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Si se’ns va furtar durant tants anys la llibertat  
no és sensat que se’ns vulgui furtar també la memòria

Nicolás Sartorius i Javier Alfaya

Recordar no és, o no hauria de ser, un exercici exclusivament acadèmic. Als historiadors els correspon la 
investigació pacient, l’escrutini de les dades i la interpretació. I a la resta esforçar-nos per aprendre i no 
oblidar, perquè la memòria del nostre passat, almenys del més recent, ens garanteix un futur en igualtat i 
en llibertat.

A pesar dels tòpics, la història contemporània d’Espanya no és cap excepcionalitat en el context continental. 
La violenta lluita entre l’absolutisme i el liberalisme i, finalment, l’arribada de la democràcia, de la mà de la 
Segona República, hi són processos comparables: «És el franquisme, a partir de 1945, que no fou derrotat 
–com diu Julián Casanova–, el que ens marca la gran diferència amb Europa».

Un règim feixista, semblant a l’alemany i a l’italià, que va haver de disfressar-se davant de les interferències –
en paraules de Josep Fontana– quan fou sotmés a l’aïllament internacional de postguerra. La història podia 
haver sigut una altra. El sufragi universal masculí i femení, les conquestes socials, les llibertats individuals 
i la construcció d’un Estat plurinacional només van poder ser avortades sotmetent el poble a un terrible 
holocaust –seguint la terminologia emprada per Paul Preston. 

El present treball és la suma de voluntats d’un bon grapat de veïns i veïnes de les nostres comarques, 
compromeses amb la reparació, la justícia, la veritat i la història de les víctimes de la barbàrie. Una modesta 
aportació que pretén ser una eina útil en mans dels docents i un crit de futur als ulls de l’alumnat.

Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina
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REPÚBLICA
La Segona República Espanyola va ser el primer 
període democràtic de la nostra història. Procla-
mada el 14 d’abril de 1931, a conseqüència d’unes 
eleccions municipals, va ser rebuda amb grans ma-
nifestacions populars d’alegria als carrers de les prin-
cipals poblacions. Desapareixia, d’aquesta manera 
pacífica, la monarquia borbònica d’Alfons XIII, des-
prés de dècades de corrupció, caciquisme, dictadura 
i injustícia.

Durant el primer bienni, els republicans d’esquerres 
i els socialistes, encapçalats per Manuel Azaña, van 
iniciar un seguit de reformes per a modernitzar el 
país i pal·liar la pobresa. La igualtat legal entre ho-
mes i dones, la Llei de Reforma Agrària, la laïcitat 
de l’Estat, la llibertat d’expressió, l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, la promoció de l’ensenya-
ment i la cultura, els jurats mixtos, la jornada laboral 
de huit hores o la reforma militar en són una bona 
prova.

Però també van trobar grans entrebancs. Per una 
banda, l’oposició decidida de la jerarquia de l’Esglé-
sia catòlica; d’una part important de l’Exèrcit, espe-
cialment el colonial, i dels terratinents, que veien 
amenaçats els seus privilegis. Per una altra, els jor-
nalers sense terra i els treballadors industrials s’im-
pacientaven davant la lentitud i la insuficiència de 
les millores.

I tot això en un context internacional ben compli-
cat. Amb les dures conseqüències econòmiques del 
crack del 29, l’imparable ascens del feixisme i el 
nazisme arreu d’Europa i la crisi de les democràcies 
occidentals.

Siga com siga, prova inequívoca de la fortalesa de la 
democràcia instaurada van ser els successius canvis 
de govern a través de les urnes. Al govern reformis-
ta el va substituir un de conservador l’any 1933, que 
va mirar de desmuntar els tímids avanços socials mit-
jançant una política autoritària. A les vagues i revoltes 
que va provocar la contrareforma, la dreta va respon-

dre de manera contundent, amb centenars d’execuci-
ons i milers de persones empresonades.

Després que esclataren greus casos de corrupció al 
govern radical-cedista, en el qual estaven implicats 
alguns ministres i el mateix president, Alejandro 
Lerroux, es van tornar a convocar eleccions. La forta 
repressió va provocar un moviment de solidaritat i 
una coalició, el Front Popular, que va portar de nou 
l’esquerra al govern en febrer de 1936.

Però aquesta vegada, una bona part de la dreta ja 
no estava disposada a esperar la seua oportunitat 
als comicis. Des de ben prompte, falangistes, mo-
nàrquics, carlistes i militars van conspirar contra la 
República, amb la decidida col·laboració de la Ità-
lia de Mussolini i el finançament d’alguns coneguts 
banquers, com ara Juan March. 

El cop d’estat del 17 i 18 de juliol de 1936 va ser 
planificat meticulosament pels militars i precedit de 
la violència feixista al carrer, que buscava desacredi-
tar el govern i promoure la por. Però els insurrectes 
no esperaven la forta resistència dels sectors popu-
lars que, organitzats a través de partits obreristes i 
sindicats, van eixir al carrer a defensar la jove de-
mocràcia amb les armes a la mà.

Què significa 
el laïcisme de 
l’Estat?

És la separació entre 
l’església i l’Estat.
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L’agressió planificada, dirigida pel general Mola, i 
la resistència del poble van derivar en una cruenta 
guerra que va durar pràcticament tres anys. D’un 
costat, els militars insurrectes, però també la majoria 
de bisbes, terratinents, grans industrials, els falan-
gistes, els carlistes...; i de l’altre, els partits del Front 
Popular i els sindicats obrers, els intel·lectuals, els 
treballadors del camp sense terres, els obrers de les 
fàbriques...

La iniciativa militar va estar sempre del costat dels 
revoltats. Ajudats per Hitler i Mussolini van gaudir 
de material bèl·lic en abundància: avions, tancs, ar-
tilleria, metralladores, fusells, municions i soldats. I 
també del subministrament d’avituallaments i pe-

troli nord-americà. L’opinió pública mundial, per 
contra, simpatitzava amb la República amenaçada. 
Però els governs de França i, especialment, de Gran 
Bretanya van trair la democràcia espanyola, atemo-
rits per l’Alemanya nazi, escudant-se en la farsa del 
Comité de No-intervenció.

Tot i això, la fermesa de la resistència va provocar 
una lluita aferrissada. El primer gran combat contra 
el feixisme, preludi de la Segona Guerra Mundial. 
Així ho van interpretar desenes de milers de volun-
taris d’arreu del món, les Brigades Internacionals, 
que van vindre a lluitar a casa nostra contra el perill 
que amenaçava el conjunt de la humanitat. Per la 
seua banda, la Unió Soviètica va ser l’únic país que 

GUERRA
va acceptar vendre-li armes al legítim govern de la 
República espanyola.

El territori va quedar dividit des del primer moment. 
A l’autoanomenat bàndol nacional, Franco va manio-
brar per desplaçar els seus competidors. I va instaurar, 
des de ben prompte, un règim de terror a la rereguar-
da contra tots aquells que eren sospitosos de no com-
bregar amb el seu ideari totalitari. En un exercici de 
cinisme macabre, eren acusats d’adhesió a la rebel·lió 
just aquells qui es mantenien fidels a la legalitat.

A l’Espanya republicana, on van romandre les nostres 
comarques fins al final, l’Estat va quedar diluït per un 
seguit de consells i comités encapçalats per partits 
obrers i sindicats. La revolució proletària que els faccio-
sos pretenien aturar manu militari va esclatar just per la 
seua intervenció. Es posà en marxa així una experiència 

de col·lectivitzacions sense precedents, on les treba-
lladores i els treballadors substituïren les estructures 
capitalistes. A pesar de l’oposició del govern, la guerra 
també va ser el detonant d’una violència incontrolada 
contra eclesiàstics, propietaris i conservadors.

Centenars de milers de persones perderen la vida 
al front i a la rereguarda. De fet, va ser el primer 
conflicte de la història amb més víctimes civils que 
militars. El bombardeig sistemàtic de poblacions in-
defenses, com ara Gernika, Albocàsser o Alacant, 
posat en marxa per alemanys i italians, amb el be-
neplàcit franquista, els va permetre emprar la guerra 
d’Espanya com a banc de proves de les seues san-
guinàries estratègies. 

La República va ser finalment liquidada l’1 d’abril de 
1939, al port d’Alacant.

Què van ser 
les Brigades 
Internacionals?

Les Brigades Internacionals 
van ser unitats militars 
compostes per voluntaris 
estrangers de més de 
cinquanta països que van 
participar en la Guerra civil 
per a defensar la República.
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REPRESSIÓ
Les víctimes mortals de la guerra provocada pel cop 
d’estat són difícils de calcular amb precisió encara 
avui en dia. Els treballs més exhaustius parlen que 
hi va haver entre 650 i 735 mil morts (Moradiellos). 
Als fronts de batalla van perdre la vida al voltant de 
300.000 persones, a la rereguarda en van ser exe-
cutades 200.000. A més, un nombre indeterminat, 
molts d’ells xiquets, van ser víctimes dels bombarde-
jos franquistes i l’èxode fruit de l’avanç de les tropes 
rebels. I això sense quantificar els efectes de la fam, 
les malalties i la misèria. En conjunt, unes xifres que 
ens mostren la magnitud de la tragèdia.

La repressió, igualment injustificable, va tindre dues 
cares ben diferents a la zona rebel i als territoris re-
publicans. Desenes de milers de persones innocents 
van perdre la vida com a conseqüència de l’odi. Els 
franquistes van matar no menys de 150.000 republi-
cans, de manera organitzada i sistemàtica. De fet, el 
terror va ser l’arma de guerra dels generals per abas-
tar l’extermini present i futur de qualsevol possi-
ble oposició. A la zona republicana, la repressió en 
mans de grups incontrolats es va cobrar al voltant 
de 50.000 víctimes.

El final de la guerra no va comportar la fi de l’horror. 
450.000 persones van haver d’exiliar-se, més de la 
meitat no van tornar mai més. Molts d’ells van morir 
als camps de refugiats francesos i als d’extermini 
alemanys, en parlarem. Dels qui van quedar atrapats 
a l’interior, vora 300.000 van ser reclosos en infec-
tes camps de concentració, que continuaren existint 

fins al 1947. Probablement, 50.000 van ser executats 
judicialment o extrajudicialment, i molts més van 
morir empresonats en condicions inhumanes.

Però la violència exercida amb crueltat pel fran-
quisme contra l’enemic intern no es va limitar als 
morts: «Les famílies dels rojos condemnats havien 
de saber carregar amb l’estigma dels vençuts. Roges i 
dones de rojos eren el mateix. Se’ls podia violar i con-
fiscar-ne els béns. Calia vigilar-les, reeducar-les i puri-
ficar-les, amb oli de ricí si calia, perquè feren fora els 
dimonis del seu cos» (Casanova).

Es va posar en marxa un procés de depuració de 
l’administració. Arravatant-los la feina a tots els des-
afectes al règim s’aconseguia neutralitzar la possible 
influència social i se’ls condemnava a la margina-
litat. Les associacions declarades il·legals, partits i 
sindicats, i els qui s’oposaren al totalitarisme van ser 
desposseïts dels seus béns. I, a través de l’Església 
catòlica, el franquisme va imposar una moralitat 
estricta, especialment als vençuts, controlant les 
relacions familiars, sexuals i socials. Una legislació 
especialment dura amb les dones, a qui des de l’es-
cola se’ls instruïa per a exercir un paper subsidiari en 
la societat, sotmeses als homes.

La repressió va ser tan estesa que, fins i tot als po-
bles, es van improvisar enormes penals. Sabies que 
el Convent de les Clarisses es va convertir en presó? 
I que prop de Batoi es va instal·lar un camp de con-
centració per on van passar milers de persones? 

Quantes víctimes 
va causar la 
Guerra Civil?

Entre 650 i 735 mil entre els dos bàndols. 
Però hem de tindre en compte també els 
exiliats i les víctimes de la repressió posterior.
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Però amb la guerra i la repressió no va acabar el dra-
ma. Carregats de desesperança i esgotats, centenars 
de milers de dones i homes de totes les edats, jorna-
lers o catedràtics, asturians o valencians, van haver 
de fugir de l’horror, molts per a no tornar mai més 
a sa casa. També xiquetes i xiquets, a qui les famí-
lies van voler estalviar la guerra i la repressió. Possi-
blement, fins a 33.000 van haver d’eixir sols, sense 
les respectives famílies. Van ser els xiquets de la 
guerra, refugiats a França Bèlgica, Gran Bretanya, 
Suïssa, la Unió Soviètica o Mèxic.

