




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



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 254

Executats per la repressió contra el maquis 58

Víctimes de la repressió extrajudicial 39

TOTAL 1320



Després de l’entrada de les tropes franquistes 

comencen els registres, S’incauten de 

documentació de partits polítics, sindicats, 

associacions i particulars. La finalitat es articular 

la repressió dels vençuts. Registres a Borriana el 

6 de juliol de 1938

Sense més dilació comencen les 

detencions, empresonaments i primers
consells de guerra, com aquest, del 
vicepresident de la Diputació de 
Castelló, Hilario Ferrer Cherta



Diferents actes i documents preparatius de les reunions per la constitució del 

Consell Municipal de Borriana, 10 i 15 de desembre de 1936





Estatuts de l’any 1937 de l’Agrupació Anarquista Local de Borriana,

adscrita a la Federació Anarquista Ibèrica (FAI), per la comissió

organitzadora signen Pascual Soler i Miguel Rico Martín, aquest últim

jutjat en consell de guerra, condemnat a morti i afusellat a Castelló el 7

de maig de 1940



Reglament del Centre de Societats Obreres “El Alba Social” amb una important

activitat política i social durant la Guerra Civil a Borriana, i estatuts de la

Federació Local de Sindicats Únics



Constitució del Consell Municipal de Borriana. Part del document de l’acta de 

constitució del consell amb l’assistència de representants de partits i sindicats

del Front Popular i relació d’integrants del primer consell municipal



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



REPRESSIÓ FRANQUISTA A BORRIANA. 

VÍCTIMES MORTALS

99 borrianencs executats: 86 a Castelló, 10 a Borriana, 3 

en altres localitats.

27 borrianencs morts a presons i camps de concentració: 

13 a la presó de Borriana i la de Castelló, 8 en altres

presons de l’Estat i 6 en camps de concentració nazis.

TOTAL                                        126 VÍCTIMES MORTALS

Represaliats per la Llei de Resp. Polítiques 454

Sotmesos a consells de guerra sumaríssims 646



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. 



VÍCTIMES DE LA REPRESSIÓ FRANQUISTA SOTERRADES AL 

CEMENTIRI DE CASTELLÓ

Fosses del cementiri catòlic 446 (36 de Borriana)

Cementiri civil 529 (57 de Borriana)

TOTAL VÍCTIMES 975 (93 de Borriana)



Un total de 56 víctimes mortals de la repressió franquista van ser soterrades

al cementiri de Borriana. 

- 24 a conseqüència dels afusellaments del 3 i 4 de novembre de 1939 (10 de Borriana)

- 32 a presons i centres de detenció ( 1 a l’esglesia de la Sang, 6 a l’Hospital Municipal, 1 a 

la masia Mundina i 24 a la presó de la Mercè



Làpida de pedra que indica la sepultura de Bautista Ortells Feltret, mort a la 

presó de la Mercè l’1 de maig de 1939 a conseqüència de les pallises

patides i soterrat al quadrant 6 del cementiri de la ciutat.

Llibre de registre els enterraments al cementiri de Borriana conservat a 

l’Arxiu Municipal amb les inscripcions dels afusellats els 3 i 4 de novembre

de 1939 i soterrats al quadrant 6 del cementiri





Emilio Almela Rochera, reconegut metge de Borriana, va ser detingut i

empresonat a la Mercé de Borriana per les seues idees republicanes. Sotmés a

consells de guerra, va morir violentament a la presó d’hemorragia intracraneal el 4

d’agost de 1938 per l’agressió patida per altre intern



Certificat médic de defunció de Vicente Sorribes Abad, espardanyer, president de la

CNT de La Vall d’Uixó i fundador i president de la FAI. Va ser detingut i traslladat a la

presó de la Mercé de Borriana on va morir als 37 anys d’edat, a conseqüència de les

pallises rebudes, el 10 de setembre de 1939. La família va exhumar les seues restes

del cementiri de Borriana en 2009 i va ser traslladat a La Vall d’Uixó.



Manuel Marín Falcó, treballador textil, casat. Va morir de neumonia a la presó

de la Mercé de Borriana el 3 de desembre de 1941. Va ser condemant a 15

anys de reclusió per ser membre del Partit Socialista i de l’UGT, i jutge

municipal.



Consell de guerra sumaríssim col·lectiu de diversos borrianencs,

d’alguns dels quals indica la seua execució. Expedient penitenciari

d’Elisa Ull, condemnada a mort i executada





Expedient penitenciari de Vicente Moliner Nadal, que finalitza amb el seu

lliurament a l’escamot d’execució. Alumnes de Vicente Moliner del Centre

Obrer, on impartía classes en 1935



Expedient penitenciari de José Vicente Ortells Nebot, ebenista, dirigent de la CNT, i

President de la Comissió de Defensa i Ordre Públic del Comité del Front Popular en

1936. Va ser detingut a Borriana, traslladat a la presó de Castelló, condemnat a

pena de mort en consell de guerra sumaríssim i afusellat també el 21 de maig de

1940, el mateix día que Vicente Moliner Nadal





Enrique Devis Martí, el primer per la dreta, a la seua barbería de Borriana. 

