. 

a. Escolteu el poema complet recitat per Pau Alabajos www.youtube.com/watch?reload=9&v=chgJw4FHft8

b. Escolteu la versió recitada i musicada per Celdoni Fonoll www.youtube.com/watch?v=9tw4KhoVR7Y  

i pel grup valencià Naia  www.youtube.com/watch?v=J_CH68e6ldY 

Seleccioneu la versió que, per a vosaltres, millor expressa el contingut del poema. Justifiqueu la 

vostra tria. 

c. Busqueu el poema de Teodor Llorente “Vora el barranc dels Algadins”. Compareu els dos poe-

mes i indiqueu què tenen en comú i en què es diferencien les dues visions del paisatge valencià.

d. Extraieu del poema mots amb connotacions negatives i mots amb connotacions positives.

e. Extraieu els versos que, per a vosaltres, expressen millor les idees següents: l’horror dels afuse-

llaments, el reconeixement del sacrifici heroic fet pels republicans, la denúncia dels culpables, 

l’esperança en el futur, la lluita d’un poble per la llibertat. 

f. A qui acusa l’autor quan parla de “botxins de foli i estampeta”?

g. Què és el tir de gràcia? Saps a quina hora s’afusellava?

h. Els afusellaments a Castelló es feien al riu Sec, prop del cementeri. A continuació eren enter-
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rats en la fossa del cementeri civil. Feu una visita al cementeri civil, fotografieu la fossa i el 

memorial del Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Castelló (GRMHC) situat al costat 

del riu. També, hi podeu llegir el poema en record dels afusellats a Castelló. 

i. Feu una recerca de notícies relacionades amb l’obertura de les fosses comunes del franquisme i 

redacteu un article d’opinió sobre el tema.   

                             I
Vora el barranc del Carraixet
hi ha un taronger d’amargues branques:
penja una collita de màrtirs
d’una mort amarada i pobra.
Vora el barranc del Carraixet,
enterraments de caritat,
la funesta llum foradada
i les rebentades pupil·les.          
                            
                             II
Vora el barranc del Carraixet 
alena un poble, persevera
i confia en la llibertat
dels dies i de les banderes.
Vora el barranc del Carraixet
s’aixeca una barricada 
coronada de falçs invictes,
segellada amb la sang d’un poble.
          
                           III
Vora el barranc del Carraixet
hi ha una esperança irrefrenable.
Un perfil sinistre de forca
inútilment ens amenaça.
És més la fam de llibertat
que tot un poble experimenta
amb la sang heroica d’uns morts,
vora el barranc del Carraixet.

                            IV
Vora el barranc del Carraixet,
vinclarem les nostres banderes
en un silenci reverent
davant les tongades de morts;
davant tongades successives 
d’assassinats, de morts inermes,
afirmarem por i paraula
vora el barranc del Carraixet. 
                             
                             IX
Vora el barranc del Carraixet,
traïdors de casaca alterna
han emplenat les dolces tombes
de successius assassinats.
Botxins de foli i estampeta
han dictaminat fosques morts
amb les ungles negres de terra
vora el barranc del Carraixet.

                              X
Vora el barranc del Carraixet,
vora els difunts del nostre poble,
les flassades de pobra terra
i, de postres, el tir de gràcia,
direm per sempre el nostre amor
gran com la mar que ara clareja
sobre els murs dels afusellats
vora el barranc del Carraixet. 

                         XII
Vora el barranc del Carraixet
han de passar tots els camins
que ens guien vers la llibertat
poderosa del nostre poble. 
Tots els morts de les Germanies,
les morts anònimes del poble,
el poble que ha patit i espera
vora el barranc del Carraixet. 
                         
                            XIII
Vora el barranc del Carraixet,
per una mort, una mort sola,
aixequem la nostra senyera
de combativa llibertat. 
Per un mort, només, un de sol,
només per un pètal de sang, 
la sang universal del poble,
vora el barranc del Carraixet. 

                           XIV
Vora el barranc del Carraixet,
els morts de fredes matinades,
els morts de les nits tenebroses,
els assassinats de la terra. 
La llum puja com la bandera,
puja la bandera del sol, 
puja com un puny, com una sang,
vora el barranc del Carraixet. 

Gran oratori pels morts valencians de la postguerra, altrament titulat Vora el barranc del Carraixet.
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ANNEX: BIOGRAFIES7

JOSEP AGUT ARMER (Castelló de la Plana, 1910 - Ciutat de Mèxic, 1984). Pintor, escultor i escenògraf. 
A�liat al PCE. A la Guerra Civil es va incorporar a l’aviació republicana, on va combatre en els fronts de 
Madrid, Terol i de l’Ebre. Va passar a França i va romandre un temps al camp de concentració d’Argelers. 
Al juny de 1939 va embarcar cap a Mèxic.