L’hivern del 1939, als camins de l’exili hi havia molts 
anònims: soldats, obrers i camperols, juntament 
amb il·lustres intel·lectuals, com ara Antonio Macha-
do, que va morir a Colliure només un mes després 
de deixar Barcelona. Republicans, comunistes, soci-
alistes, anarquistes, nacionalistes bascos i catalans: 
«la flor més roja del poble». Entre elles i ells, molts 
veïns de les nostres comarques. Van creuar a peu els 
Pirineus, perseguits per les bombes assassines de 
l’aviació feixista, per a ser internats en camps de re-
fugiats al sud de França, com si foren bèsties. 

Les poblacions d’Argelès-sur-Mer, Rivesaltes o Le 
Vernet, entre d’altres, van ser testimonis de la insoli-
daritat humana. Però també d’històries de fraternitat 
que travessen nacionalitats i fronteres, com la ma-
ternitat d’Elna. Amb l’esclat de la II Guerra Mun-
dial van servir de carn de canó al servei de l’exèrcit 
francés, que poc abans els havia humiliat i maltrac-
tat. I la derrota va enviar un mínim de 9.161 rotspa-
nierkämpfer deportats als camps d’extermini nazis, 
amb el consentiment franquista. 

D’altres van embarcar als ports de la Mediterrània 
cap a una odissea. Només un grapat de vaixells va 
gosar trencar el bloqueig naval per socórrer els re-
fugiats que s’amuntonaven desesperats a Alacant. 
L’Stanbrook, un vaixell mercant de vapor coman-
dat pel capità gal·lés Archibald Dickson, va salvar 
2.638 ànimes que van arribar al port d’Orà (Algèria) 
en 1939. Els més de 15.000 que van quedar atrapats, 
després de passar pel «Camp dels ametlers», van ser 
enviats a Albatera, on els esperava un infern. 

Tampoc no els esperava als refugiats cap idíl·lic destí. 
A l’Algèria del règim de Vichy van ser internats en 
camps de treballs forçats al bell mig del desert. D’allí 
només van aconseguir eixir alliberats per les tropes 
aliades en 1942. Alguns, fins i tot, van participar en el 
desembarcament de Normandia i, encapçalats pel 
castellonenc Amado Granell, van alliberar París.

La veu dels vençuts, com diu la historiadora Alícia 
Alted, ha estat sistemàticament silenciada, calum-
niada durant la llarga nit de la dictadura franquista, 
acusats d’antiespanyols, i esborrada en la transi-
ció. És hora de fer justícia amb una irrepetible gene-
ració d’eminents científics, escriptores, historiadors, 
polítics i heroïnes que van haver de fugir per viure 
en llibertat.

EXILI

Què és el 
Stanbrook?

És el nom d’un vaixell en 
el qual van fugir milers de 
refugiats que escapaven 
de la repressió franquista 
al port d’Alacant.
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DEPORTACIÓ
El govern francés va pressionar els refugiats per-
què tornaren a Espanya o s’exiliaren a Amèrica, uns 
40.000 van acabar a Mèxic, Xile, Argentina o Vene-
çuela. Més o menys la meitat –d’un total de mig mi-
lió– va optar per un retorn dolorós i incert, a causa 
de les insuportables condicions de vida que vivien 
internats als camps. 

D’altres van preferir evitar les probables presons i els 
afusellaments franquistes, però tampoc no ho van 
tenir gens fàcil. La invasió alemanya de Polònia va 
convéncer l’exèrcit gal de mobilitzar els refugiats a la 
legió estrangera i a les companyies de treball, no 
menys de 60.000 s’enrolaren per fer front els nazis.

Quan la Wehrmacht va arrasar la feble defensa fran-
cesa, molts van acabar als camps de presoners, jun-
tament amb la resta de vençuts. Però la intervenció 
de Serrano Suñer, retirant-los la nacionalitat es-

panyola, els va fer perdre la condició de presoners 
de guerra. I, en mans de les SS, van ser traslladats a 
camps de concentració i extermini. 

La majoria –uns 7.200 d’un total de més de 9.000– a 
Mauthausen-Gusen «el camp dels espanyols», on 
es trobava aquella maleïda escala de 186 graons per 
on pujaven carregats d’enormes pedres de granit 
fins a l’extenuació. Només un terç van sobreviure. 
Entre altres, els antifeixistes que penjaren una enor-
me pancarta a la porta del camp el 5 de maig de 
1945, saludant les forces d’alliberament.

No ens podem ni imaginar l’infern que patiren, perquè 
en realitat l’Holocaust no pot ser comprés ni interpretat 
–tal com insistia Lanzmann, autor de Shoah–; només 
pot ser contat a través del testimoniatge i la memòria 
de les víctimes. Un deute pendent que tenim amb els 
42 deportats de l’Alcoià, el Comtat i la Foia:

Benilloba   
Eduardo Garrigós Soler

Cocentaina
Blai Benilloba Ruiz

Gaianes   
Hermenegildo Vicent Ragués

Muro 
Joaquín Calatayud Bas
Vicente Tomás Mogino

Setla de Nunyes   
Antonio Carbonell Nicolau

Planes   
Miguel Cervelló Bay

Quatretondeta   
Álvaro Vercher Cortell

Banyeres de Mariola    
Enrique Albero Puerto
Antonio Ferre Navarro
Enrique Ferrer Berenguer

Castalla    
Victoriano Bernabeu Pérez
Leopoldo Jordà Rico
Juan Sempere Pérez

Ibi    
Ángel Pérez Pastor
Antonio Pina Pérez

Onil    
Fernando Vicent Berenguer

Penàguila    
Miguel Llorens Ortiz
Manuel Mullor Català

Tibi    
Emilio Morato Feliu

Alcoi
Juan Tur Coloma
Antonio Sirera Doménech
Pedro Ruiz Sánchez
Manuel Rosas Rodríguez
Antonio Reig Llopis
Ernesto Pérez Alemany
Emeterio Payá Rombeu
Joaquín Navarro Ferri
Vicente Montaud Ferrer
Rafael Monllor Berenguer
Emilio Marqués Aracil
Joaquín Linares Gisbert
José Jordà Santamaría
Francisco Grau Ibáñez
José Garrido Monllor
Francisco García Esquitino
Víctor Escrivá Chorro
Jorge Cortés Faus
Enrique Cortés Cantó
Emilio Català López
José Bonet Domínguez
Francesc Aura Boronat

On estava 
el camp de 
Mauthausen?

A Àustria. Va ser un dels 
camps d’extermini més 
cruels, on van morir 
entre 100.000 i 300.000 
persones.
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RESISTÈNCIES
A pesar de la derrota, del terror franquista i de l’èxo-
de de centenars de milers de republicans, encara un 
bon grapat de valents, milers, van continuar resis-
tint la dictadura: ni la fam, ni la presó, ni les execu-
cions van impedir que, ben prompte, especialment 
la Confederació Nacional del Treball (CNT) i el Partit 
Comunista d’Espanya (PCE), teixiren xarxes de resis-
tència. 

Els primers anys, a la força, l’activitat clandestina ha-
via de prioritzar l’auxili als militants empresonats i a 
les seues famílies. I també als perseguits per la ma-
quinària de repressió franquista. Molts anys després, 
amb la democràcia, es coneixeria la increïble història 
dels «topos» (talps). Persones soterrades en vida 
en improvisats amagatalls durant dècades per evitar 
les tortures, la presó i una mort segura.

Qualsevol intent de reorganització, per modest que 
fora, rebia la contundent resposta del règim. Fou el 
cas, per exemple, de les anomenades Tretze Ro-
ses. Militants de les Joventuts Socialistes Unificades 
(JSU), nou d’elles menors, acusades falsament en 
consell de guerra sumaríssim i, finalment, afusella-
des juntament amb 42 homes, entre ells un xiquet 
de catorze anys. No menys de 50.000 persones van 
ser assassinades de la mateixa manera entre 1939 i 
1950.

La macabra disjuntiva entre la mort, la presó o l’exi-
li va empényer alguns a fugir per continuar lluitant 
amb les armes a la mà, des del 36 a Galícia i Lleó i des 
del 37 a Astúries, Santander i Màlaga. Les primeres 
victòries dels Aliats davant de les potències de l’Eix, 
i l’experiència de molts republicans en la Resistència 
francesa va convéncer els dirigents comunistes de 
reforçar la guerrilla. Es tractava d’exportar a Espanya 
el model assajat amb èxit contra la invasió nazi pels 
maquis francesos i els partisans italians o iugoslaus. 

L’intent d’invasió de la Vall d’Aran va ser un fra-
càs. Però la infiltració de nous militants a la serra, 
per organitzar les agrupacions guerrilleres, va per-

metre reforçar els nuclis existents i crear-ne de nous, 
com ara l’Agrupació Guerrillera de Llevant i Aragó 
(AGLA). Era la seua una victòria impossible, des que 
en la Conferència de Ialta, britànics i nord-americans, 
trairen novament la democràcia espanyola. Així i tot, 
«els millors lluitadors del camp i de la ciutat» no van 
caure –a trets– fins al 1960, en el cas de l’anarquista 
Quico Sabaté, i el 1965, quan va ser mort el comu-
nista José Castro Veiga.

A principis dels 50 tenim ja notícies de les primeres 
protestes organitzades a Barcelona. I, de manera pa-
ral·lela, una creixent oposició a les universitats, on el 
règim perdia el control de la joventut. Als anys 60, 
el moviment obrer irrompia amb força. La vaga 
minera d’Astúries, «la huelgona», comporta el naixe-
ment de les comissions obreres. Assemblees de 
treballadores i treballadors que, des de les reivindi-
cacions laborals, començaren a enderrocar els fona-
ments de la dictadura. 

Però el règim va resistir fins a morir al llit, gràcies a 
l’ajuda, una vegada més, de les potències occiden-
tals. I a pesar de l’oposició decidida dels obrers, dels 
estudiants, dels intel·lectuals, dels nacionalistes bas-
cos i catalans i, fins i tot, dels moviments cristians 
de base.

Què va ser 
els maquis?

Va ser el conjunt de guerrillers 
antifranquistes que van lluitar 
després de la Guerra Civil.
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DICTADURA
Els militars sublevats imposaren un règim totalita-
ri, una dictadura feixista, semblant a la dels seus 
aliats internacionals, italians i alemanys. Un estat 
autocràtic, antidemocràtic, antiliberal, anti-
marxista, misogin, racista i teocràtic, imposat 
amb la força de les armes i el terror de les tortures a 
la població civil.  

Tal com prometia un dels primers decrets del govern 
il·legítim de Burgos: “Serán pasados por las armas, en 
trámite de juicio sumarísimo (…), cuantos se opon-
gan al triunfo del expresado Movimiento salvador de 
España, fueren los que fueren los medios empleados 
para tan perverso fin”. I així va ser. 

L’objectiu, en paraules del mateix Franco, era esbor-
rar el segle XIX, i per descomptat també la Repúbli-
ca. Evidentment, la història no pot suprimir-se, però 
es van esforçar per endarrerir el rellotge fins a l’Antic 
Règim, amb la instauració d’institucions polítiques 
pròpies d’una monarquia absoluta.  

La misèria de postguerra es va veure agreujada per 
l’aïllament internacional, en acabar la II Guerra Mun-
dial, i un absurd model econòmic autàrquic. Les 
peregrines idees econòmiques del mateix dictador, 
com aquella de transformar aigua en gasolina, van 
enfonsar el producte interior brut. La renda per cà-
pita va retrocedir un 25% i no es va recuperar fins 
vint anys després, el consum de productes de pri-
mera necessitat es va enfonsar, la fam es va cebar 
amb milions de persones i van reaparéixer el tifus, 
la tuberculosi, la pigota...  

Però la penúria no va afectar a tots per igual. La cor-
rupció institucionalitzada va ser promoguda pels 
“vencedors” en detriment dels “vençuts”. Es calcula 
que Franco en persona va robar, només entre 1936 i 
1940, l’equivalent a 388 milions d’euros d’avui en dia.   

