
L’11 de gener de 2022 van ser exhumades al 
cementeri civil de Castelló les restes de José 
Hernández Merlo, qui va ser president del Con-
sell Provincial de Castelló (organisme que durant 

-
cial), regidor de la ciutat de Castelló i destacat 

portaven tota una vida esperant aquell moment 

fora una realitat, i es va materialitzar en el marc 

la repressió franquista que impulsa el Grup per 
la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló 
des de 2018 amb projectes que compten amb el 

-
ment l’Ajuntament de Castelló i posteriorment la 

1

El conegut com a “cementeri civil” de Castelló va 
acollir durant la postguerra les restes de 530  re-
presaliats del total de 971  que van ser soterrats 
al cementeri de la ciutat, la major part afusellats 
al llit del Riu Sec, a pocs metres del recinte, però 
també alguns represaliats van ser morts a la pre-
só de Castelló o assassinats en la conjuntura de 

col·laboració del consistori de la ciutat es va con-

el Riu Sec (el lloc abans citat on afusellaven a 

-
humacions-ajuntament-de-castello-diputacio-2021-al-ce-
menteri-civil-de-castello/

Juan Luis Porcar Orihuela
Grup per la Recerca de la Memòria Històrica 

Afusellat el 1941 i 
exhumades les seues 



62 63

-

desenvolupat les administracions municipals, 

de memòria com aquests van ser escenari de 
crims contra la humanitat i violacions dels drets 
humans en el context de la Guerra Civil i la Dic-
tadura Franquista i assumeixen una importància 
fonamental com a repositori de la memòria dels 

2 L’Estat i les diferents administracions 
-

car-los, rehabilitar-los, conservar-los i posar-los 
en valor com a part fonamental del deure de 
recordar per a preservar de l’oblit la memòria 

de memòria són importants per a una comunitat 

-
-

cis i impulsant una cultura de la pau, possibiliten 

-
rals  dirigides, especialment, a les noves genera-

3

Exhumacions al cementeri civil de castelló. La 
memòria recuperada

Les fosses de la Guerra Civil i del franquisme 
representen un exemple de treball interdiscipli-

drets humans en estar directament vinculades a 
episodis tràgics que poden derivar en processos 

4 Les exhumaci-

-

3   Porcar Orihuela, Juan Luis (2021): 

-
nes de la Guerra Civil en el siglo xxi: antecedentes, interdis-
ciplinariedad y legislación”, en 

ons en les fosses d’aquest cementeri civil que han 
-

denciat amb incontestables proves la magnitud 
i crueltat de la repressió, estan experimentant 
un important impuls amb el suport de les admi-
nistracions, però en cap cas comparable amb la 

-

que va comportar una mobilització de recursos 

totes les administracions del nou estat franquista 
-

També hem de tenir en compte i no és aliè a 

són encara actualment escenaris que necessiten 

que trobem a la Llei de memòria històrica estatal 
52/2007, més concretament referida a les exhu-

-

-
regudes violentament durant la Guerra Civil o la 

posteriorment en un protocol d’actuació per les 
exhumacions i que estableix que les troballes es 
posaran immediatament en coneixement de les 

-
tació dels drets humans pel qual l’Estat facilita 

-

-
tància, als equips tècnics que col·laboren amb 

5

-
-

comunes de la guerra civil en la España del siglo xxi”, en 

ment, s’han creat lleis autonòmiques que regulen 
aquesta matèria, com la Llei de Memòria Demo-

decret en el qual està treballant la Conselleria de 

els passos que cal seguir a l’hora d’emprendre 
-

mes de la Guerra Civil i la dictadura, que es farà 

s’ocuparà de la recerca documental i registral de 

de les restes de les persones desaparegudes mit-
jançant la realització d’estudis històrics, arque-

si escau, de les restes de les persones desapare-
gudes mitjançant les excavacions necessàries, la 

anàlisis antropològiques, històriques, biològiques 

sol·liciten així com la inhumació de les restes que 
-

de la memòria de la Comunitat Valenciana de les 
fosses o indrets on es puguen localitzar restes de 