ISIDORO ANDRÉS VILLARROYA (Albocàsser, 1916 - Castelló de la Plana, 2006). Mestre i director (1970-
1976) de l’Escola Normal de Castelló. Dóna nom a un CEIP.

VICENÇ BAYO I BENLLOCH (Espadella, Castelló, 1905 - Toló, França, 1977). Va ingressar a la CNT. Acaba-
da la guerra, va ser detingut, torturat i empresonat. Es va exiliar a França.

JOSÉ CAMISÓN. Va nàixer a Castelló de la Plana. Ferroviari i anarquista. Era membre de la CNT i es va 
traslladar a Madrid. Va participar en l’assalt del Cuartel de la Montaña (Madrid). Va ser detingut l’any 1941 
i va morir afusellat.

JOSÉ CLARÁ PIÑOL (Torreblanca, 1858 - Castelló de la Plana, 1946). Metge. Regidor en època de Vicent 
Traver Tomás (1939-1946).

GERMÀ COLÓN I DOMÈNECH (Castelló de la Plana, 1928). Lingüista i professor a les universitats d’Estras-
burg i Basilea i a la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans. 
Ha donat la seua biblioteca personal a la Universitat Jaume I. Té una escola d’adults, una fundació i un 
carrer de Benicàssim dedicats al seu nom.

JOSÉ FERRANDIS SALVADOR (Castelló de la Plana, 1894 - Castelló de la Plana, 1969). Va ser president 
de la Diputació Provincial de Castelló (1947-1955), de la Junta d’Obres del Port (1942-1947) i president 
d’UTECO i Caixes Rurals Provincials (1943-1968). Va promoure l’alberg de La Bartola i la residència Serra 
d’Espadà. Té una avinguda de Benicàssim dedicada al seu nom.

JUAN FLORS GARCIA (Vila-real, 1892 - Vila-real, 1980). Metge i polític. Destacat dirigent del moviment 
polític de la dreta Acción Católica Nacional de Propagandista (ACNP). Va participar en la fundació del 
Sindicat Catòlic Agrari de Vila-real i, posteriorment, va ser vocal de la directiva de la Federació Castello-
nenca de Sindicats Agrícoles. Una vegada �nalitzada la Guerra Civil, va ser designat Director de l’Hospital 
Provincial, president de la Cambra provincial de Comerç i, des del juny de 1938 �ns al desembre de 1940, 
va ser president de la Diputació de Castelló, càrrec des del qual va coordinar la depuració política dels fun-
cionaris públics i o�cials de tota la província. Al 1948 va promoure a Vila-real una fundació benè�ca que 
porta el seu cognom dedicada a l’educació primària dels xiquets i la seua iniciació en el món professional.
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CRISTÒFOL GÓMEZ RUBIO “TOFOLET” (Castelló de la Plana, ? - Castelló de la Plana, 1940). Obrer comu-
nista. Dirigent de la Joventut del Partit Obrer d’Uni�cació Marxista (POUM) a Castelló. Vocal d’agricul-
tura del Comité Revolucionari durant la Guerra Civil. Va ser afusellat al pati de la presó provincial de 
Castelló de la Plana junt amb 28 persones més el 25 d’abril de 1940.

SALVADOR GUINOT VILAR (Castelló de la Plana, 1866 - Castelló de la Plana, 1944). Escriptor, polític i sin-
dicalista. Va fundar el Sindicat Catòlic de Castelló i va col·laborar en la xarxa organitzativa de la Federació 
de Sindicats Catòlics de Castelló. Va ser cap provincial del Partit Conservador i alcalde de Castelló de la 
Plana els anys 1907 i 1924. També va ser diputat a les Corts per Llucena i president de la Diputació Provin-
cial l’any 1929. Va fundar el Cercle Artístic de Castelló i va �gurar entre el grup fundacional de la Societat 
Castellonenca de Cultura. Té un carrer dedicat al seu nom.

FRANCESC JURA NESPLÀ (Castelló de la Plana, 1903 - Gusen, Àustria, 1941). Ferroviari i comunista. Va 
militar en el POUM i es va exiliar a França en 1939. Detingut pels alemanys i assassinat a Gusen.

JOSEFINA LÓPEZ SANMARTÍN (Barcelona, 1919 - el Grau de Castelló, 1989). Política. Després de la gue-
rra va exiliar-se i la van tancar en un camp de concentració a Orà (Algèria). A Moscou va treballar de 
periodista a Ràdio Pirinenca. Regidora a l’ajuntament de Castelló pel Partit Comunista del País Valencià 
(PCPV), després pel Partit Socialista del País Valencià (PSPV) i senadora.