L’innegable creixement econòmic dels anys 60 es va 
consolidar sobre l’esquena d’una classe obrera sot-

mesa a la sobreexplotació laboral, sense drets. 
Sobre les migracions econòmiques de treballa-
dores i treballadors obligats a triar entre morir de 
fam o deixar sa casa camí d’Alemanya, França, Suïssa 
o Bèlgica. Gràcies al progrés europeu que requeria 
de la mà d’obra subjugada que podia proporcio-
nar-li l’endarrerida economia espanyola. I a pesar 
de quedar al marge de l’anomenat Pla Marshall o 
d’institucions com ara la Comunitat Econòmica 
Europea, on no cabien les dictadures militars. 

Només amb la derrota del feixisme a Europa, el règim 
es va veure obligat a disfressar-se de “democràcia 
orgànica” per sobreviure, però res no va canviar. El 
règim va morir matant. Les depuracions a l’admi-
nistració, les requises, la repressió lingüística, 
religiosa, cultural, laboral i econòmica van ser pre-
sents fins al final. I, naturalment, també la violència 
física, el robatori de xiquets acabats de nàixer, les 
violacions i els afusellaments.  

El 27 de setembre de 1975 encara van ser executats 
cinc homes. Franco va signar les condemnes a mort, 
per raons polítiques, només unes setmanes abans 
de morir, al llit. La Transició tampoc no va comportar 
la fi de les tortures policials i els assassinats. 

Tu saps què és 
una dictadura?

És una forma de govern 
autoritària, que no tolera 
el pluralisme polític ni la 
llibertat de premsa.

20 21



NO OBLIDEM

A LES NOSTRES 

COMARQUES
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La proclamació de la II República

LA PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA

El dimarts 14 d’abril de 1931, quan es van conéixer els re-
sultats de les eleccions municipals del 12 d’abril, i es va 
saber del triomf dels partits republicans a les grans ciutats, 
es va produir una cadena de proclamacions de la Repúbli-
ca. Ben prompte, a les 6.50 hores del matí es va proclamar 
a Eibar (País Basc). Els carrers de Madrid, de Barcelona, Va-
lència, i de moltes altres ciutats es van omplir de multituds 
celebrant l’inici d’una nova època. A les 16.30 de la ves-
prada una nombrosa colla de persones es va concentrar 
davant de l’Ajuntament d’Alcoi. Des del balcó principal un 
grup de gent llançà a la plaça el quadre del rei Alfons XIII. 
Es va formar una gran manifestació acompanyada per les 
dues bandes de música local. La gent ballava i cantava la 
Marsellesa i es donaven visques a la República. A les 20.00 
hores es va formar a Madrid un govern provisional de la 
República. A la mateixa hora Alfons de Borbó (l’antic rei) 
abandonava la capital per eixir d’Espanya. A partir d’ara el 
govern provisional de la República organitzaria el procés 
per celebrar noves eleccions per triar un nou parlament 
que redactaria la constitució republicana.

NOUS SÍMBOLS

Durant els últims anys de la monarquia d’Alfons XIII, en 
plena dictadura de Miguel Primo de Rivera algunes per-
sones començaran a utilitzar una nova bandera tricolor, 
roja, groga i morada en oposició a la bandera oficial roja 
i groga utilitzada pel rei. Amb l’inici de la República es va 
decidir utilitzar nous símbols: la bandera tricolor i la marxa 
de Riego com a himne en comptes de la bandera bicolor 
roja i groga i la marxa real. En tots els edificis oficials es van 
retirar fotografies del rei i de la seua família. A molts llocs 
es van haver de confeccionar els nous símbols. A Cocen-
taina, dues dones es van encarregar de cosir els tres colors 
de la nova bandera i de brodar el nou escut sense corona.

NOVA CONSTITUCIÓ

En desembre de 1931, el parlament va aprovar la nova 
Constitució que definia a Espanya com una república de-
mocràtica de treballadors de tota classe organitzada en 
un règim de llibertat i justícia. Reconeixia una àmplia de-
claració de drets, com el dret a l’educació, a la no discri-
minació per raons de sexe, origen o riquesa, fent menció 
explícita al fet que es concedia el dret al vot de les dones. 
Reconeixia el matrimoni civil i el dret al divorci. No de-
clarava cap religió oficial de l’estat. Establia que l’estat no 
havia de mantindre a l’església ni a cap altra religió. Per-
metia la formació de governs autonòmics. La Constitució 
republicana de 1931 era clarament democràtica, laica i 
progressista, inspirada en les constitucions més avança-
des de l’època, permetia el desenvolupament d’un siste-
ma polític obert a esquerres i a dretes.

Cartell polític en què es demana el vot per al Front Popular

Portada del diari l’endemà de la proclamació de la II República
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LA REPÚBLICA DELS MESTRES

Millorar l’educació fou, des dels primers dies, una priori-
tat per a les autoritats republicanes que van completar 
projectes que encara estaven en construcció, i intenta-
ren posar en marxa noves escoles i institucions educa-
tives. Es volia acabar el problema de l’analfabetisme de 
gran part de la població, i crear un sistema educatiu pú-
blic, gratuït i universal.

L’EDUCACIÓ A ALCOI

En 1933, segons el mestre Julián Benito, entre escoles pú-
bliques i privades hi havia places per a 3.056 alumnes. Però 
com que la població escolar total era de 6.625, hi havia al 
voltant de 3.569 xiquets i xiquetes sense escolaritzar. Per 
tant, calia fer un gran esforç per a construir noves escoles. 
Des del Ministeri d’Instrucció Pública i des dels pressupostos 
generals de l’estat es va destinar una suma enorme a cons-
truir noves escoles a tot Espanya. Per tant, era el moment de 
tractar de corregir aquesta situació.

NOUS PROJECTES

En juny de 1931 es va presentar el projecte de construcció 
d’un Parc Escola. Una innovadora idea educativa que busca-
va el desenvolupament integral de l’alumnat mitjançant el 
contacte amb la natura i una dieta saludable. Les aules esta-
rien construïdes enmig del jardí, al centre del qual, un petit 
hemicicle de pedra a l’aire lliure permetria fer espectacles i 
competicions. També es van planificar noves escoles als barris 
del Tossal i de Caramanxel. Lamentablement, no hi va haver 
temps per a executar aquests projectes. L’únic nou edifici es-
colar que es va fer foren les escoles d’Oròsia Silvestre.

L’EDIFICI DEL VIADUCTE

Des de 1923 estava en construcció un gran edifici de pedra 
i de rajola com a futura seu de l’Escola Industrial d’Alcoi. Fi-
nalment, i després de molts esforços econòmics, en 1936 

s’havien acabat les obres. El nou edifici tardaria prou a ser 
utilitzat com a centre escolar, ja que va allotjar l’Hospital 
Suec Noruec durant la guerra civil, i la presó del «Generalísi-
mo» durant els primers anys de la dictadura.

L’EDUCACIÓ AL COMTAT I A L’ALCOIÀ

A Cocentaina es van arribar a crear noves escoles, tant a l’en-
torn urbà com al rural. El col·legi dels franciscans es va trans-
formar en una escola pública de pàrvuls. Muro va sol·licitar 
unes noves aules de pàrvuls. A Ibi es va construir en 1935 un 
nou grup escolar i una biblioteca.

L’educació en la Segona 

República
Consentiment escolar del pare de Sara 

Martí per a assistir a actes religiosos

Ban per informar del període de matrícula escolar

L’Estat i l’Església

UNA BODA CIVIL

El 14 d’abril de 1933, Consol Torregrosa Cerdà i Juan Amat 
Mollá es van casar a l’Ajuntament de Cocentaina, sense 
passar per l’església. Era el primer matrimoni civil que es 
feia al poble. Els novençans van passejar pels carrers acom-
panyats de músics i d’un bon grapat de gent que celebra-
ven l’enllaç de la parella, i també el fet d’haver aconseguit 
una nova parcel·la de llibertat: ja no calia passar davant 
d’un sacerdot per fer oficial la unió de dues persones.

LAÏCISME

La Segona República intentà aconseguir la separació en-
tre l’estat i l’església. Per aquest motiu es va declarar en la 
constitució que Espanya no tenia religió oficial. Cada per-
sona seria lliure de triar les idees religioses que volguera. 
L’estat ja no finançaria l’església, ni s’estudiaria religió catò-
lica a les escoles. Es va intentar acabar amb el monopoli 

religiós sobre l’educació. Els ajuntaments gestionarien els 
cementeris. Les persones no catòliques podrien ser soter-
rades sense demanar permís a l’església. Es van retirar els 
símbols religiosos dels edificis públics, i es van deixar de 
fer cerimònies religioses als actes oficials.

DESPRÉS DE LA GUERRA CIVIL

Amb la dictadura franquista la religió catòlica tornava a ser 
religió oficial. L’estat destinaria grans quantitats de diners 
a finançar el clero (sacerdots, monges...) Es farien misses 
en tots els actes oficials. Els símbols cristians estarien en 
tots els edificis públics. A les presons molts republicans i 
republicanes serien obligats a assistir a cerimònies religio-
ses. Alguns serien pressionats perquè es batejaren, moltes 
parelles obligades a casar-se davant d’un sacerdot. A les 
escoles serien obligatòries les oracions, la classe de religió 
i les misses del diumenge...

Ordre de l’alcalde de Cocentaina 

anul·lant els matrimonis civils

Partida civil de naixement de Friné, nom d’una deessa mitològica, en què es canvia per un del santoral, Josefina
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L’inici de la Guerra

EL COLP D’ESTAT DEL 17 I 18 DE JULIOL  
DE 1936

En febrer de 1936, una coalició de partits d’esquerra, el Front 
Popular va guanyar les eleccions. Dies després, un grup 
de militars començà a organitzar en secret un colp d’estat 
contra el nou govern democràtic. El general Emilio Mola va 
planificar en detall com seria la sublevació militar. Els dies 17 
i 18 de juliol part de l’exèrcit es va revoltar contra la repúbli-
ca. Els militars colpistes serien vençuts a Madrid, Barcelona, 
València, Màlaga, Bilbao, Santander, Oviedo, Granada... però 
van aconseguir controlar moltes altres ciutats com Sevilla, 
Salamanca, Burgos, La Corunya i el Protectorat espanyol del 
nord de Marroc. Espanya va quedar trencada en dues zones 
enfrontades. Començava la Guerra Civil.

EL REGIMENT “VIZCAYA 21”

En 1936, a Alcoi, on actualment es troba el centre comer-
cial Alzamora, es trobava la caserna del regiment d’infan-
teria Biscaia 21. El dia 18 de juliol, el comandant del re-
giment, que simpatitzava amb els sublevats, va ordenar 
a les seues tropes esperar dins del quarter per esperar a 
veure com evolucionava el colp. Mentrestant els partits 
polítics d’esquerra, els sindicats i molts voluntaris es van 
armar i van rodejar el quarter, alçant barricades i, fins i 
tot, els treballadors del metall van arribar a blindar un 
parell de camions amb planxes de ferro.

Finalment el dia 3 d’agost, després d’intercanviar uns 
pocs tirs amb alguns sodats sublevats, els milicians que 
assetjaven el quarter van poder entrar dins amb ajudats 
per soldats i oficials lleials a la república. Van detindre els 
oficials implicats en el colp d’estat i es van apoderar de 
totes les armes que van trobar.

Al mateix temps es va formar un Comité Revolucionari 
de Defensa, comandat sobretot per membres de la CNT. 
L’ajuntament intentarà controlar la situació, però es veu-
rà sobrepassat pels esdeveniments.

LA COLUMNA ALCOIANA

Igual que a molts altres llocs, a Alcoi es va formar una 
columna mixta, formada per 410 soldats del quarter d’Al-
coi, i 525 milicians voluntaris de tots els pobles de l’Alcoià 
i el Comtat. El dia 6 d’agost es van dirigir cap al front de 
Còrdova per enfrontar-se als militars sublevats.

Metralladora en una trinxera republicana

Portada de Solidaritat Obrera de 24 de juliol de 1936

Una fotografia mítica

UN PSEUDÒNIM

En 1936 una parella de joves fotoperiodistes, Ernö Fried-
man i Gerda Taro es van traslladar a Espanya per a fotogra-
fiar la guerra que acabava de començar. Van pensar que 
tindrien més èxit fent-se passar per un periodista americà 
i van inventar el nom de «Robert Capa» per vendre millor 
les fotografies que feien a les agències de notícies.