Treballs d’exhumació al cementiri civil de Castelló impulsats pel Grup per la Recerca de 

la Memòria Històrica i l’Ajuntament de Castelló i realitzats per Arqueoantro. En la 

primera de les tres excavacions realitzades a demanda de familiars van aparèixer les 

restes d’Enrique Devis entre els dels quatre represaliats recuperats.



Santiago García Bort, jornaler, membre del Partit Republicà Federal i de la CNT,

milicià. Va ser detingut i ingressat a la presó de la Mercé de Borriana fins al seu

trasllat el 11 de novembre a la presó de Castelló. Jutjat en consell de guerra i

condemnat a mort, afusellat al cementiri de Castelló el 13 d’abril de 1940



Isaac Serrano Fabregat,

fogoner i comptable de la fàbrica

de paper de Borriana, membre de

la CNT. Va ser detingut a Castelló

el 29 d’abril de 1939, jutjat en

consell de guerra i condemnat a

20 anys de presó. Revisada la

seua sentència va ser condemnat

a mort i executat al Riu Sec de

Castelló el 31 de juliol de 1940.

Les seues restes romanen a les

fosses del cementiri civil de

Castelló. La seua família demana

l’exhumació del seu avi.

Fotografia cedida per Paco

Esteve



Antonio Molés Ferrandis, jove borrianenc, llaurador i milicià durant la 

Guerra Civil, va morir afusellat als 21 anys d’edat al cementiri de 

Castelló el 26 d’octubre de 1940



Presó de Castelló a l’any

1940, per la qual van

passar nombrosos veïns

de Borriana i d’altres

localitats de la província,

molts dels quals van ser

afusellats al cementiri de

Castelló





Expedient penitenciari d’Alvaro Castell, de Canet lo Roig, soldat de l’exèrcit 

republicà, finalitzada la guerra amb 17 anys va passar per diferents camps de 

concentració, batallons de treballadors i presons en Madrid, Albacete, Guadalajara, 

la presó de la Mercé de Borriana, de la qual tenim aquesta imatge d’una de les 

seues sales plena de desenes de presoners.



Una de les llistes de condemnats a mort interns a la presó de la Mercè

de Borriana que apareix entre la documentació d’alguns consells de 

guerra sumaríssims



Llistat de 124 dones de la presó de Castelló traslladades a la presó de 

Santander

Certificat de la mort del nen Sol Gil Monfort a la presó de Castelló



Teresa Regal, dona de Ismael Cervera Torres, afusellat el 18 de 

setembre de 1941 a Castelló, amb el seu fill José Cervera a la presó 

de la Mercé



Tarjeta postal enviada  per Ismael Cervera des de la presó de Castelló on

estava reclós a la seua dona Teresa Regal, empresonada a la Mercè de 

Borriana





Miguel Alonso Viana, comerciant, empleat de la Diputació de Castelló, dirigent d’Izquierda

Republicana i alcalde de Borriana des de febrer de 1936 fins principis d’octubre del mateix any, va

ser detingut en Barcelona i va ingresar a la presó de Sant Elíes d’aquesta ciutat en juny de 1939,

traslladat a la presó de la Mercè i a la de Castelló, va ser jutjat en consell de guerra i condemnat a

la pena de mort, conmutada per la de 30 anys de presó en un segon judici. Va ser traslladat al

penal de Sant Miguel dels Reis i va sortir en llibertat provisional en 1944



Bautista Fortea Cubedo, president de l’UGT de Borriana, membre del PSOE, diputat provincial i

membre del Consell Municipal, va ser detingut a Benifaiò on havia avacuat amb la família en abril

de 1939, va ingressar a la presó de la Mercè, i traslladat a la de Castelló,jutjat en consell de guerra

i condemnat a mort, pena conmutada per la de 30 anys, va sortir de la presó en 1947 i va ser

desterrat, refent la seua vida a Algorta (Bizkaia). A la presó va confeccionar un quadern de

matèries escolars per la seua filla.



Salvador Ripollés Burdeus (a la imatge), membre de la CNT i eixiliat a Lyon 

(França) finalitzada la Guerra Civil. Ramón Claus Musoles, membre del Comité 

del Front Popular, dirigent de la FAI i secretari general de la CNT de Borriana, 

també es va exiliar i apareix en documentació de la Causa General de 1939 

com resident a Argel.



Bautista Usó Usó, llaurador i milicà borrianenc. Jutjat en consell de

guerra sumaríssim i declarat en rebeldía. Algunes fonts bibliogràfiques

apunten a la seua mort al bombardeig de Cartagena del 3 de març de

1939, mentre que en altres apareix afusellat al 1942