JESÚS MARTÍ MARTÍN (Castelló de la Plana, 1899 - Ciutat de Mèxic, 1975). Pintor i arquitecte. Va col·la-
borar amb la Junta de Con�scació i Protecció del Tresor Artístic. Va dissenyar refugis a barris de Madrid. 
Va refugiar-se a Argelers i es va exiliar a Mèxic. Té un carrer dedicat al seu nom.

JOSÉ MEDINA ECHEVARRÍA (Castelló de la Plana, 1903 - Santiago de Xile, 1977). Sociòleg. Catedràtic de 
Filoso�a del Dret a la Universitat de Múrcia en 1935. Exiliat a Mèxic.

JOAN FRANCESC MIRA I CASTERÀ (València, 1939). Professor, traductor i escriptor. Catedràtic de grec i 
professor a les universitats de la Sorbona i Princeton. Va fundar el Museu d’Etnologia de València i és uns 
dels fundadors d’Acció Cultural del País Valencià. Ha escrit assajos, estudis, biogra�es i novel·les com Els 
cucs de seda (1975), El tramvia groc (2013) i Viatge al �nal del fred (1983; revisada en 1998).

JOSÉ MARÍA MIRA DE ORDUÑA (? - 1959). Advocat. Va ser president de la Diputació Provincial de Caste-
lló (1941-1947).

JAIME NOS RUIZ (Castelló 1914 -Castelló 1995). Periodista. Director del Diario Mediterráneo des de 1943 
�ns a 1974. 
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ROSARIO PÉREZ SOLERNOU (Albacete, 1883 - ?). Professora a l’Escola Normal. Va difondre la tècnica 
educativa Freinet i crea la revista infantil Castàlia.

LLUÍS REVEST I CORZO (València, 1892 - Castelló de la Plana, 1963). Historiador, arxiver municipal, 
cronista de la ciutat i polític. Va ser un dels fundadors de la Societat Castellonenca de Cultura. Regidor i 
membre de la comissió depuradora de funcionaris. Dóna nom a un col·legi i a un carrer.

LLUÍS SALES BOLI (Castelló de la Plana, 1908 - Castelló de la Plana, 1981). Pintor i escriptor. Va ser un 
dels �rmants de les Normes de Castelló (1932). Va participar en l’organització de les festes de la Magdale-
na. Fontrobada és la seua novel·la més recordada. Té un carrer dedicat al seu nom.

MATILDE SALVADOR I SEGARRA (Castelló de la Plana, 1918 - València, 2007). Compositora. Autora de 
nombroses obres musicals, entre les quals destaca l’òpera La �lla del Rei Barbut, estrenada a Castelló en 
1943 i basada en el Tombatossals de Josep Pasqual Tirado. Dóna nom a un IES.

JOSÉ SÁNCHEZ ADELL (Castelló de la Plana, 1923 - Castelló de la Plana, 2005). Historiador, arxiver 
municipal i cronista de la ciutat. Va destacar per les seues investigacions centrades en l’època medieval. Va 
desenvolupar diversos càrrecs dins la Societat Castellonenca de Cultura. Té un carrer dedicat al seu nom.

ÀNGEL SÁNCHEZ GOZALBO (Castelló de la Plana, 1894 - Castelló de la Plana, 1987). Metge, escriptor i po-
lític. Va ser un dels �rmants de les Normes de Castelló. Va ser un regidor franquista. Té una plaça dedicada 
al seu nom.

JUAN SAPIÑA CAMARÓ (Cullera, 1905 - Ciutat de Mèxic, 1974). Professor i polític socialista. Diputat a les 
Corts espanyoles pel PSOE. Es va exiliar a França i va estar en camps de concentració �ns que va marxar a 
Mèxic, on va exercir de professor.

MANUEL SEGARRA RIBÉS (Castelló de la Plana, 1903 - Castelló de la Plana, 1975). Farmacèutic. Regidor 
durant l’alcaldia de Carlos Fabra Andrés. En 1945 va crear la Cavalcada del Pregó. Té un carrer dedicat al 
seu nom.

RAMÓN SERRANO SÚÑER (Cartagena, 1901 - Madrid, 2003). Advocat i polític, més conegut com “el cuña-
dísimo” de Franco. Ministre de la Governació i d’Interior (1938-39), i d’Exteriors (1940-42). Va organitzar 
la depuració del funcionariat, la repressió dels vençuts i la deportació de milers de republicans a camps de 
concentració nazis.
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