LA FOTOGRAFIA

El 5 setembre de 1936, prop del poble cordovés d’Espejo, 
Ernö o Gerda van fotografiar el moment exacte en el qual 
va morir un milicià durant l’atac de les tropes sublevades. La 
foto es va publicar en la revista Life (una de les més impor-
tants dels EUA) i es va convertir en un emblema de la Guerra 
Civil Espanyola i en un símbol contra totes les guerres.

EL  SOLDAT FOTOGRAFIAT

El protagonista de la fotografia, Federico Borrell Garcia 
«Taino», va nàixer a Benilloba en 1912. Era anarquista i es 
va unir a la columna de milicians voluntaris i soldats pro-
fessionals que es va formar a Alcoi i que en agost de 1936 
va anar al front de Còrdova per lluitar contra els militars 
revoltats que avançaven per Andalusia. Alguns historia-
dors pensen que va simular la seua mort hores abans de 
tindre la desgràcia de morir en combat. Altres pensen que 
la fotografia es va fer en el mateix moment que Federico 
va rebre un tret de bala. El que és cert és que va perdre la 
vida el dia que es va fer la famosa fotografia.

ELS AUTORS DE LA FOTOGRAFIA

Encara que s’ha atribuït la imatge a Ernö Friedman, no 
està massa clar si fou ell o ella qui feren la fotografia sig-
nada per Robert Capa. Gerda Taro, una de les primeres 
dones periodistes de guerra va morir poc després, en 

juliol de 1937, atropellada per un tanc en la batalla de 
Brunete. Ernö continuaria utilitzant durant la resta de la 
seua vida el pseudònim de Robert Capa fins que va morir 
en la guerra de Vietnam.

PERIODISTES DE GUERRA

El treball dels periodistes de guerra, a la Guerra Civil Es-
panyola i a moltes altres, ha ajudat a documentar crims i 
abusos contra la població civil, ha fet créixer el pacifisme 
al món en donar a conéixer l’horror que comporten les 
guerres i les seues fotografies són una important font 
d’informació per als historiadors.

Escultura de la silueta de “Taino”, col·locada a la casa on va nàixer, 

a Benilloba
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Indústries socialitzades

CRISI ECONÒMICA

Abans de la guerra la majoria de fàbriques d’Alcoi traves-
saven una greu crisi. Amb l’esclat de la guerra molts van 
veure l’oportunitat de recuperar l’activitat fabricant arma-
ment. Per fer això calia transformar indústries civils en fà-
briques de guerra.

SOCIALITZACIÓ

En agost de 1936 el sindicat CNT i els propietaris de les fà-
briques metal·lúrgiques (foneries de ferro, tallers de maqui-
nària...) arribaren a un acord: cedien les seues empreses als 
treballadors a través del sindicat. A canvi, els antics propie-
taris formaven part del consell directiu juntament als mem-
bres del sindicat. Tots els tallers i foneries es van unir en una 
gran empresa anomenada IMAS: Indústries Metal·lúrgiques 
Alcoianes Socialitzades. Es buscava al mateix temps canviar 
la producció i canviar el sistema econòmic: es volia passar 

de la propietat individual de les fàbriques (típica del capi-
talisme) per la propietat col·lectiva. Els treballadors serien al 
mateix temps els propietaris de les fàbriques. 

El setembre de 1936 els sindicats tèxtils van confiscar 
128 fàbriques i van col·lectivitzar la seua producció. Va 
passar el mateix a quasi tot el territori republicà vivint-se 
una autèntica revolució social.

NOVA PRODUCCIÓ

En poc temps les fàbriques alcoianes que abans de la guerra 
produïen màquines per fer oli o vi van començar a construir 
ferramentes per fabricar fusells i metralladores. Tota la indús-
tria comarcal es va destinar a fabricar material de guerra. A Co-
centaina la fàbrica de paper de la Viuda de Merín va començar 
a fer pólvora. En  agost de 1938 les fàbriques de l’IMAS tenien 
863 treballadors i produïen mensualment 2.500 projectils an-
titancs, 11.500 obusos de canó... Altres fàbriques socialitzades 
fabricaven roba i mantes per als soldats. 

BOMBARDEJOS

Per a parar la producció d’armes, l’aviació italiana envi-
ada per Mussolini per a ajudar a Franco va atacar Alcoi 
a partir de 1938 en set ocasions, causant la mort de 64 
persones i una gran quantitat de ferits. Malgrat els atacs, 
va continuar la producció d’armament.

EL FINAL DE LES SOCIALITZACIONS 

Després de la guerra els antics propietaris de les fàbri-
ques van recuperar la seua propietat.

PERILLOSA TROBALLA 

L’any 2018 fent obres a l’antiga fàbrica de Rodes (una de 
les foneries que va formar part de l’IMAS) es van trobar 
enterrats una gran quantitat d’obusos, granades de mà i 
projectils de morter de diferents grandàries.     

Documents del Museu de l’Orxa sobre les indústries 

col·lectivitzades durant el període revolucionari

Fotografia, amb membres del Comité de Defensa Revolucionària, 

a la porta de l’església de les Monges de Cocentaina, utilitzada 

pel col·lectiu de llauradors

Armes

VOLUNTARIS PER A LA GUERRA

Entre setembre i octubre de 1936 les joventuts d’UGT i de 
la CNT de Cocentaina organitzaren el reclutament de vo-
luntaris. Aconseguiren omplir quatre autocars.

COMIAT ACCIDENTAT

El dia de l’eixida cap a Alacant, l’ambient era d’eufòria amb 
càntics i banderes i de tristesa i plors de pares, mares, núvies 
i germans. Després dels discursos de les autoritats locals un 
grup de mares enfadades es va encarar a l’alcalde i la resta 
del CRD (Comité Revolucionari de Defensa) i els van acusar 
de quedar-se a casa ben tranquils mentre embarcaven a la 
joventut cap a la guerra. Sense pensar-ho, l’alcalde, Juan 
García Pla, i altres membres del CRD es van unir a l’expedició.

A ALACANT

Els voluntaris contestans es van dirigir a Alacant, per ser 
entrenats i armats, abans d’anar a lluitar en la defensa de 
Madrid. Van ser allotjats al barri de Benalua. Després de 
vint d’espera, van haver de tornar a Cocentaina, perquè 
no es podien donar armes.

EL COMITÉ DE NO-INTERVENCIÓ I LA II 
REPÚBLICA

A finals d’agost de 1936, 27 estats europeus signaren a 
Londres un acord pel qual es comprometien a no inter-
venir en la guerra i a no exportar armes i munició a Es-
panya. La idea era aturar el conflicte deixant sense armes 
als bàndols en Conflicte.

L’INCOMPLIMENT DE L’ACORD DE NO-
INTERVENCIÓ

Entre els països que havien signat l’acord estaven Alemanya, 
Itàlia i Portugal. Des dels primers dies de la guerra hi havien 
ajudat als militars sublevats. Després de signar l’acord van 

augmentar l’enviament d’armes i soldats a Franco. Les potèn-
cies democràtiques no van fer res i no van vendre cap arma al 
govern de la República, que en aquell moment era el govern 
legal, reconegut oficialment. França va tancar la frontera.

LES DIFICULTATS DE LA REPÚBLICA 

El govern de la República va tindre enormes dificultats 
per aconseguir armament. La producció de les indústries 
de la zona republicana era insuficient. Els funcionaris del 
govern, es van veure obligats a comprar armes al mercat 
negre, a preus abusius i sovint de mala qualitat. A ve-
gades foren estafats. Sols el govern de Mèxic va vendre 
armes (en quantitats modestes) a preus raonables.   

L’AJUDA SOVIÈTICA

L’únic estat que va exportar armes en grans quantitats 
a la República fou la Unió Soviètica. Les condicions eren 
dures. El govern de la República va haver d’enviar a Mos-
cou les reserves d’or i plata del Banc d’Espanya i pagar 
per avançat. Fer arribar les armes soviètiques als ports 
republicans fou molt difícil: la flota de guerra italiana 
vigilava els ports i molts vaixells carregats d’armament 
van haver de retrocedir. Alguns foren enfonsats per sub-
marins italians. Durant tota la guerra l’exèrcit republicà 
va estar pitjor armat i equipat, i fou aquesta una de les 
principals causes de la seua derrota.

Instruccions de milicians republicans

Juanito “Xàmbit”, de peu a la dreta de la fotografia, amb el puny 

en alt, persona molt popular en els anys 40 i 50 a Cocentaina
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L’Hospital Suec-Noruec

EL COMITÉ D’AJUDA HUMANITÀRIA PER 
A ESPANYA

Des dels primers dies de la guerra civil es va crear a Su-
ècia i Noruega un comité d’ajuda humanitària per a la 
República Espanyola. Estava format per partits polítics 
d’esquerra, sindicats, associacions... En molt poc temps 
va aconseguir recaptar una gran quantitat de diners per 
comprar medicines i menjar.

L’HOSPITAL SUEC-NORUEC D’ALCOI

El Comité va oferir al govern de la República, materials 
i personal mèdic per a obrir un hospital complet per a 
ferits de guerra. Els suecs i noruecs s’oferien a mantindre’l 
gratis durant sis mesos. Després seria personal sanitari 
de la república qui es faria càrrec de l’hospital. Les auto-
ritats republicanes van oferir l’edifici de l’escola industrial 
d’Alcoi, al barri del viaducte, que en aquell moment esta-
va acabat de construir.

L’HOSPITAL EN FUNCIONAMENT

L’hospital va obrir les portes en abril de 1937, al voltant 
de trenta sanitaris escandinaus ajudats per infermeres 
locals s’ocupaven d’atendre soldats ferits. En els pri-
mers sis mesos van realitzar amb èxit 1.224 operacions. 
Quan els escandinaus van traspassar l’hospital als sa-
nitaris espanyols atenia quasi 700 pacients. La majoria 
eren soldats espanyols, però també hi havia brigadistes 
internacionals.

EL TANCAMENT

El bombardeig d’Alcoi del 22 de setembre de 1938 va 
afectar l’hospital. Una bomba va caure al costat de l’edi-
fici provocant danys i ferits. Es va decidir tancar el centre 
sanitari.

Els pacients foren traslladats a Ontinyent i a la Vila Joiosa.

DESPRÉS DE LA GUERRA

En 1939 les autoritats franquistes van transformar l’edifi-
ci en presó. Moltes persones van ser empresonades allí, 
entre elles, alguns dels metges que hi havien treballat a 
l’hospital Suec-Noruec i que van ser condemnats a molts 
anys de presó per «ayuda a la rebelión».

Ordre enviada a l’Hospital Militar perquè elaboren el pa       

Solidaritat en temps de guerra

MADRID EN GUERRA

En novembre de 1936 les tropes sublevades arribaren a 
la rodalia de Madrid. Les tropes republicanes rebutjaren 
els atacs dels sublevats, i la capital va patir un llarg setge 
fins a 1939. Unes poques carreteres i vies de tren comu-
nicaven la ciutat amb la resta del territori sota control re-
publicà. El govern es va traslladar a València, i la ciutat es 
va convertir en un símbol la guerra civil

EL PATIMENT DE LA POBLACIÓ CIVIL

Madrid va patir constants bombardejos, per part d’avi-
ons alemanys de la Legió Còndor, enviats per Hitler, i de 
l’artilleria de l’exèrcit sublevat, que castigaven especial-
ment els barris obrers per intentar desmoralitzar als ma-
drilenys, i que van causar la destrucció de molts edificis i 
la mort de molts civils.

Fer arribar aliments a la ciutat era difícil i la majoria de 
la població s’havia de conformar amb poc menjar. Molts 
pobles i ciutats de rereguarda ajudaran a Madrid enviant 
aliments, i acollint refugiats, sobretot xiquets i xiquetes 
que eren enviats a llocs segurs lluny de la guerra.

AJUDA DES DE COCENTAINA

Malgrat que des dels inicis de la guerra serà difícil acon-
seguir queviures en tota la zona republicana des de 
molts llocs es farà l’esforç d’enviar menjar a la capital. A 
l’inici de la guerra, el poble de Cocentaina va donar qua-
tre vagons d’aliments a Madrid. Més endavant també 
enviarien oli. En gener de 1938 l’alcalde de Madrid envià 
un telegrama en què donava les gràcies per un envia-
ment de 3.791 quilos d’oli d’oliva.