-
çar en la regulació i protecció de les fosses per 
a recuperar la memòria, i l’existència, de totes 
aquelles persones que estan encara soterrades 

republicans

En aquestes fosses del cementeri civil de Caste-

moment i nombrosos alcaldes republicans de 
localitats de les comarques de Castelló com Do-
mingo Borrás alcalde de Morella, Vicente Marto-
rell de Santa Magdalena, Joaquin Paulo de Càlig, 
Miguel Carceller de Salzadella, Ernesto Centelles 

de Benassal, Vicente Chorva de L’Alcora, Casimiro 
Isidro de Llucena, José Casañ de Benicàssim, Jo-
aquin Marco de La Vall d’Uixó, José Llach de Vi-
llahermosa, José Diaz i Narciso Casabó de Xilxes, 
Vicente Cervera de Nules, José Balaguer de Su-

d’ells ja han segut exhumats i altres ho seran prò-

moment era la part catòlica del cementeri de 
Castelló, van ser soterrats també altres alcaldes 
de la província, els quals no poden ser exhumats 
ni recuperades les seues restes al ser traslladades 
a l’ossari durant la dècada dels quaranta, pocs 

El fet de posar nom i cognoms a cada cos recupe-
rat, edat, localitat de procedència,  de poder bus-

reinserir-los a la societat, ha sigut l’element ne-
cessari que ha servit per a despertar una memò-
ria amagada, conscientment o inconscientment, 
en la memòria dels llocs i poblacions on van suc-
ceir els fets violents, però també en la memòria 

GRMHC



64 65

comentades cal destacar la tasca reparatòria que 
-

cions, com és el cas de la Diputació de Castelló 
donant suport a les campanyes i acompanyant 
a la família de José Hernández Merlo en el mo-
ment de l’exhumació, com també han fet els 
ajuntaments de Morella, L’Alcora, Forcall, Altura, 
Almassora i Benicarló entre altres, acompanyant 

represaliats, i com també ha fet la regidora de 
Memòria de l’Ajuntament de Castelló acompa-

obstant això, són també nombrosos els casos en 
els quals altres ajuntaments han mirat cap a altre 
costat i han reaccionat amb el silenci i la indife-

profunda petjada que ha deixat la violència polí-

després de tants anys, amb la instrumentalització 

encara actualment a l’hora de normalitzar rituals 

-

-
tellonenc que va ser vicepresident de la Diputa-
ció de Castelló, Joaquín Marco Tur, es troba enca-
ra a les fosses del cementeri civil, i la seua família 

moment de la seua exhumació i de la reparació 

en aquest cas de l’alcaldessa de la Vall d’Uixó i 
diputada provincial de Memòria Històrica, que 
acompanya a la família en la realització de les 

Marco Tur va ostentar a més el càrrec d’alcal-
de-president del consell municipal de la Vall 
d’Uixó des del dia 18 d’agost de 1936, membre 

de Cultura a la Diputació de Castelló, en aquell 
moment anomenada Consell Provincial, tenint 
també el càrrec de president de la Junta de Pro-

organisme que es va encarregar de recollir i pro-
tegir nombroses obres d’art, sobretot procedents 

-

El president de la Diputació de Castelló anterior 
a Hernández Merlo -

6 reco-

desenvolupament de la província i especialment 
de comarques de l’interior com la dels Ports en 

6   Reconegut en el programa de El Mur, els murs de la me-
mòria 

Socialista i la UGT a 

president del Centre 

i president de la Junta 

d’infraestructures i comunicacions, i l’impuls en 

un dels protagonistes en l’elaboració d’un estatut 
d’autonomia del País Valencià, un projecte aturat 
el juliol de 1936 amb el colp d’estat que va supo-

-

d’Izquierda Republicana era el reconegut diputat 
a Corts i advocat laboralista Francesc Casas Sala,7 

-

alguns anys desterrat a Alcalà de Xivert, després 
a Castelló on va intervindre en diverses causes 

premsa,8

-
na de milicians que es va formar a Castelló per a 

-

la guerra, però en circumstàncies diferents, men-

1937, el segon va ser afusellat pels revoltats a 

Guàrdia Civil envers la columna de milicians, que 
formada a Castelló i Sagunt, va iniciar la seua 
marxa el 25 de juliol avançant cap el front de Te-

uns mesos van tenir el reconeixement que es 

7   També protagonista d’altre programa de El Mur, els murs 
de la memòria

mereixien amb diversos homenatges en pobles i 
-

dues ciutats en mans de l’exèrcit franquista (el 

carrer Balasc d’Alagó a la ciutat dels Ports mentre 
el carrer Casas Sala era l’actual carrer Mayor de 
la capital de la província), donant també nom a 

