
DISIDÈNCIES EN EL PRIMER FRANQUISME A LES COMARQUES DE 

CASTELLÓ. ELS CARLISTES 

 

   Com és sabut, la Comunió Tradicionalista, organització política dels carlistes va ser un dels 

grups polítics que l’any 1936 es van rebel·lar contra la República. A les comarques de 

Castelló també ho va intentar però va fracassar. Els carlistes, que ja tenien més de 100 anys 

d’existència, gaudien de bastant arrelament popular i defensaven una societat tradicional i, per 

tant, la religió era per a ells una qüestió capital. Per això es pot dir que la causa principal de la 

seua rebel·lia era de caire religiós. No és pot dir, per tant, que foren feixistes. Tanmateix, quan 

cinc anys abans es va proclamar la República, la van rebre amb una certa esperança que 

segons ells, es va frustrar per la política anticlerical del nou règim. 

   Tot i això, quan el general Franco es va fer amb el poder en el bàndol revoltat a l’octubre de 

1936 i va imposar més tard la Unificació inspirada en la política filofeixista de la Falange 

Espanyola, el carlisme, en la seua immensa majoria, ho va rebutjar, i, des d’aleshores, va ser 

marginat i/o perseguit per una banda, però al mateix temps, el règim tractava d’apropar-se’l a 

través de la utilització d’alguns dirigents i d’una mínima part dels tradicionalistes que, de mala 

gana i per poc temps, van acceptar el partit únic que es va denominar Falange Española 

Tradicionalista y de las Juntas Obreras Nacional Sindicalistas (FET y de las JONS). Però 

concentrats com estaven en plena guerra, els Terços de Requetés (milícies de voluntaris 

carlistes anomenats Boines Roges) no van tenir cap més opció que continuar en els distints 

fronts de batalla, si no volien provocar una altra guerra civil dins del bàndol en el que es 

trobaven. No obstant això, el dictador va expulsar del territori que controlava als dos més 

importants caps del partit carlista: el princep Javier de Borbón Parma –que a l’exili francés 

faria la resistència i acabaria en el camp d’extermini nazi de Dachau-, i el secretari general, 

Manuel Fal Conde. 

   A les comarques de Castelló el carlisme també va manifestar aquestes protestes contra el 

partit únic FET y de las JONS perquè aquest era contrari a la descentralització i al principi de 

subsidiaritat que inspirava la ideologia tradicionalista. Per tant, la batalla del partit carlista en 

els primers anys de la posguerra es va centrar en la negativa a acceptar el nou règim, mantenir 

la seua independència organitzativa, i, conseqüentment, oposar-se al decret d’unificació 

franquista en un partit pronazi. Tot açò va suposar una repressió de baixa intensitat contra 

alguns militants del partit carlista i les seues organitzacions. Segons la historiadora Maria 

Folch, el 6 de gener de 1939, la seu dels estudiants carlistes de Castelló va ser assaltada i 

destrossada a mans de dirigents falangistes -del SEU i de l’Auxilio Social- acompanyats d’un 

militar armat; tots ells van ser identificats pel veïnat.    

   Encara que se sap de més casos de dissidència carlista, a continuació s’exposen els que hi ha 

documentats fins al moment: 

 

FRANCISCO MARTIN COMBA de 21 anys, solter, de Segorbe: en aquest cas la protesta va 

ser des de dins i contra el mateix partit únic al que estava afiliat, negant-se a utilitzar la camisa 

blava falangista així com realitzant “pintadas y carteles contrarios en todo al Decreto de 

Unificación”. Va ser degradat en la seua condició d’afiliat, però abans ja l’havia abandonat. 

La seua protesta va ocórrer a finals de l’any 1939. 

 

PASCUAL FANDOS MINGARRO, 38 anys, casat amb 4 fills: fou desterrat de Borriana el 

mes de desembre de 1942 perquè al front d’un cercle cultural –tapadora del carlisme local- 

actuava de forma “contraria a los principios de unificación” Se’n va haver d’anar al poble 

d’Aín. Cinquanta mares d’alumnes seus, van dirigir inútilment al governador civil una carta de 

protesta per a que el retornés al poble. 

 

CENTRE CULTURAL “CENTRO ESPAÑA” (Tapadora del carlisme de Borriana): el 

desembre de 1942 fou clausurat per activitats “contrarias a los principios de unificación”. 

Als dos mesos es va tornar a obrir però el governador civil de Castelló va imposar una nova 

junta directiva. 



 

JOQUIN CORTÉS APARICIO, 52 anys, casat i amb 3 fills, de Segorbe: a l’abril de 1943 fou 

desterrat del seu poble per manifestar-se “osadamente contrario a la Unificación”. Com que 

havia d’estar-se a més de 50 quilòmetres, se’n va anar a València. 

 

CARLOS VILAR COSTA de 53 anys, casat i amb 5 fills, de Vila-real: aquest dirigent 

carlista, a l’octubre de 1943, va ser desterrat del seu poble a més de 50 quilometres –va anar a 

Benicarló- per haver organitzat, aprofitant un esdeveniment religiós, una manifestació pública 

de caràcter polític contrari al règim. 

 

JOSE MARIA SENGLAR TRAVER de Vila-real: el mes d’octubre de 1943 fou desterrat a 

més de 50 quilómetres –va anar a Torrehermosa (Aragó)- per colaborar amb CARLOS 

VILAR COSTA en una manifestació política carlista.  

 

SARA PERIS CALVET: presidenta de les dones carlistes valencianes anomenades 

“margarites”, Detinguda a València en 1940 pels enfrontaments amb la policia en una 

manifestació en favor d’uns carlistes morts durant la guerra civil. L’any 1941 va acompanyar, 

des d’Alacant, a Manuel Fal Conde (secretari general carlista) al seu desterrament a Ferreries. 

A l’octubre de 1943 va estar 9 dies en la presó de Model del passeig de la Petxina de 

València, d'on va eixir per a ser confinada a Borriana (La Plana Baixa) fins al 25 de febrer de 

1944.  

 

                                                     ---------------- 

 

   Mentre uns carlistes eren represaliats pel règim franquista, uns altres van participar de 

testimonis a favor d’alguns republicans sotmesos a consells de guerra sumaríssims. Ho van fer 

per raons humanitàries, de familiaritat, i també d’agraïment per tal de compensar el deute o 

agrair el fet d’haver-los salvat la vida quan aquells van ser perseguits en els primers mesos de 

guerra. 

 

ANGELITA ESTEVE PÉREZ (infermera de l’organització carlista Fronts i Hospitals): 

soltera, 27 anys. En setembre de l’any 1939, va declarar a favor del socialista Francisco 

Galmés Salas en el procediment sumaríssim núm. 2056-C-39, per raons estrictament 

humanitàries. 

 

ANTONIO MIRALLES FELIP (jornaler, membre del partit carlista i del Requeté de 

Castelló): solter, 23 anys. En el consell de guerra núm. 2056-C-39, en gener de 1940, va 

declarar espontàniament en favor del seu oncle FRANCISCO (QUICO) FELIP SEGARRA, 

membre de la UGT i de la Guàdia Popular Antifeixista. Ho va fer, a banda de per raons de 

familiaritat, també perquè el seu oncle el va salvar quan el nebot va estar detingut a l’estiu de 

1936 i en perill de ser assassinat.  

 

AGUSTÍN PARDO SEGARRA (ferrador de cavalls, president del cercle carlista de Castelló 

durant la República): 44 anys, casat i amb 4 fills. A pesar d’aparèixer com denunciant en un 

procediment anterior, va declarar en el consell de guerra sumaríssim núm. 6927-C, a favor de 

JOSÉ FORCADA SEGARRA (a) “Xina”, actiu membre del Front Popular a Castelló. Malgrat 

coincidir amb el cognom, no eren familiars. Tanmateix, en març de 1940 va declarar al seu 

favor -reiterat en dos escrits més del mes de març de l’any següent- perquè volia deixar 

constància que “Xina” el va salvar d’una mort segura –igual que ho va fer amb altres 

persones- quan va estar detingut per “Los inseparables” a l’estiu de 1936.  

   Quan “Xina” va quedar en llibertat, l’antic abastidor del casino carlista i incipient 

transportista, MIGUEL CLIMENT MARTÍNEZ, el va contractar com a conductor de camió. 

 

 



APENDIX FOTOGRÀFIC 

           

 
Estany del parc de Ribalta de Castelló. Margarites amb un grup de Boines Roges d’un dels 

Terços de Requetés que van estar per les comarques de Castelló a partir de l’estiu de 1938 

 

 

 

 
Serra d’Espadà. Missa de campanya del Terç de Requetés de Biscaia, Nostra Senyora de 

Begonya, per la festivitat de la Verge de Covadonga el 8 de setembre de 1938. 



 

 

 
El regent carlista Javier de Borbón Parma, expulsat  

d’Espanya per Franco i, posteriorment, resistent  

a França, detingut i internat al camp nazi de Dachau  

amb el número 156.270  

 

 
El Secretari General carlista Manuel Fal Conde,  

desterrat per Franco a Ferreries per oposar-se al  

decret d’unificació de FET y de las JONS  

 

 

 



 

 
FRANCISCO MARTÍN COMBA, segorbí  

depurat de FET y de las JONS per oposar-se, 

des de dintre, al decret d’unificació franquista 

 

 

 

 

 
PASCUAL FANDOS MINGARRO, president  

del Cercle Carlista de Borriana expulsat del  

poble i clausurat el cercle per activitats contra  

el règim franquista.  

 



 
CARLOS VILAR COSTA, dirigent carlista expulsat  

de Vila-real junt a JOSÉ MARIA SENGLAR TRAVER  

per organitzar una concentració contraria al règim 

 

 
SARA PERIS CALVET, presidenta de  

Les dones carlistes valencianes, internada  

en la presó Model de València en 1943  

per activitats carlistes i posteriorment  

desterrada a Borriana (Plana Baixa)  

 

 

 

 



 
ANGELITA ESTEVE PÉREZ (1938), infermera de Fronts  

i Hospitals de Castelló que va declarar en Consell de  

Gerra a favor del socialista Francisco Galmés Salas 

 

 

 
ANTONIO MIRALLES FELIP, membre del Requeté castellonenc (foto presa  

en Puçol al ser mobilitzat en 1937 com a soldat de la República). L’any 1940  

va declarar en Consell de Guerra a favor del seu oncle, FRANCISCO FELIP  

SEGARRA, membre de la Guàrdia Popular Antifeixista (GUAPA) i de la UGT.   

 

 



  
FRANCISCO (QUICO) FELIP SEGARRA, castellonenc membre de la GUAPA i de 

la UGT, Condemnat a 12 anys i un dia de presó   

 

 
AGUSTÍN PARDO SEGARRA, president del Cercle Carlista de 

Castelló durant la República, que va declarar en Consell de Guerra 

a favor del membre del Front Popular JOSÉ FORCADA SEGARRA (Xina) 

 

 



 
JOSÉ FORCADA SEGARRA (Xina) Membre del Front Popular de Castelló 

Condemnat a vint anys i un dia de presó.  

 

 
MIGUEL CLIMENT MARTÍNEZ , abastidor del  

Casino Carlista de Castelló durant la República 

que va donar faena de camioner a JOSÉ FORCADA  

SEGARRA (Xina) quan va eixir de la presó. 

 

 



 
Les quatre filles de MIGUEL CLIMENT MARTÍNEZ en  

una galeria interior del Cercle Carlista de Castelló (1935) 

 

 

 

 
Grup d’infermeres de Fronts i Hospitals confraternitzant amb  

dos Boines Roges d’un dels Terços de Requetés que van estar  

per les comarques de Castelló a partir de l’estiu de 1938  

 