ELS REFUGIATS

Quan Madrid va començar a patir atacs aeris moltes ciu-
tats es van oferir a acollir refugiats. En setembre de 1936, 
setanta-cinc xiquets evacuats de Madrid i d’altres zones 
de guerra foren allotjats al Convent de Franciscans, que 
en aquell moment l’Ajuntament havia expropiat i funci-
onava com a escola pública. L’Ajuntament els va propor-
cionar llits, menjar, roba... També es van habilitar colònies 
infantils als masos de Mastec i de Ferrándiz. En tota la 
rereguarda republicana es va fer un esforç immens per 
acollir refugiats. Sols a la província d’Alacant es van acollir 
a 60.000 infants refugiats.

ACOLLIDA INTERNACIONAL

Al voltant de 37.500 xiquets i xiquetes foren enviats a 
l’estranger per a protegir-los dels horrors de la guerra ci-
vil. Foren enviats a Regne Unit, França, Bèlgica, Mèxic o 
la Unió Soviètica. Molts no podrien tornar després de la 
guerra, i es van veure obligats a refer les seues vides lluny 
de les seues famílies.

Civils a Madrid busquen entre els enderrocs de les seues cases

El Convent dels Franciscans de Cocentaina, lloc d’acollida de 

refugiats infantils
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Pluja de bombes sobre Alcoi

L’AVIAZIONE LEGIONARIA

Des de juliol de 1936 avions italians enviats per Mussolini 
ajudaran els militars colpistes contra la República. Durant 
els primers dies de la guerra, l’illa de Mallorca va caure en 
mans dels militars sublevats. L’aeroport de Palma, Son 
Sant Joan, es va convertir en la principal base des de la 
qual els bombarders italians, l’Aviazione Legionaria, bom-
bardejaran les ciutats republicanes.

ELS BOMBARDEJOS ITALIANS

Malgrat que Itàlia no estava en guerra contra la Repú-
blica Espanyola, i a més havia signat el Pacte de no in-
tervenvió, al voltant de 758 avions italians atacaran les 
tropes de la República i castigaran la població civil de 
ciutats com Barcelona o Alacant, on van destruir el Mer-
cat Central causant la mort de centenars de dones, xi-
quets i xiquetes, València, Alacant, Gandia, Alcoi... i mol-
tes altres poblacions. La seua actuació contra els civils es 
pot considerar com un crim de guerra.

ALCOI

Entre el dia 20 de setembre de 1938 i el dia 11 de fe-
brer de 1939, Alcoi va ser bombardejat en 7 ocasions 
per l’8 Stormo di Bombardamiento Veloce dell’Aviazione 
Legionaria. Malgrat que es van construir refugis en tota 
la ciutat, les bombes italianes van causar la mort de 64 
persones, centenars de ferits i la destrucció de moltes 
cases i ciutats. Encara hui són visibles els impactes de la 
metralla en molts edificis del nucli antic d’Alcoi.

Torre de vigilància antiaèria del cim de la Serreta, a Alcoi Refugi antiaeri de la Guerra Civil, ubicat sota el Palau Comtal de 

Cocentaina

La repressió republicana

CAOS AL TERRITORI REPUBLICÀ

El colp d’estat de juliol de 1936 va crear enormes proble-
mes al govern de la república. La lluita contra els militars 
revoltats havia fet que cada poble o ciutat estiguera con-
trolat per comités formats per sindicats i partits d’esquer-
res. En molts llocs, sindicats i milicians havien pres les ca-
sernes de l’exèrcit i de la guàrdia Civil, i les comissaries de la 
policia. L’exèrcit, al territori republicà, havia sigut desarmat 
i pràcticament va desaparéixer. Les armes havien sigut 
repartides entre milicians i voluntaris que van formar co-
lumnes per anar a lluitar al front. Moltes d’aquestes armes 
van caure en mans d’incontrolats que les van utilitzar per 
assassinar persones sospitoses de simpatitzar amb els mi-
litars revoltats. Les autoritats de la República, pràcticament 
no tenien poder per fer complir les lleis.

VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA AL 
TERRITORI REPUBLICÀ

La violència fou molt intensa l’any 1936, i estarà protago-
nitzada per grups d’incontrolats amb armes: sacerdots, 
bisbes, monges i catòlics practicants van ser els més per-
seguits, així com falangistes, militars, membres de partits 
de dreta, terratinents i industrials. Moltes esglésies, con-
vents i monestirs van ser saquejats i incendiats. A partir de 
l’any 1937, l’estat republicà va aconseguir el control de la 
situació i va disminuir molt la violència. Al llarg de tota la 
dictadura es recuperaran restes de persones assassinades 
en el bàndol republicà, que seran soterrades, rebran ho-
menatges, els seus noms figuraran als campanars del seu 
poble, els seus familiars tindran ajudes per part de l’estat.

ELS «PASEOS»

Entre juliol de 1936 i febrer de 1937 foren habituals els 
«paseos» al territori controlat per la República i també a 
molts pobles de l’Alcoià i del Comtat: persones que eren 
segrestades i assassinades en alguna carretera de la zona. 

El 2 d’octubre de 1936, 11 veïns de Cocentaina foren assas-
sinats a la carretera de Sax.

En febrer de 1937 es va produir l’última massacre a la nos-
tra zona: el governador civil de la província d’Alacant va 
enviar una secció de Guàrdies d’Assalt (de policies) a Alcoi 
per traslladar tots els detinguts a la presó provincial d’Ala-
cant, per protegir-los i per tindre’ls vigilats. Nou persones 
detingudes foren traslladades en secret a la presó que la 
CNT FAI havia organitzat a la carbonera del Círculo Indus-
trial. Al cap de poc temps, els 9 detinguts foren assassinats 
i van amagar els cadàvers en una fosa a la partida de Bar-
xell. Després de la guerra, els cossos serien recuperats i van 
rebre homenatges oficials.

Vinyeta de portada de la revista La traca.
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El final de la Guerra

L’ARRIBADA DE LES TROPES «NACIONALS»

L’1 d’abril de 1939 entraven en Alcoi tropes italianes de la 
divisió Littorio (del CTV) i soldats marroquins del 6é tabor 
de regulars de Tetuan. La vesprada del dia anterior un grup 
de falangistes havia pres el control de l’ajuntament. A Co-
centaina, Muro, Agres, i tots els pobles de la comarca va 
passar el mateix i les autoritats republicanes foren substi-
tuïdes per falangistes. Als balcons dels ajuntaments es van 
retirar les banderes tricolors republicanes i es van hissar les 
banderes bicolors dels sublevats. Molts de simpatitzants 
de les noves autoritats van eixir a celebrar-ho, fent la salu-
tació feixista, mentre els vençuts ploraven la derrota.

PRIMERS CANVIS

Ràpidament les noves autoritats van retornar les propie-
tats col·lectivitzades als seus antics propietaris, van canviar 
els noms dels carrers, reemplaçant els noms republicans 
per noms del règim franquista i es van apropiar de locals, 
edificis i periòdics de sindicats i partits polítics d’esquerra. 
Iniciaren també la repressió: una fàbrica de Batoi, l’antiga 
fàbrica tèxtil de José Oliver fou transformada en camp de 
Concentració per on havien de passar tots els homes que 
tornaren del front després d’haver lluitat a l’exèrcit republi-
cà. A Cocentaina, el convent de les monges clarisses fou 
utilitzat com a presó. Quasi totes les persones que havien 
tingut càrrecs oficials o protagonisme polític foren detin-
gudes i empresonades. Altres es van haver d’amagar o 
abandonaren el país.

ELS ALEMANYS, ELS ITALIANS I ELS 
REGULARS MARROQUINS

La victòria de Franco fou possible gràcies a l’ajuda que va 
rebre de Hitler i Mussolini.

La Legió Còndor fou el nom que va rebre la força d’inter-
venció aèria que l’Alemanya nazi envià en ajuda de les 
forces del general Franco consistent en suport logístic 

transport de tropes, subministraments, així com la parti-
cipació en accions d’atac amb avions de caça i bombar-
ders, sent el seu bombardeig més famós la destrucció de 
Guernica. Alemanya enviarà 10.000 soldats, 600 avions, 
i els seus vaixells de guerra vigilaran i atacaran alguns 
ports republicans.

Hitler va participar en la guerra civil per situar a la penín-
sula Ibèrica un règim feixista i per provar les seues noves 
armes en una guerra real.

El Corpo Truppe Volontarie (Cos de Tropes Voluntàries), 
també conegut per les seues sigles, CTV, fou una força 
italiana de combat d’uns 72.000 soldats enviats per Mus-
solini participant en la guerra en suport al bàndol revoltat.

L’Aviazione Legionaria era un conjunt d’avions de com-
bat italians que van participar en la guerra bombardejant 
les ciutats valencianes i catalanes i atacant als vaixells de 
mercaderies que s’aproximaven als ports republicans.

Al voltant de 32.000 soldats del nord de Marroc (Rif ) a l’ini-
ci de la guerra, i de 98.000 al 1939, lluitaran en la Guerra Ci-
vil a canvi d’un salari. Seran utilitzats per l’exèrcit franquista 
com a força de xoc per a les batalles més dures.

Convent de les monges clarisses de Cocentaina, 

utilitzat com a presó

Ban final de la Guerra              

La repressió dels sublevats

REPRESSIÓ PLANIFICADA

El general Emilio Mola va planificar el colp d’estat molt 
abans de juliol de 1936. En les seues instruccions reser-
vades va dissenyar de forma molt detallada com pren-
drien el poder els militars. En la instrucció reservada n. 1 
va organitzar com seria la repressió contra els partidaris 
de la República: Se tendrá en cuenta que la acción ha de 
ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al ene-
migo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán 
encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, 
sociedades o sindicatos no afectos al movimiento aplicán-
doles castigos ejemplares a dichos individuos para estran-
gular los movimientos de rebeldía o huelgas.

EL COLP D’ESTAT

Seguint les instruccions del general Mola, les tropes 
sublevades van actuar des del primer dia amb molta 
violència contra els militars fidels a la República, i con-
tra membres de partits polítics i sindicats. Molts van ser 
afusellats. Intel·lectuals com Federico García Lorca foren 
assassinats els primers dies de la guerra. Després de la 
mort en accident aeri del General Mola, el general Fran-
co aconseguirà tot el poder i continuarà amb la repressió 
violenta contra els republicans.

VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA AL TERRITORI 
SUBLEVAT I DURANT LA DICTADURA

Les principals víctimes dels militars sublevats van ser 
sindicalistes, militants de partits polítics republicans, in-
tel·lectuals d’esquerres, maçons, mestres... En molts casos 
les seues restes encara estan a foses sense identificar a la 
vora de carreteres i camins. La repressió continuaria molts 
anys després d’acabar-se la guerra, de forma planificada 
i dirigida des de l’estat. Milers de persones seran empre-
sonades, molt sovint a llocs improvisats i sense condici-
ons higièniques. Molts seran afusellats després de judicis 

sense garanties legals. Molts presoners republicans seran 
obligats a fer treballs forçats com la construcció del «Valle 
de los Caídos» i en molts embassaments i obres públiques. 
Nombroses persones perdran el seu lloc de treball i molts 
simpatitzants de la república seran multats o perdran pro-
pietats. Moltes dones foren rapades i humiliades pública-
ment, i durant tota la dictadura les autoritats perseguiran 
qualsevol classe de dissidència o de crítica al Règim.  

Telegrama en el qual se sol·licita saber quants 

mestres hi ha detinguts

Vicente Soriano Moltó, “Minerico”, afusellat el 5 d’abril de 1941
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La repressió contra els mestres

«LA DEPURACIÓN DEL CUERPO DOCENTE»

Acabada la guerra civil, les noves autoritats franquistes 
van decidir expulsar tots els funcionaris públics que ha-
vien simpatitzat amb la República, amb partits polítics 
d’esquerra o sindicats, o que no eren religiosos. Un dels 
col·lectius que més va patir fou els dels mestres. 