Cartell de la jornada d’homenatge a la Columna Casas Sala 
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nombrosos carrers de localitats de la província 

poder de les tropes franquistes, mentre a hores 
d’ara desconeixem on romanen les restes de Ca-

nínxol del cementeri de Morella després de ser 
recuperades a causa de la profanació de la seua 
tomba per falangistes segons ens conta la memò-

ges com aquests va continuar finalitzada la Dicta-
dura, i a la repressió patida per ells mateixos 
i les seues famílies, s’uneix la condemna a la 
seua invisibilitat, desapareixent els seus noms 

esperaven i demanaven les famílies de molts re-
presaliats no es va produir arribada la democrà-

històrica sorgit els primers anys del segle XXI va 

mirar cap al passat que havia protagonitzat la 
-

ment amb la celebració d’actes i homenatges i 
de la realització de campanyes d’exhumació en 

-

de la impunitat, que es materialitzava no sols en 
l’absència de condemnes a criminals franquistes 
sinó també en el manteniment de noms de car-
rers dedicats a militars franquistes o en la con-

-

-

del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica 
de Castelló en el cas de la nostra província es va 

es va poder materialitzar la celebració d’actes i 
la posada en marxa d’accions que van suposar la 

la seua imatge en la galeria de retrats de presi-
dents de la Diputació Provincial de Castelló i es 
van celebrar unes jornades a Morella en la seua 

membres del Grup per la Recerca de la Memòria 
Històrica i del Centre d’Estudis dels Ports prepa-

que li va tocar viure, que serà editat pròxima-
9

-

-
ques setmanes després de l’exhumació dels seus 

10 També 
a l’àmbit municipal s’han realitzat actes de re-
paració i homenatge amb el mestre i alcalde de 
Borriana, Vicente Moliner Nadal i de l’alcalde de 
Vila-real, Pascual Cabrera i de l’alcalde de Fuen-
te la Reina, Emilio Tort,11 o en el cas de l’alcalde 
d’Altura, Ignacio Marín, que dona nom a un car-

ocorregut el mateix en els casos abans citats amb 
l’insigne advocat Francesc Casas Sala a la ciutat 

al respecte a Alcalà de Xivert i Benicàssim),12 ni 
amb l’alcalde de La Vall d’Uixó i diputat de Cultu-

-

-

-
cio-de-castello-amb-reconeixement-del-president-represa-
liat-jose-hernandez-merlo/

-

12   Casas Sala, molt vinculat a la localitat d’Alcalà de Xivert 
de la qual va ser veí durant uns anys, va donar nom al grup 

-
tuit en 1980 i tornat a ser eliminat del centre fa pocs anys a 

jectòria són desconeguts per a una gran majoria 
-

men part del nomenclàtor de les seues ciutats, ni 

d’acord amb la seua rellevància per conèixer les 
seues importants aportacions a la ciutadania, i 
per així aprofundir en la sensibilització i conscien-
ciació de la nostra societat sobre el nostre passat 

de reparació, són justament els aspectes relaci-

de la nomenclatura a les nostres ciutats i pobles 

encara que s’han recuperat molt noms tradicio-
nals en la nostra nomenclatura, s’ha evitat també 

-

-

i és encara visible en nombroses carreres i places 
de les nostres pobles i ciutats, hem de posar en 

-
-

tes viscuts per a aconseguir els drets i 

Aquestes formes de reparació en el 
paisatge i en l’urbanisme són especial-
ment importants perquè no es tracta 

-
-

tuacions materials que es perpetuen al 
nostre territori, obertes al coneixement 

Cal aleshores elaborar un programa de 
noves propostes per a la nomenclatura 
i simbologia del nostre territori per a 
fer present en el paisatge i espai social, 

aquestes propostes siguin escoltades i impulsa-
des per les administracions construint d’aquesta 

-

completa sense que s’assumisca que aquesta 
memòria ha d’estar present als nostres espais de 

-
-

-
sa presència de records dels vençuts en moltes 
localitats de les nostres comarques, sobretot al-
caldes republicans, es tractaria d’una forma més 
de reconèixer-nos en el passat, tancar ferides i de 
conèixer veritablement les pàgines amagades de 

i record que podríem oferir a persones com José, 

l’ajuntament de Morella en el marc de l’exposició històric 


