


REPRESSIÓ FRANQUISTA

Repressió planificada, freda i sistemàtica

Objectius: 

- eliminació física dels vençuts

- eliminació dels valors de la II República

- perpetuar al Nou Règim en el poder mitjançant el 
control social i l’immobilització de la població

- extensió a diferents àmbits de la vida: econòmic, 
relacions socials, laboral, les costums, la religió

- Suport i justificació ideològica/moral de l’Esglèsia 
Catòlica



“Se tendrà en cuenta que la acción ha de ser en extremo 

violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es 

fuerte y bien organizado”
Instrucción reservada nº 1 general Mola, 25 de mayo de 1936

“Sembrar el terror, eliminando sin escrúpulos ni vacilación 

a todos los que no piensen como nosotros”

Mola, 19 de julio de 1936

- “Nosotros estamos luchando por España. Ellos contra 

España. Lo conseguiremos a cualquier precio”

- “Tendrá que matar a media España”

- “He dicho al precio que sea”
Entrevista de Jay Allen, corresponsal de Herald Tribune a 

Franco, 28 de agosto de 1936



FONTS HISTÒRIQUES PER LA RECERCA DE LA  GUERRA 
CIVIL I LA REPRESSIÓ

Registres civils

Llibres de cementiri i de jutjats de pau

Causa General

Consells de guerra sumaríssims

Expedients de responsabilitats polítiques/Arxiu Provincial de 
Castelló

Documentació Govern Civil/ Arxiu Provincial de Castelló

Documentació de diferents Arxius Municipals

Arxiu de les presons de Castelló, Vinaròs i Borriana / Centre 
Penitenciari de Castelló

Llibres Arxiu Hospital Provincial

Censos INE

Memòria oral



Estatuts del Sindicat de Treballadors de Xilxes i del Partit Comunista 

d’Espanya, Ràdio de Xilxes, 1936



Dos documents municipals que fan referencia a constitució de 

comissions gestores de l’Ajuntament en 1939 i 1945



VICTIMES DE LA REPRESSIÓ FRANQUISTA A LA PROVÍNCIA DE 
CASTELLÓ

Afusellats i executats a la província de 
Castelló 1011

Repressió extrajudicial a la província de Castelló 32

Morts a les presons de la província de Castelló 145

Execucions  en la lluita contra el maquis 88

TOTAL 1276

REPRESSIÓ FRANQUISTA VEÏNS DE LA PROVÍNCIA DE 
CASTELLÓ

Afusellats i executats a la província de Castelló 903

Afusellats i executats fora de la província de Castelló 66

Morts a les presons, centres de detenció i hospitals 253

Executats per la repressió contra el maquis 58

Víctimes de la repressió extrajudicial 39

TOTAL 1319



Fossa de l’antic cementiri civIl del cementiri de San José de Castelló.

Es poden distingir les diferents files que van començar a utilitzar-se

l’any 1939 per soterrar a centenars dels executats víctimes de la

repressió franquista. Fotografia de Queta Ródenas



VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL I LA REPRESSIÓ 

FRANQUISTA A XILXES

Víctimes de la repressió franquista 7

Afusellats a Castelló 6

Morts a la presó de Borriana 1

Sotmesos a expedient de responsabilitat política +50

Jutjats en consells de guerra +60



VÍCTIMES DE LA REPRESSIÓ FRANQUISTA SOTERRADES AL 

CEMENTIRI DE CASTELLÓ

Fosses del cementiri catòlic 439

Cementiri civil 530

TOTAL VÍCTIMES 969





Pascual Cabrera Cremades, membre de la UGT, un dels fundadors del PSOE a la localitat, creador

del Centre Obrrer Salud y Cultura, i alcalde de Vila-real entre juliol ide 1936 i gener de 1937. Va ser

jutjat en consell de guerra en judici sumaríssim juntament amb Santiago Girona Mata, Amadeo

navarro i Antonio Cuesta, i afusellat al cementiri de Castelló el 21 de maig de 1940



Presó de Castelló a l’any

1940, per la qual van

passar nombrosos veïns i

veïnes de Xilxes i d’altres

localitats de la província,

molts dels quals van ser

afusellats al cementiri de

Castelló



Acte d’exaltació patriòtica al pati de la presó de la Mercé de Borriana, on van 

estar empresonats desenes de veïns i veïnes de Xilxes