En agost de 1939 es va crear la comissió depuradora d’Ala-
cant. Tots els docents foren investigats. Per a continuar tre-
ballant a l’escola, a l’institut o a la universitat calia presentar 
informes favorables de l’Església, de la Guàrdia Civil o de 
la Falange. A més, la comissió depuradora va investigar el 
passat de tots els treballadors de l’ensenyament. Moltes 
persones van perdre el treball per coses que abans de la 
guerra eren legals, com ara estar afiliat a un sindicat, a un 
partit polític, ser feminista o no ser religiós. Fins i tot, algu-
nes persones foren empresonades pel seu activisme polí-
tic abans de la guerra.

El lloc dels docents expulsats fou ocupat per persones 
simpatitzants amb el règim franquista o per membres de 
l’Església.

UNA MESTRA REPRESALIADA

Àngela Eufèmia Sempere Sanjuan va nàixer en Banyeres 
de Mariola a finals del s. XIX. Va estudiar magisteri a Madrid 
i en 1920 treballà com a inspectora educativa a Mallorca, 
on va impulsar moltes iniciatives per a millorar l’educació 
de les dones. Va escriure articles en premsa a favor del dret 
de les dones al vot. Era partidària de la coeducació: que 
xics i xiques estudien junts en la mateixa classe. 

En els anys de la dictadura de Miguel Primo de Rivera 
(1923 – 1931) fou traslladada a Tarragona. 

Durant la II República fou nomenada inspectora del Racó 
d’Ademús. Àngela va participar en actes antifeixistes i, 
després de la guerra civil, fou jutjada i condemnada a vint 
anys de presó, i va perdre el treball com a mestra. Va pas-
sar al voltant de cinc anys empresonada i en 1964, quan 
ja estava a punt de jubilar-se, va aconseguir ser readmesa 
com a mestra.

Ángela Sempere Sanjuán

La repressió contra les dones

LA DONA DURANT LA REPÚBLICA

La Constitució republicana de 1931 havia consagrat la 
igualtat entre homes i dones. Per aquest motiu, entre 1931 
i 1939, moltes dones van participar de forma molt activa 
en la vida política i cultural. En 1933 van poder votar. Algu-
nes van tindre importants càrrecs de responsabilitat, hi va 
haver alcaldesses, presidentes d’associacions, diputades... 
Durant la guerra, per primera vegada en la història d’Es-
panya, un ministeri va ser dirigit per una dona, Federica 
Montseny. Fins i tot hi va haver dones milicianes que ana-
ren a lluitar al front durant la guerra.

LA DICTADURA: PÈRDUA DELS DRETS

Durant la dictadura es va imposar una visió ultraconserva-
dora de la societat. Les dones únicament podien ser espo-
ses i mares. El matrimoni era indissoluble (es va eliminar el 
divorci). Segons el Codi Civil franquista de 1944, la dona 
havia d’obeir el marit, necessitava permís del marit per a 
treballar, administrar el seu salari, comprar i vendre béns 
o presentar-se a judici. El Codi penal de 1944 castigava 
l’adulteri, l’avortament, prohibia els anticonceptius. A les 
escoles, xics i xiques estudiaven separats, i rebien una edu-
cació diferent: ells eren preparats per a tindre una carrera 
professional i elles per ocupar-se de la família.

PERSECUCIÓ JUDICIAL

Com també va passar amb els homes, qualsevol dona 
que havia col·laborat d’alguna forma amb la República 
va ser jutjada, en tribunals sense garanties, i en molts 
casos  castigada amb llargues penes de presó i fins i tot 
amb la mort. A la província d’Alacant de 724 persones 
afusellades, 18 foren dones.

DONES PELADES

En acabar la guerra civil, a molts pobles es va humiliar a 
moltes dones rapant-les contra la seua voluntat. Grups 

de falangistes i de simpatitzants del règim castigaven 
d’aquesta forma a dones que havien participat en ma-
nifestacions, actes polítics i organitzacions republica-
nes. També se’n van rapar moltes, simplement per ser 
la dona, la filla o la parella d’algun dirigent republicà. A 
algunes també les obligaren a beure oli de ricí, un potent 
laxant, i les feren passejar pels carrers dels seus pobles 
per avergonyir-les públicament.

Segons l’historiador Francesc Jover, dènou dones de 
Cocentaina foren pelades al zero. Una d’elles, Maria «La 
Fiera», contava que els barbers que la van rapar, ho van 
fer contra la seua voluntat, obligats, i amb els ulls plens 
de llàgrimes.

Maria Montava Palacios, «La Campana», pelada i 

muller d’un exiliat, Domingo Dueñas Llorca

Pilar Colomer Aznar, dona rapada contra la seua voluntat

Una mestra republicana amb els seus alumnes
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La presó del «Sueco»

LA REPRESSIÓ DE POSTGUERRA

En acabar la guerra civil, les autoritats franquistes van 
iniciar la persecució de qualsevol persona que haguera 
col·laborat d’alguna forma amb la República. Estar afiliat 
a un partit polític, a un sindicat o a qualsevol mena d’as-
sociació d’esquerres, haver format part d’algun organis-
me oficial, ser oficial de l’exèrcit republicà, o ser denun-
ciat per algú de forma anònima era motiu suficient per a 
anar a la presó, i fins i tot per a ser afusellat. Era necessari 
trobar edificis grans per a tancar tantíssima gent.

D’HOSPITAL A PRESÓ

L’edifici de l’escola industrial d’Alcoi, que hi havia allot-
jat l’hospital Suec-Noruec fou transformat en presó. Va 
rebre el nom oficial de «Prisión del Generalísmo», enca-
ra que tothom l’anomenava com la presó del «Sueco». 
Entre gener de 1940 i l’any 1943 milers de persones de 
tota la comarca van passar pels soterranis de l’antic hos-
pital. En alguns moments van arribar a estar tancats 700 
persones, homes i dones, en pèssimes condicions higi-
èniques. Els presoners i presoneres, eren humiliats molt 

sovint obligant-los a escoltar missa, a fer la salutació fei-
xista, a cantar el «Cara al sol» i victorejar Franco.

ELS PRESONERS

Alguns dels metges de l’hospital suec van ser tancats a 
l’edifici on hi havien treballat. El poeta Joan Valls i moltes al-
tres persones van estar tancats en aquesta presó. L’alcalde 
republicà d’Alcoi, Evaristo Botella va passar els seus últims 
dies al soterrani de la presó abans de ser afusellat prop del 
cementeri d’Alcoi.

PRESÓ I INSTITUT

L’edifici era propietat del ministeri d’educació, per aquest 
motiu es va instal·lar en la primera planta i en la planta 
baixa, l’institut Pare Vitòria i l’escola d’enginyeria industrial. 
Al mateix temps, els soterranis estaven plens de presoners. 
Alguns alumnes tenien al pare empresonat al celler del ma-
teix edifici on estudiaven. Entre 1941 i 1943 convisqueren 
estudiants i presos a l’edifici del viaducte. En setembre de 
1943 els presoners foren enviats a altres presons i l’edifici es 
va dedicar sols a educació.

Atrapats al port d’Alacant

EL FINAL DE LA GUERRA

Els últims dies de la Guerra Civil, milers de persones in-
tentarien escapar de l’avanç de les tropes franquistes 
des dels ports valencians. Al voltant de 40 vaixells de 
diferents tipus van aconseguir salvar més de 10.000 re-
publicans, homes, dones, xiquets i xiquetes, que foren 
traslladats a les colònies franceses del nord d’Àfrica. Però 
encara quedaven milers de persones atrapades als ports 
esperant pujar a algun vaixell.

L’ÚLTIM VAIXELL

Entre els milers de persones desesperades que espera-
ven un vaixell es trobaven 12 veïns de Cocentaina que 
havien ocupat càrrecs a l’ajuntament durant la guerra, i 
tenien por de ser perseguits pels franquistes. 9 aconse-
guirien pujar a l’African Trader, un vaixell carboner que va 
permetre escapar a Orà a 1.250 persones. Finalment que-
daven encara 15.000 persones i dos vaixells: el Maritime i 
l’Stambrook. El capità del Maritime sols va deixar pujar a 
32 persones. Archibald Dickson, el capità de l’Stambrook 
que havia anat a carregar tabac, taronges i safrà al port 
d’Alacant, va decidir portar el màxim de persones posi-
bles: 2.600, entre elles dos germans de Cocentaina. Van 
fer el viatge de nit i a fosques per por a ser atacats pels 
vaixells italians o franquistes. Un últim veí de Cocentaina 
va aconseguir escapar des de Torrevella en una barca de 
pescadors plena de gom a gom.

ATRAPATS AL PORT D’ALACANT

Finalment les tropes italianes aliades de Franco van 
capturar el port i les persones que allí estaven. Alguns 
optaren pel suïcidi. La majoria foren portats al camp de 
concentració de «Los Almendros» i, més tard, al camp 
d’Albatera, on foren reclosos en condicions molt dures.

A ORÀ

Les autoritats franceses sols van deixar desembarcar a 
dones i infants. La resta de refugiats van haver d’espe-
rar un mes per a poder desembarcar, i foren portats als 
anomenats centres d’accueil: camps de treballs forçats on 
els exiliats van patir condicions infrahumanes, maltracta-
ment i vexacions de tota mena, en ser considerats pels 
conservadors francesos com una xusma de perillosos re-
volucionaris. Alguns van haver de treballar com a esclaus 
en la construcció del ferrocarril transsaharià. La situació 
dels refugiats republicans no va millorar fins que foren 
alliberats per les tropes aliades en 1942.

EL FINAL DEL STAMBROOK

Poc temps després de començar la II Guerra Mundial, l’Stam-
brook es va enfonsar en ser torpedejat per un submarí ale-
many a la Mar del Nord. El seu capità, Archibald Dickson, 
que tantes persones va salvar, va morir en l’enfonsament del 
seu vaixell.

Hospital Suec-Noruec d’Alcoi

Presos republicans en un camp de concentració franquista

Febrer de 1939. Arribada de republicans espanyols 

que són conduïts al camp de concentració d’Argelès

Exiliats a Orà. Ajupits, els germans Pepe i Paco Paya Agulló, “els 

Querola”
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Un jurament

L’ALLIBERAMENT DE MAUTHAUSEN

Quan les tropes dels EUA van alliberar el camp de Maut-
hausen, els supervivents, organitzats en comités de pre-
sos, van redactar un manifest de jurament pel qual es 
comprometien a no oblidar i a fer conéixer el que havia 
passat, perquè mai més no tornara a produir-se.

PACO AURA

Francisco Aura Boronat (1918-2018) va nàixer a Alcoi, 
va lluitar en la guerra Civil, i s’exilià a França al costat 
de milers de republicans espanyols. Va estar als camps 
de concentració francesos Argelès-sur-Mer, Le Barcarès 
Saint-Cyprien. Malgrat el maltractament que havien pa-
tit els republicans als camps francesos, quan Alemanya 

va declarar la guerra a França, milers de republicans, en-
tre altres Paco Aura, es van allistar a les companyies de 
treball de l’exèrcit francés per ajudar en la lluita contra 
el nazisme. Després de la derrota de França, Paco Aura 
fou deportat al camp de concentració de Mauthausen. 
Va tindre la sort de sobreviure i, finalment, va poder re-
tornar a Alcoi en 1953.

COMPLINT EL JURAMENT

Paco Aura, des dels anys 90 del segle XX i als inicis del segle 
XXI, va treballar per fer que mai no s’oblidara l’horror dels 
camps de concentració nazis. Amb quasi noranta anys va 
visitar escoles, instituts i associacions per explicar el que ell 
havia viscut, i evitar que torne a produir-se res semblant.

De Cocentaina a Mauthausen  

BLAI BENILLOBA RUIZ

COCENTAINA

Blai Benilloba Ruiz, conegut pel malnom de «el Cistellero», 
va nàixer al carrer de la Creu de Cocentaina un 18 de no-
vembre de 1908. Com molts treballadors d’aquella època 
es va afiliar al sindicat anarquista CNT (Confederació Na-
cional del Treball) i a la FAI (Federació Anarquista Ibèrica).

L’EXILI

Acabada la Guerra Civil Espanyola, 500.000 persones 
s’exiliaren a França a través dels Pirineus buscant un lloc 
segur lluny de la dictadura franquista. La majoria, homes, 
dones, xiquets i xiquetes foren empresonats pels france-
sos a camps de concentració com Argelès-sur-Mer.

Malauradament, França fou envaïda per Alemanya. Molts 
republicans espanyols que s’havien unit a l’exèrcit francés 
per lluitar contra els nazis foren enviats a camps de pre-
soners. El 10 de maig de 1940, Blai Benilloba Ruiz va ser 
capturat i enviat al camp de presoners Stalag XVII A (Kai-
sersteinbruch, Àustria). Quan les autoritats alemanyes 
van preguntar al govern del general Franco què havien 
de fer amb els presoners espanyols, van rebre la resposta 
«fora d’Espanya no hi ha espanyols» i per aquest motiu 
els alemanys van considerar «apàtrides» (sense país) els 
republicans que hi havien capturat i els van enviar a un 
lloc encara més dur que els camps de presoners. Foren 
destinats a camps de concentració com Mauthausen.

MAUTHAUSEN

Blai fou transferit al camp de Mauthausen (Àustria), on 
portava el número de presoner 4.532. Al camp de Maut-
hausen els presoners eren obligats a treballar com a es-
claus a les pedreres de granit. Molts moriren per mala 
alimentació i pel treball extenuant. Fou especialment 
coneguda l’escala de la pedrera, l’escala de la Mort: 186 
esglaons que els presoners havien de pujar deu o dotze 
vegades per dia, carregats amb grans pedres a l’esque-

na, mentre eren espentats i colpejats pels seus vigilants. 
Moltíssims moriren en caure per l’escala.

Es calcula que al voltant 235.000 persones, presoners soviè-
tics, jueus d’Hongria i d’Holanda, i de molts altres llocs, van 
ser empresonades a Mauthausen i als seus camps secundaris. 
Unes 122.000 van ser assassinades, moltes  altres moririen per 
causa de les inhumanes condicions de vida. Segons xifres ofi-
cials, pel camp de Mauthausen van passar un total de 7.533 
republicans espanyols, dels quals 5.000 trobaren la mort.

A Mauthausen, Blai va passar 4 anys i 26 dies, fins que 
les tropes americanes van entrar la vesprada del dia 5 de 
maig de 1945, i van prendre el control definitiu del camp.

UN MISTERI SENSE RESOLDRE

Els historiadors no saben res del que va fer Blai Benilloba 
després de ser alliberat de Mauthausen. No va tornar mai 
a Cocentaina, no se sap on va anar ni quan va morir.

DEL COMTAT, 8 PERSONES VAN ANAR ALS 
CAMPS DE CONCENTRACIÓ NAZIS:

Tres de Muro d’Alcoi. Els altres cinc corresponen als mu-
nicipis de Benilloba, Gaianes, Cocentaina, Quatretondeta 
i Planes. Tots van morir allí, excepte Blai Benilloba i Edu-
ardo Garrigós Soler (veí de Benilloba).

Forn crematori del camp de Mauthausen

Víctimes del camp de Mauthausen Camp de concentració de Mauthausen

Víctimes del camp de Mauthausen
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Els maquis entren a l’Orxa

LA GUERRILLA ANTIFRANQUISTA  
«ELS MAQUIS»

Des del final de la Guerra Civil es formarien grups de 
guerrillers, homes i dones, que tractarien de continuar 
la lluita contra el franquisme, amagats a les muntanyes. 

MAQUIS

Van ser anomenats «Maquis» igual que els resistents 
francesos contra els nazis. L’expressió francesa «prendre 
le maquis» és equivalent a l’espanyola «echarse al mon-
te» (refugiar-se als boscos per escapar d’un enemic). 
Molts dels «Maquisards» francesos eren republicans es-
panyols, que després de combatre contra el nazisme a 
les muntanyes de França van intentar continuar lluitant 
contra el franquisme juntament els guerrillers que man-
tenien el combat des del final de la Guerra Civil.

ELS ENLLAÇOS

Perquè els Maquis pogueren subsistir a la muntanya neces-
sitaven l’ajuda dels camperols, els anomenats «enllaços», 
homes i dones que proporcionaven aliment, notícies, armes 
i refugi en cas de necessitat, arriscant les seues vides.

L’AGLA. L’AGRUPACIÓ GUERRILLERA DE 
LLEVANT I ARAGÓ

A partir de 1944 s’intentarà coordinar les accions dels 
guerrillers creant l’AGE, Agrupació Guerrillera Espanyola, 
controlada pel PCE (Partit Comunista Espanyol). Estava 
organitzada per zones. L’AGLA, l’Agrupació Guerrillera de 
Llevant i Aragó serà molt activa i fins i tot arribarà a actu-
ar esporàdicament al nord d’Alacant.

LA PRESA DE L’ORXA

Una de les primeres accions de l’AGLA fou la presa de l’Orxa, 
l’11 de setembre de 1945. Deu homes armats van prendre 
l’estació de tren, la centraleta de telèfons i l’Ajuntament. Van 
detindre l’alcalde franquista i aconseguiren 1.000 pessetes, 
roba i menjar. Després de repartir propaganda republicana 
van abandonar el poble sense fer mal a ningú i alliberaren 
l’alcalde als afores. L’endemà arribà un tren carregat de Guàr-
dia Civils. Setmanes més tard un dels guerrillers moriria en 
un enfrontament amb la Guàrdia Civil a Simat de la Valldig-
na. Posteriorment serien detinguts quasi tots els maquis 
que van participar en l’acció de l’Orxa.

LA PERSECUCIÓ DELS MAQUIS

Per al govern franquista acabar amb els maquis fou priori-
tari. Es van destinar grans quantitats de recursos i homes. 
La premsa oficial els tractava sempre de «bandolers» per 
tractar d’equiparar els maquis amb delinqüents comuns. 
Les autoritats van despoblar algunes zones de muntanya 
per deixar sense ajuda els maquis, i van cremar els masos 
on es refugiaven. Van utilitzar la tortura i molts guerrillers 
i col·laboradors foren afusellats o condemnats a llargues 
penes de presó. Finalment en 1951 el PCE va abandonar 
la via guerrillera i la majoria de maquis anirien a l’exili. 
Uns pocs van decidir continuar lluitant.

En 1963 moriren els últims guerrillers en enfrontaments 
contra la policia.

La vaga de les bambuneres

LA VAGA

Durant la dictadura franquista les vagues estaven total-
ment prohibides i durament castigades. Malgrat això en 
diferents ocasions grups de treballadors i treballadores 
es van atrevir a reclamar millores en les condicions de 
treball.

LES BAMBUNERES

En 1945 al voltant de 800 dones d’Alcoi, Cocentaina, 
Muro i de tota la comarca treballaven en la fabricació de 
paper de fumar de la marca Bambú, al gran edifici que 
encara es conserva a Alcoi, a la plaça del Pintor Emilio 
Sala. Treballaven 12 hores diàries, cobraven la meitat que 
els homes i, a més, quan acabaven de treballar a la fàbri-
ca havien de fer tots els treballs domèstics: cuinar, nete-
jar, atendre els fills...

BRAÇOS CAIGUTS

En 1945 els preus dels aliments, dels lloguers de les ca-
ses, de la roba... eren molt cars i els salaris molt baixos, 
especialment els de les dones que treballaven a la fà-
brica Bambú. En molts casos, el jornal d’aquestes dones 
era l’únic ingrés de moltes famílies. Necessitaven una 
pujada salarial, però no podien fer una vaga normal, ja 
que quedar-se a casa fins que s’acceptaren les seues 
reivindicacions podia ser castigat amb anys de presó, 
de manera que van tindre una bona idea: farien una 
vaga de braços caiguts, anirien a la fàbrica, però treba-
llarien al mínim. Si cobraven molt poc, fabricarien pocs 
llibrets de paper de fumar. Fins i tot es van manifestar al 
carrer (encara que el dret de manifestació també estava 
prohibit) per demanar un millor salari i treballar 8 ho-
res diàries. Al cap de tres dies, la direcció de l’empresa 
va veure com disminuïa moltíssim la producció. Es van 
reunir amb les treballadores i van acceptar pujar-los els 
jornals un 25%.

És considerada com una de les primeres vagues de la 
Postguerra en tot Espanya, i la primera vaga important al 
País Valencià durant la dictadura.

Ruïnes de l’estació de la via estreta del tren Alcoi-

Gandia, “Tren dels Anglesos”

Treballadores de la fàbrica El Bambú, a Alcoi, en un acte benèfic

Llibrets de paper de fumar
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Estraperlo

LA FAM

A l’inici dels anys quaranta, part de la producció espanyola 
d’aliments serà enviada a Alemanya com a pagament de les 
armes que Hitler va enviar a Franco. Molts camps de cultiu 
hi havien quedat devastats per la guerra. Molts treballadors 
del camp estaven empresonats o a l’exili. No hi havia prou 
producció d’aliments, i el seu preu es va disparar. 

L’AUTARQUIA

El govern de Franco va decidir no comprar productes de 
l’exterior per fomentar la indústria espanyola. El resultat fou 
desastrós. Com que la producció industrial espanyola era 
insuficient es va disparar el preu de molts productes. Moltes 
fàbriques van tindre molts problemes per aconseguir sub-
ministraments i la seua producció es va estancar.

EL RACIONAMENT

En maig de 1939 va establir sistema de racionament al 
país per als productes bàsics d’alimentació i de primera 
necessitat. Cada persona sols podia comprar una quan-
titat limitada de productes a un preu oficial marcat pel 
govern. Fins a l’any 1952 es va mantindre el racionament 
de menjar, encara que la situació econòmica de la pobla-
ció no va millorar massa fins als anys 60.

L’ESTRAPERLO

La quantitat de menjar assignada a les cartilles de raciona-
ment era insuficient. Molts agricultors amagaven part de les 
seues collites per vendre aliments a un preu molt més car 
que en el mercat oficial. Mota gent bescanviava aliments 
per aconseguir els productes que no tenien. Aquesta forma 
de comerç, l’estraperlo, era il·legal i estava castigada amb 
penes de presó. Els aliments venuts en el mercat negre no 
tenien cap classe de control sanitari i molt sovint estaven 

adulterats. Molts funcionaris i membres del règim franquista 
es van enriquir fent «estraperlo» a gran escala, amagant 
menjar en grans quantitats per vendre’l moltíssim més car.

EL TREN ALCOI-GANDIA

Malgrat que la Guàrdia Civil vigilava tot el trajecte, moltís-
sima gent utilitzava el tren per baratar productes que no 
tenien. Així les persones de la Safor (de Gandia, d’Oliva..) 
canviava taronges i arròs per  oli del Comtat, farina, vi.. Si 
es trobaven amb la Guàrdia Civil, havien de llançar els sacs 
d’aliments per les finestres, per evitar ser detinguts.

L’ESTACIÓ DE MURO

A Muro confluïen dues línies de tren: el ferrocarril de Vi-
llena, Iecla, Alcoi i el de Gandia a Alcoi. Per aquest motiu 
la seua estació es va convertir en un important punt de 
trobada entre petits estraperlistes de tota la zona per fer 
els seus negocis. Molts d’ells es desplaçaven amb bicicle-
ta per a poder carregar grans sacs de menjar.  

 Sobrevivint

PERSEGUITS PER LA DICTADURA

Durant la II República, igual que en l’actualitat i en qualse-
vol democràcia, estava permés ser membre d’un sindicat, 
partit polític o associació, ocupar un càrrec públic o for-
mar part del comandament de l’exèrcit. En acabar la guer-
ra, moltes persones serien condemnades a molts anys de 
presó pel simple fet d’haver format part d’un sindicat, d’un 
partit polític d’esquerres, o per formar part de l’exèrcit i no 
haver-se unit al colp d’estat militar.

Moltes persones van haver de fugir fora d’Espanya, altres 
van intentar esquivar la persecució de la dictadura ama-
gant-se a les muntanyes, refugiant-se en cases d’amics 
o familiars o canviant d’identitat. Durant la dictadura es 
va batejar com a «Topos» a aquelles persones que vivien 
amagades per escapar de la persecució franquista.

DE COCENTAINA A VILLENA

De molt jove, José Sellés Pérez havia estat afiliat al sindicat 
CNT, també havia format part del sindicat de la pell, fins i tot 
fou membre el consell municipal de Cocentaina a l’inici de la 

guerra civil. Dins de l’exèrcit republicà, va arribar a ser tinent de 
transmissions. Per totes això, en acabar la guerra va ser buscat 
per les autoritats per a empresonar-lo. Durant cinc anys, José 
va aconseguir escapar canviant sovint de casa, traslladant-se 
moltes vegades a peu de Cocentaina a Villena per la serra de 
Mariola en un mateix dia (al voltant de 50 km), a casa dels 
sogres i en direcció contrària quan era buscat a Villena. Final-
ment, en 1944, fou detingut i condemnat a trenta anys de 
presó. Va tindre sort i va ser indultat un any i mig més tard.

UN «TOPO» A COCENTAINA

Ramón Jordà Mullor fou un altre treballador afiliat a la CNT, 
com tants en aquella època. Va formar part del Consell 
Municipal. Poc temps després va haver d’unir-se a l’exèrcit. 
Quan va acabar la guerra, va tornar a Cocentaina i en veure 
que estaven perseguint gent amb les mateixes idees que 
ell, va decidir amagar-se. Durant onze anys va aconseguir 
escapar de les autoritats que el perseguien. Molta gent 
de Cocentaina el va ajudar, amagant-lo a les seues cases, 
donant-li menjar i ajuda quan estava malalt o refugi als 
masos de la comarca. Finalment, fou detingut en 1950 i 
empresonat durant set anys.

Cursos escolars de telegrafistes per 

a militars, a València. D’esquerra a 

dreta: de peu, Rafael Pascual Satorre, 

mort a la guerra disparant amb una 

metralladora a un avió feixista; Pepe 

Selles Peres, “Pepet de Fraga”; Juan 

Albero Garcia; desconegut. Ajupits: 

Ramon Vicent Castelló, “El Morrut”, 

afusellat el 12/2/42; Francisco Ivorra 

Garcia “El capità”, empresonat

Ordre de l’ajuntament per a controlar l’horari 

comercial i la venda de productes del camp

Ordre de l’ajuntament per a controlar les collites i evitar 

l’estraperlo
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Kansas a l’Aitana

LA COLÒNIA D’AVIACIÓ

Entre 1957 i 1964 els EUA van construir i utilitzar la base 
militar del cim d’Aitana, a 1.558 metres, equipada amb 
potents radars. La seua funció era controlar l’espai aeri del 
sud-est de la península Ibèrica i del nord d’Àfrica. El seu 
nom en clau era Kansas, i formava part del sistema de vigi-
lància aèria per detectar moviments d’aeronaus de l’URSS. 
Els militars nord-americans formaven part del 876th Air-
craft control and warning squadron. 

Al barri de Santa Rosa, a Alcoi, es va construir la Colònia 
d’Aviació, un barri tancat que en un primer moment allot-
jaria les famílies dels militars americans de la base d’Aita-
na. Allí tenien el seu propi supermercat, guarderia, pistes 
esportives i fins i tot un diari «The Aitana Star». La banda 
de música dels sodats americans va participar algun any 
en les festes de Moros i Cristians. En 1964 els americans 
deixarien la base. El seu lloc, tant al cim d’Aitana com a la 
colònia d’aviació, seran ocupats per militars espanyols.

L’AÏLLAMENT INTERNACIONAL DEL 
FRANQUISME

En 1945, després de la derrota d’Itàlia i Alemanya, sols 
quedava una dictadura feixista a Europa: l’Espanya de 
Franco. Malgrat que els republicans espanyols esperaven 
una intervenció militar internacional contra el règim fran-
quista, això mai va arribar a passar i els països democràtics 
es van limitar a condemnar la dictadura de Franco a l’ONU 
i a aïllar a Espanya de totes les institucions internacionals.

ELS ACORDS DE 1953

En setembre de 1953 Espanya i els EUA van signar tres 
acords, de deu anys de duració, pels quals es construirien 
quatre grans bases militars estatunidenques en territori 
espanyol: tres aèries (Base Aèria de Morón, Base Aèria de 
Saragossa, Base Aèria de Torrejón de Ardoz) i una naval 
(Base Naval de Rota), així com altres instal·lacions menors 
com els esquadrons de vigilància aèria (com la base d’Aita-
na). En elles es van instal·lar 7.000 militars dels Estats Units 
amb les seues famílies. A canvi de les bases, el govern de 
Franco rebria ajuda econòmica en forma de crèdits de més 
de 1.500 milions de dòlars, material de guerra de segona 
mà, com tancs, avions, i fins i tot un portaavions, el Dedalo, 
i el que era més important per a la dictadura de Franco: 
el seu règim va començar a ser acceptat a les institucions 
oficials internacionals, i es va normalitzar l’existència de la 
seua dictadura en el Sud d’Europa, fent possible que Fran-
co es mantinguera en el poder fins a la seua mort en 1975.

Base militar de l’Aitana

El president nord-americà Dwight D. Eisenhower amb Franco

Culte a Franco

LA GUERRA PROPAGANDÍSTICA

Des dels inicis de la Guerra Civil fins al final de la dictadura 
es van utilitzar tots els mitjans de comunicació possibles 
per a fer creure a la majoria de la població que el dictador 
Francisco Franco era un personatge mític, infal·lible i envi-
at per Déu. Es volia aconseguir l’obediència de la gent al 
seu règim.

LA GRÀCIA DE DÉU

Franco havia aconseguit el poder per la força de les armes, 
un fet que va causar una enorme quantitat de morts i pa-
timent. En les monedes de pesseta utilitzades durant la 
tota dictadura (i també en els inicis de l’actual democrà-
cia) es podia llegir «Francisco Franco Caudillo de España 
por la gracia de Dios». En el cristianisme la «gràcia divina» 
o «gràcia de Déu» és un favor que Déu fa a les persones. 
Es volia donar a entendre que Franco havia aconseguit el 
poder com a regal de Déu. L’Església catòlica espanyola va 
col·laborar en aquesta glorificació de Franco.

EL NODO

El Nodo era un documental de notícies que s’havia de 
projectar i visionar obligatòriament en totes les sales de 
cinema abans de la projecció de qualsevol pel·lícula. En 
el NODO Franco apareixia sempre rodejat d’una multitud 
que l’adorava. Era presentat com un home bondadós, 
com un heroi militar, com un polític brillant... Les emis-
sores de ràdio, la premsa, i TVE a l’inici, reforçaven aques-
ta imatge positiva del dictador. D’altra banda, la censura 
eliminava qualsevol crítica a Franco o al seu règim.

LA CARA DE FRANCO

En totes les escoles i edificis oficials era obligatòria la foto 
de Franco, la de José Antonio Primo de Rivera (fundador 

d’un partit feixista: la Falange) i la creu de Crist. Fins i tot, 
prop d’Alcoi, al quarter del Molí Payà, en plena Serra de 
Mariola, els militars havien pintat amb pedres blanques 
una cara gegant de Franco a la muntanya. Fou visible fins 
al tancament del quarter en 1986, onze anys després de 
la mort del dictador.

CARRERS

Tots els pobles i ciutats havien dedicat el carrer o la plaça 
principal a Franco, anomenat «Caudillo» o «Generalísimo». 
Molts altres carrers estaven dedicats a altres membres de 
la dictadura. Encara hui algunes ciutats tenen carrers i pla-
ces que recorden a personatges del règim franquista.

POBLES I CIUTATS

Moltes poblacions van canviar el seu nom per adular el 
dictador. El poble de Ferrol (La Corunya) es va anomenar 
Ferrol del Caudillo, Barbate (Cadis) va canviar a Barbate 
de Franco.

ELS EFECTES DE LA PROPAGANDA

Moltes persones van nàixer i créixer en un ambient d’ado-
ració a Franco, van acabar creient la propaganda del règim, 
i van ser, fins i tot hui en dia ho són, partidaris del dictador.

Moneda d’una  pesseta amb la imatge de Franco
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MEMÒRIA VIVA
I

Som éssers humans, homes i dones lliures,  
cadascú el seu pensar i sentiments,
però junts som un poble i una història.
Ací on som, altres veus ja han dit “bon dia!”,  
altres ulls han guaitat les nostres serres,  
altres mans han sembrat les nostres hortes,  
han fet moure els batans i alçat el crit
perquè la vida fora justa i lliure.
Tot el que ha passat és la nostra història  
i és memòria viva en el present,
el que ha sigut perviu, l’amor té veu,  
les nostres paraules són l’abraçada.

II

Encara cou la brasa de la infàmia
de quan la veu del poble fou emmudida  
pel crit de mort podrit en les entranyes  
de la malícia, el colp sec de l’odi.  
Abril havia obert camí a l’esperança,  
esclatava en la llum un nou color;
tant per fer, llargs camins per encetar,  
el que era sol d’uns pocs, ara de tots,  
molt gran la il·lusió, dur el trajecte.  
Ben prompte el fum encegà la raó,  
tantes ànsies, tants quefers per atendre,
molts errors i el pitjor horror: la Guerra
entre amics i germans! La sang amarga
que cap vent s’emporta, ni cap pluja esborra...

III

Ara obrim finestrals de llibertat  
i honrem el testimoni fet llavor
de tants homes i dones que sembraren  
la vida perseguint nous horitzons
i eren morts ocults, coberts de silencis.  
Era una absència sempre present,
un fil de veus perdut en la foscor,
morts sense descans, dols sense consol.
Ens commou tanta pena, tants rancors,  
sentim les veus que ens parlen des de l’ànima  
i les nostres paraules les abracen.
No hi ha pitjor mort que el buit de l’oblit
i sols l’amor manté viu el record,
el que ha passat perviu en el present.
Tots els morts tenen nom, i són de tots,
la nostra veu és un clam d’abraçada:
Per guanyar a la mort, Memòria Viva!
Ara, per tots i sempre, NO MAI MÉS!
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El poema “Memòria Viva” és obra del poeta Joan Jordà 
i Sanchis, nascut a Muro en 1953. El va escriure com a 
homenatge i record de totes les víctimes la Guerra Civil i la 
posterior Dictadura franquista. Mantenir la seua memòria viva 
és la millor mostra per declarar-los públicament el dret al seu 
reconeixement i reparació.



50 51

NO OBLIDEM

La Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i am-
plien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir per-
secució o violència durant la guerra civil i la dictadura, aprovada a les 
Corts Generals, es troba en aquests moments en fase de discussió per ajustar-se 
a al desenvolupament de polítiques de memòria autonòmiques, a les noves 
demandes del moviment memorialista i la societat civil, a l’avanç global de les 
cultures i pràctiques dels drets humans, i les valoracions realitzades per ONGs 
prestigioses en l’àmbit dels drets humans i organismes internacionals com les 
Nacions Unides.

La reforma de la Llei per part de l’Estat espanyol és necessària per a assumir 
els fets del passat en la seva integritat, rehabilitant la memòria de les víctimes, 
reparant els danys causats i evitant la repetició d’enfrontaments i qualsevol jus-
tificació de règims totalitaris.

Aquesta Llei ha de ser contundent per tancar un deute de la democràcia espa-
nyola amb el seu passat i fomentar un discurs comú basat en la defensa de la 
pau, el pluralisme i la condemna de tota forma de totalitarisme polític que pose 
en risc l’efectiu gaudi dels drets i les llibertats inherents a la dignitat humana.

NO OBLIDEM s’emmarca en aquest horitzó de compromís amb el futur defen-
sant la democràcia i els drets fonamentals com a paradigma comú i horitzó 
inesborrable de la nostra vida pública, convivència i consciència ciutadana.
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NO OBLIDEM, República, Guerra i Repressió a l’Alcoià i el Comtat és una 
proposta didàctica d’ensenyament de la història d’Espanya a partir de la 
nostra història comarcal. És un treball que naix de la suma de voluntats 
d’un bon grapat de veïns i veïnes de les comarques de l’Alcoià i el Comtat, 
compromeses amb la reparació, la justícia, la veritat i la història de les 
víctimes de la barbàrie. Una modesta aportació del Fòrum per la Memòria 
Històrica i Democràtica a Cocentaina que pretén ser una eina útil en mans 
dels docents i un crit de futur als ulls de l’alumnat.

Hi ha una dita que és tan comuna com falsa: 
El passat, passat està, creiem. Però el passat 
no passa mai, si hi ha alguna cosa que no 
passa és el passat, el passat està sempre, 
som memòria de nosaltres mateixos i dels 
altres, en aquest sentit som de paper, som 
paper on s’escriu tot el que succeeix abans 
de nosaltres, som la memòria que tenim.

                                                        José Saramago

Per saber-ne més:


