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SERVE! PÚBLIC I GESTIÓ
DE LA INFORMACIÓ SOBRE
LA GUERRA CIVIL.
· L' ARXIU MUNICIPAL DE PATERNA
"De mi padre no recuerdo nada, yo tenía sólo cuatro años cuando
murió. La única imagen que tengo de él es como una nube, como si
hubiera venido una noche a mi cama mientras dormía ... entonces
yo me desperté y le dije a mi madre "Papá se ha ido". Pero eso, tal
vez sea un sueño".
Juan Almero1. 70 años.

l. Introducció.
El concepte d' arxiu és molt extens i, des dels llunyans anys en que molts deis
presents vam accedir al món dels arxius, han sigut quantioses les definicions que
se'ns han oferit sobre el mateix fins a l'actualitat.
No obstant, quan d' arxiu municipal parlem, apareixen sempre unes característiques definitories comunes: des de l' arxiu com a salvaguarda de testimonís i
documents de diversos suports, a centre i diposit d'aquells episodis d'interes en
la localitat de cara a la conformació del patrimoni documental, etc.
Ara bé, jo valdría detindrem en una característica conceptual que, sota el
meu punt de vista, o bé no s'ha incorporat en tota la seua verdadera dimensió, o
bé en algunes ocasions s'oferíx de forma un tant ressonant i quasi pera "omplir".
Em referisc a l'arxiu entés coma servei públic.
En este sentit, són-som-molts els arxivers municipals que junt ambla callada
labor d'ordenació i classificació documental, !'anhelada recerca d'expedients
prestats a les diferents dependencies municipals i, en fi, una labor tecnico-administrativa més prompte "gris", també desenvolupem una tasca de servei públic
al ciutada.
Evidentment a~o no suposa que el conjunt de les funcions anteriorment esmentades no es troben immerses en una dinamica pública, en la que els arxíus
exercixen una competencia rellevant en l'engranatge administratiu, pero també
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és cert que la labor de servei públic adquirix la seua verdadera djmensió, quan
l' arxiver es traba en contacte directe -sense oficines administratives com a intermediaries- amb el ciutada.
Des de la demanda d'informació hisforica, fins a informació sobre la ciutat
i una infinitat de funcions en que la sol·licitud d'un conjunt de dades extraordinariament variats, conformen un apartat en la memoria anual de l'arxiu corresponent a l'apartat de "diversos", pero que els arxivers hem de dimensionar a la
seua verdadera magnitud i abast ja que, entre altres raons, la transcendencia no
sols peral prestigi de l'arxiu, sinó els beneficis peral propi cíutada, resulten més
que evidents.
En este sentit, i en el marc del títol generic d' estes IV Jornades organitzades
per l'Associació d' Arxivers Valencians, sobre Arxius, República i Guerra Civil, en
la present comunicació desitjaria vincular esta tematica general de les Jornades
ambla gestió realitzada pels arxius, i en particular els arxius municipals, sobre la
seua fundó com a servei públic.
D'esta manera, lractaré de desenvulupar l'experiencia realitzada per l' Arxiu
municipal de la Vila de Paterna, amb multitud de ciutadans i ciutadanes que
acudien a les nostres dependencies soJ.Iicítant dades sobre familiars represaliats
i / o afusellats en esta localitat al finalitzar la cantesa civil.
No es tracta d'autoelogiar, pero tampoc desmereixer i sí deixar patent el
servei públic que presta l'arxiu m és enlla d'aspectes ressonants. Un servei que
adquirix ple significat en esta experiencia de demandad' informació, sobre alguns
episodis de la guerra civil en el nostre municipi de Paterna.

2. La II República i la Guerra Civil a Paterna

Comen moltes poblacions valencianes, la II República va ser rebuda a Paterna
amb genera1goig i una espera n~adora complaen~a per grans sectors de la ciutadania. El 17 d'abril de 1931, es constitura la nova Corporació paternera integrada
per tretze regidors, amb el candidat de la Unió Republicana Autonomista, En
Ramón Valero Rodrigo, com a Alcalde2. En eixe mateix Ple es disposa l'adquisíció
de banderes oficials per als edificis públics i l' adhesió municipal al President provisional de la República Espanyola, al Governador Civil i al' Alcalde de Valencia.
També a !'octubre d'eixe any de 1931, s'acorda l'eliminació de certs emblemes
monarquics, com ara el nom del col-legi Alfons XIII -que passaria a d enominar-se
Crup Escolar Blasco lbáñez-, i la supressió de simbología religiosa del cementeri,
de titularitat municipal. Igualment, es decidix que la presencia a actes d evots siga
sempre a títol personal.
La solidesa institucional de l'entitat municipal, queda palesa en que durant
els cinc anys següents -que transcorren de 1931 a 1936-, es mantindria el mateix
equip corporatiu. Només al febrer de 1936 -després de les eleccions generals, en
les que va resultar vencedor el Front Popular, es produlX un canvi en la Corporació
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i, tal com citen les actes municipals, "a instancies governatives"3• I és que, a partir
d'eixe febrer de 1936, se succeiran un autentic rosari de noms i llistes d'edils. El
nou Alcalde, En José Tolosa García, dirnitix tres mesos més tard. Cinc seran els
alcaldes i setze els canvis corporatius, comptabilitzats des de febrer de 1936 fins
abril de 1939. Variacions que, en alguns casos, consistixen en la mudan-;a de dos
o tres regidors només pero que, no per aixo, deixen de patentitzar I'extraordinari
contrast amb l'estabilitat institucional haguda des d'abril de 1931 fins a febrer
de 1936. D'altra banda, esta fallida institucional no reflectix més que la fragilitat de la cohesió en els membres del Front Popular durant I'etapa bel·lica, sense
obviar les vicissítuds socials i polítiques viscudes durant el període de legalitat
republicana4• En la vila de Paterna, l' Ajuntamentes trobaria integrat, basicament,
per membres de UGT -5 corporatius- i CNT -4 corporatius-, junt amb un representant respectivament, de la FAI, IR, PSOE i PCE. Des d'abril de 1931 fins el
mateix mes de 1939, l'Ajuntament de Paterna posseiria la suma de 51 regidors5 •
Durant la República, el govern municipal desplegaria una extraordinaria
política d'instrucció pública i d' activitat cultural. Cal citar els projectes de
creació del col·legi de xiquetes María Blasco (després denominat "Santa Teresa")
i els programes -truncats pel període bel·lic- de centres educatius per als nudis
urbans de La Canyada i La Coma6 • En canvi, un element que va resultar especialment conflictiu en la localitat fou el religiós. De fet, ja en el prematur
estiu de 1931, es debaté en Sessió Plenaria autoritzar la processó al Crist de la
Fe en les Pestes Majors ja que, s'al-lega, constituíx "un perill de pertorbació de
l'orde públic". Voten cinc edils a favor de la prohibició i quatre en contra per
a, finalment, traslladar la resolució a Govern Civil i autoritzar-se amb posterioritat7. De tates maneres, la qüestió religiosa, continuara resultant espinosa
en el municipi: el regidor López Llabata assenyalaria, al maig de 1932, que en
l'escola de les monges "se hace propaganda contra las disposiciones de la República,
pues frecuentemente se oye a los escolares entonar cánticos en que se dice Muera la

escuela laica y Viva Cristo Rey"s.
Un altre element igualment significat al nostre municipi, seria la presencia
deis quarters militars. D'entrada, la institució castrense és aliena a la propia
dina.mica municipal, pero no s'ha d' oblidar la prolongada estada militar existent
a Paterna jades del segle XIX9• Aixo suposava que estigueren presents en la vida
quotidiana local i, de fet, les llargues cues de soldats que acudien per distints
mitjans de locomoció a les casemes i els passejos de soldats, junt amb les files
de patrulles i camions eixint per a fer maniobres, formava part del paisatge urba
paterner.
3

'

'
6

'
'
•
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V. Cotolí Ibáñez, "El Campamento militar". Llíbre Festes del Stmo. Crist de la Fe y S. Vicent Ferrer. 1977.
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Pero hi havia encara més. La relació continuada amb l' estament militar,
també s'advertia en tot tipus d'actes institucionals que, amb caracter oficial,
tenien Iloc en la població i que pomposament suposaven la manifestació exterior
d' allo que s' entenia com a natural aliarn;a entre l' exercit i el poble. De forma
recíproca, en els actes castrenses que es celebraven a !'interior dels quarters
-jures de bandera, festivitats militars, commemoracíons, etc.- també hi es trobaven presents, junt la restad' autoritats, els representants del' administració de
I' Ajuntament. Amb esta tradicíó í amb estes practiques es trobarien l' Alcalde i
els edils republicans.
El colp d'Estat del 18 de julio! de 1936 tindria, igualment, especial incidencia
en la vila de Paterna. A Valencia els sindicats es mobilitzen i declaren una vaga
general per al 19 de julio! i van atacar el convent de dominics al considerar que
en ell s' amagaven armes, incendiant també les esglésies dels Sants Joans í de Sant
Tomas 10• A Paterna, l'assalt a la parroquia de Sant Pere tindria lloc a les 14 hores
del 22 de julio!. El Crist de la Fe, junt amb altres imatges sagrades, formaría part
de la pira preparada en la porta mateixa de l'església. Igualment, desapareixeria
l'extraordinari arxiu parroquial.
Els pro-colpistes de la 3a Divisió, per la seua banda, esperaven instruccions una vegada triomfara la insurrecció a Valencia, per a sublevar-se en la
resta de guarnicions i declarar)' estat de guerra. I, encara que els elements clarament sediciosos de la capital són arrestats, romania una lluita soterrada en
altres destacaments milítars que, en el cas de Paterna, tindria conseqüencies
tragiques.
En efecte, la nit del 29 de juliol es produ'ix un assalt en el batalló de Sapadors
núm. 3 d'esta Vila, dirigit pel tinent coronel Emilio Juan López. Els dies previs
eren contínues les arengues contra el poder legítim i les proclames per a la
insubordinació. El sergent Carlos Fabra Marín es va fer amb documents que
feien un crida a la sedició i després d'informar al Governador Militar, se Ji
encarrega la vigilancia de la unitat. Tenint coneixement de la insurrecció per a
la nit del 29 del quarter de Cavalleria, va aprofítar els moments del sopar per
apoderar-se de la unitat i, arrfüat a la sala de banderes, en la que es trobaven
els caps i oficials, sol·licita l' entrega d' armes i detenció dels presents, produintse el consegüent xoc en que moriren un comandant, un capita, cinc tinents i
dos alferes11 ,
En el lloc conegut com "el Picadero" dels quarters de Paterna, també es
procedíría a l'afusellament de religiosos, persones de dretes i, en alguns casos,
vei:ns contraris a les col-lectivitzacions i a les mesures dutes a terme pels revolucionaris12. Tal com assenyalara en les seues memories el llavors Ministre
de Justícia, I'anarcosindicalista Juan García Oliver, encara existint a Valencia
els Tribunals Populars, totes les nits es reunía en l' últim pis de 1' Audiencia
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Territorial el denominat "Tribunal de la sangre" 13• Este es trobava constituil per
unes vint persones, representants dels partits i organitzacions antifeixistes de la
capital, que eren els encarregats d'assignar missions d' arrestos i execucions -els
anomenats "passejos"- que consumaven fora de la ciutat, en camps i voreres
de camins, encara que en un determinat moment van apareixer "nuevos ejecutados ... y siempre en el mismo lugar: detrás de los vastos terrenos que tenía el cuartel
de Paterna, sede ya de la Escuela popular de Guerra. De ello se quejó el Coronel Plaza,
director de la Escuela ... con el ruego de evitarlo, por no constituir un ejemplo edificante
para los alumnos"14•
García Oliver lluitaria per la dissolució d' este tribunal de sang, oferint com
alternativa la integració dels seus membres en els Tribunals populars i !'entrada
en les Escales de Guerra. Estes darles els corrobora el patemer V. Cardona que,
després de la fi de la cantesa, escrivia: "Desde agosto de 1936 hasta enero de 1937, fue
el Picadero tránsito diario y frecuente de mártires. La cifra era por d(as más aterradora ...
a partir de enero de 1937 y por imposición de los alumnos de la Escuela Popular de Guerra
de Paterna... cesó, aunque no por completo, tan escandalosa matanza"15 .
1 és que Juan García Oliver, coma Ministre de Justícia del govern de Largo
Caballero, va desenvolupar una serie de mesures entre les quals es trobava la
proposta de constitució del Consell de Defensa, organisme encarregat de la
direcció de la guerra, per la qual cosa sera membre responsable de les denominades Escoles Populars de Guerra. Al desembre de 1936, es constitura a
Valencia l'Escola Superior de Guerra Popular, per tal de formar oficials afectes
al servei de I'Estat Major de l'exercit republíca 16• També es crearien les Escoles
de Guerra Popular, una de les quals -la número 3- es va ubicar en la Vila de
Paterna.
En efecte, en els quarters de Paterna s'instal•laria, des de finals de l'any de
1936, l'Escola Popular de Guerra núm. 3 d'Infanteria, Cavalleria i Intendencia 17
i, immediatament, es comunicaría a totes les organitzacions i partits del Front
Popular -més a la "Unió Federal d'Estudiants Hispans" - perque els seus militants, previ examen d'ingrés, passaren a engrossir l'Escola18• Les Escoles estrobaven molt Iimitades de recursos de material i complements, com es queixava
el mateix ministre, pero a pesar de les dificultats de tot tipus - junt a la seua
extraordinaria politització més enlla de l'ambit estrictament militar-, aniran
sorgint oficials que passen a abastir les companyies i batallons de l'exercit republica.
El desenvolupament de la guerra civil no és objecte del present treball, pero
a efectes d'allo que ens interessa, cal mencionar que l'l d'abril de 1939 acaba
per a uns una etapa d'il-lusions i expectatives fundades en la democracia i la
llibertat, de patiment i persecucions en la rereguarda republicana per a altres, de
1
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Ga,eta de la República. nº 353. 18-Xll-1936. pp. 1.030-1.031.
Junta !'Escota de Paterna es construiren també d'altres en Lorca, Vila-real y Godella corresponents a
Artillería, Transmissions e Enginyet'S y Sapadors, respectivament.
En la rnateixa Orde s'a provaria la sol·licitud, a la Conselleria de Defensa de Catalunya, de dos mil
fusells Remington d'un tir, "en desuso", pera que els alumnes hi pogueren realitzar les corresponents
practiques.
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sofriment i miseria en la contesa pera tots. La Guerra Civil havia acabat. Després
de l'entrada de les tropes franquistes en la capital, es va practicar una tremenda
repressió de caracter polfüc, sobre membres de partits i sindicats defensors de la
legalitat republicana19• Els excessos sobre els veni;uts portarien, inclús, a greus
enfrontaments entre falangistes í militars a Valencia durant l'any 1940, jaque el
governador militar General Aranda, va tractar de frenar les saques que els falangistes realitzaven sense juí ni cap garantia jurídica20•
Basant-se en la Llei de Responsabilitats Polítiques de 9 de febrer de 1939
-ampliada el 27 de juny del mateix any-, es tractava de reprimir i/ o eliminar tots
aquells que hagueren militat en un partit o sindical d'esquerres, així com els que
havien ocupat algun carrec púbJk a partir de 1934. S' iniciaría, d' esta manera, una
infinitat de processos i execucions. El paterner V. Gabarda quantifica en 4.714 la
xifra de víctimes mortals de la repressíó franquista en la nostra Comunitat, deis
que 2.237 van ser executats a Paterna. Per als ven~ts suposava el comem;ament
d'una etapa d'odis i vexadons, de busca infructuosa d'avals, de silencis i plorar
als seus morts en secret. Així durant llargs anys 21 •

3. La Paterna democratica i la seua reladó amb la República

El 20 de novembre de 1975 morí qui personificava el regim que havia
romas en el nostre país durant quatre decades, íniciant-se un procés de
transició i consolidació democratica amb legalització de partits polítics, llei
d'amnistia, promulgaci6 d'una Carta Magna en que es proclama a Espanya
com a Estat social i democratic de dret, elaboració del mapa autonomic, etc.
En l'ambit local, l'1 d'abril de 1979 tenen lloc les primeres eleccions munícipals democratíques, que en la vila de Paterna conduirien a la formació d'un
govern d'esquerres22 •
Tan sols dos mesos després, en un Ple munícípal s'acordaría I'eliminació
de qualsevol tipus de simbología religiosa i referida a la guerra civil deis llocs
públics -s'esborraria la inscripció " A los caídos por Dios y por España José Antonio
presente " en la creu de la fac;ana de I'església- i es va decretar, igualment, la
desaparició de qualsevol reminiscencia del regim anterior - fotografíes, banderes,

" J.M. Femández Soria, M.C. Agulló Díaz, "La represión franquista" en A. Furió et. al. (dir i coord.),
Historia de Vale11cía. Valencia, Editorial Prensa Valenciana, Universilat de Valencia, 1999. pp. 598 j ss.
V. Gabarda, "La continuación de la guerra civil: La represión franquista" en Estudis d'Historia Contemporilnia del Pa(s Valencia, nº 7, 1982, pp. 229-245. M. Ortiz Heras, Violencin pol11ica en la II República y el
primer Jranquismo. Madrid, siglo XXI, 1996. A. Reig, Ideología e Historia. Sobre la represión franquista y la
guerra ciuil. Madrid, Akal, 1986. A. Reig, Violencia y terror. Madrid, Akal, 1990. L. Romero, "El concepto de represión" en J. Aróstegui (coord.), Historia y memoria de la guerra civil. Salamanca, Junta de
Castilla y León, 1988
20
V. Gabarda, Els afusellaments al País Valencia (1938-1956). Valencia, Alfons el Magnanim, 1993.

pag. 38.
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Per aque\ls interessats en la naturalesa del primer franquisme i la vida quotidiana, vid. I. Saz
Campos, Fascismo y Jranquismo. Valencia, Universitat, 2004. pp. 151 y ss. l. Saz y Alberto Gómez
Roda, etds, El Jranquismo en Valencia. Formas de vida y actitudes sociales en la posguerra. Valencia,
Episteme, 1999.
Els resultats respecte al número de rt?gidors serien de PSOE-PSPV: 10, PCE-PCPV: 5, VCD: 3, lndependents: 2 y MCPV: l. No obstant els resultats, tots els regidors ostentarien delegació.

258 ¡REVISTA D'

ARXIUS 2005-2006

etc.- en l'edífici consistorial i, finalment, el canvi en la retolació deis carrers23•
Mentres estes resolucions corporatives tenien lloc, al maig de 1979 era incendiat el
cotxe particular del recent nomenat Alcalde socialista, En Bernardino F. Giménez.
Al julio!, el Govern Civil prohibia I'homenatge als afusellats a Paterna i el mes
següent, davant de la imminencia de les festes majors, s'acordava la no assistencia corporativa als actes religiosos. La recepció al President preautonomic,
Josep Lluís Albiñana, i al president de la Diputació provincial, Manuel Girona,
amb visita al cementeri indosa, comportaría !'existencia de diversos altercats en
el municipi.
Pero l'avinem;a mostrada pels partits d'esquerra, per a l' adopció de mesures
referides a la desaparició de tot vestigi de l'Estat acabat de finir, no tindria no
obstant el seu correlat en la decisió de construir un monolit que recordara els
afusellats en el cementeri municipal. En I'Ajuntament de Paterna hi hagueren
amplis debats en diferents plens, en els quals es va tractar de traslladar l'esperit
de consens que havia regnat en la política nacional durant l'epoca constitucional
a l'ambit local i, particularment, en la disposició d'honrar els executats a Paterna
després de la Guerra Civil24 •
Al novembre de 1979 es presentava una petició de la CNT pera al~ar un
mausoleu, a la que se sumarien PSOE, UCD, PCPV i Independents -faltava el
MCPV en la Corporació--- en el sentit: "Que la dedicatoria debe comprender a tocws
los que murieron con motivo o como consecuencia de la Guerra civil". Al marc; de l'any
següent, el Moviment Comunísta del País Valencia presentaria la seua propia
proposta, "entablándose un largo debate de carácter político ... producíéndose una confrontación de posiciones dialécticas e ideológicas" obtenint 1 vot a favor, 11 en contra
de la UCD, independents i PCE, i els 9 del PSOE que s'abstenen. Tres mesas
després, és tret novament l'assumpte a la llum encara que es deixa sobre la taula,
ja que "dada la importancia y trascendencia del hecho y la responsabilidad que tiene
Paterna por haber sido población significada en los hechos de todos conocidos, se propone
que sea el Ayuntamiento el que asuma la iniciativa de la organización". Pero les negociacions ambla Comissió pro-monolit resultarien infructuoses i no s'arribaria a
cap acord unitari sobre el lema a figurar en el mateix, ja que la proposta de la
Comissió anava en el sentitde plasmar un text al·lusíu als afusellats per defendre
la república i la llibertat. Per tant, i davant la impossibilitat d'avan~ en les negociacions entre l' Ajuntament i la Comissíó pro-monolit, i la negativa del MCPV
a modificar la seua proposta -"A todos los que asesinó el fascismo en defensa de la
libertad y la República"-, al· legant que hi actuaven per delegació de les famílies de
les víctimes, s' arribaría al Ple de 26 de setembre de 1980, en el que seria aprovat
per majoria la proposta del PCE "¡A todos los fusilados, por la LIBERTAD, la DEMOCRACIA y el PROGRESO SOCIAL".
El curiós de la situació és que l'opció del PCE només comptaria amb el recolzament de la UCD i deis Independents, ja que no la subscriuríen ni PSOE
ni MCPV. Encara un any després, en el Ple de 25 setembre de 19B1, es donaria
compte del resultat del concurs convocat pera la selecció del disseny i per unani23
2
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A,M.P. Libro Actas Sesiones Municipales 7-IX- 1979.
C. Segura Artiaga. Del franquismo a la democracia en el ámbito local. Paterna, 1960-1983. Treball de doc-
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mitat del tribunal qualificador, es propasa l' adjudicació del treball denominat "La
piramide". A !'octubre de 1982 els socialistes aconseguiren el govern del país. El
mes següent, és inaugurat oficialment en el cementeri el monolit coincidint amb
l'l de novembre, día de Tots Sants, i junt amb el 14 d'abril, d'assistencia massiva
de tots els racons del País Valencia i d' altres llocs d'Espanya, per a perpetuar la
memoria dels familiars depositats en les fosses.

4. L'Atxiu com a servei públic: La demanda d'informació

Ambla instauració de la democracia municipal a Espanya, es produi'x una extraordinaria profusió d'estudis histories d'ambit local. I és que els nous representants públics no sols apostaven per !'obertura i la democracia, sinó que donaven
un pas més al considerar que tan sois a través de la busca deis testimonis i de la
certesa dels esdeveniments, es podría consolidar el procés democratic encetat, a
través d'una convivencia en pau i llibertat.
La posada en practica d'estos principis suposaria, de fet, la resolució d'una
serie de llacunes i deficíts en el coneixement deis fets passats, a través del rigor
de treballs d'ambit academic. Aixo se situa en el context d'indagar en la recerca
de les arrels i en la cultura col-lectiva. Recordem que, a finals deis anys setanta i
la decada deis huitanta del segle passat, tenen lloc en nombroses localitats celebracions com ara ]'arribada de Jaume I, els aniversaris de les cartes-pobla, de repoblacions ... una infinitat d'estudis i investigacions, encoratjades per uns poders
públics nouvinguts, que estimulaven l'exploració en uns senyes d'identitat
durant tants anys reivindicades.
En estes circumstancies, són considerables les biblioteques i arxius creats
en gran nombre de poblacions del nostre entorn: així el Col-lectiu d' Arxivers de
L'Horta i la Ribera, per exemple, es trobava integrat per professionals que van
iniciar la seua activitat en l'administració local a partir de 1979, sent convocades
la gran majoria de places a mitjan deis anys huítanta25• D'esta manera, es crearía
a Paterna el Museu de Cera.mica, la xarxa de biblioteques públiques municipals
i, igualment, I'Arxiu Municipal. Un arxiu que, només instituir-se comen\aria a
rebre quantioses visites.
Durant l'epoca del franquisme, els familiars deis afusellats a Paterna no
havien deixat de reunir-se en el cementeri per a recordar als seus parents i amics
inhumats. Paterna es va convertir en una referencia, en un lloc en que, d' alguna
forma, es materialitzava la descomunal repressió del regim després de la fi de
la guerra civil. Igual que altres poblacions i llocs emblema.tics - Paracuellos, Albatera ... - estes poblacíons havien sigut només l'escenari i, de fet, la ciutadania
ben poc havia intervingut en els fets ressenyats26 • Els ve1ns de Paterna eren en major o menor mesuraconeixedors de les execudons encara que, també és
cert, que de forma indirecta: Albirar algun camió de bon matí procedent de la
25

26

"La profesión de Archivero: El Col·lectiu d'Arxivers Municipals de 1.,'Horta i la Ribera. Estado de la
cuestión" en Actas de las VIII Jornadas de Archivos Municipales. Getafe, 1991.
De les 2.237 persones executades a Paterna, 872 tenien la seua última residencia en la comarca de
L'Horta i solament 11 son residents a Paterna. Vid. V. Gabarda Cebellán, Els ajusellaments al País Valenciil ...
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presó Model, Sant Miquel deis Reís o Monteolivete, sentir els tirs de l'escamot
d'afusellament... El propi Regim no desitjava que la crueltat mostrada en
I'ingent nombre d'aniquilacions, arribara a la població civil. Encara a hores d' ara,
alguns paterners conten que sent xiquets, i encoratjats per la curiositat, tractaven
d'aproximar-se al lloc de les execucions, resultant infructuós pels cordons de
soldats emplac;ats a les rodalies.
Des del moment mateix de l'adveniment de la democracia, van ser incomptables les persones que comparegueren en l' Ajuntament. lnvariablement,
en les oficines se'ls remetia de manera automatica a l'Arxiu. Un Arxiu municipal
recent creat, amb un personal arxiver que acabava de ser contractat i en el que els
mitjans, recursos i infraestructures apareixien únicament en els exigus manuals
de referencia a l'ús, ja que la realitat era incontestable: un despatx al fons de
la planta baixa, vora el pati interior del Consistori, en el que !libres i carpetes
d'expedients s' apilaven per tot arreu. A este recinte, arribarien les persones i familiars desitjosos de trobar informació.
Hi havia una extraordinaria gamma d'interessos i una complexa varietat
quant als desitjos de cada un d'ells. Els familíars acudien, primer, per a esbrinar
alguna cosa sobre el desaparegut. Uns hi arribaven dels pobles vei'ns, altres de
llunyanes poblacions i, inclús de diferents pai'sos. Uns hi es presentaven a títol
individual, mentres que altres ho feien en representació d' entitats acabades de
constituir o en procés de creació. Uns desitjaven únicament la busca deis seus
parents i amics, altres hi acudien aHegant fortes mesures reivindicatives per a
l'adopció de disposicions, en les que l'Arxiu només podía servir d'escoltador o,
en el millar dels casos, de transmissor cap a les instancies municipals. Uns ja
sabien que els seus familiars es trobaven allí, bé per un amic de la presó o d' al tres
fonts informadores de les "saques". Altres, finalment, compareixien encoratjats
pel seu coneixement de Paterna coma l!oc de gran nombre d'execucions, i després
de Uargs anys buscant noticies d' aquell familiar del que, des del final mateix de la
guerra, ignoraven el seu destí.
A una considerable quantitat d'ells li facilitarem, com veurem a continuació, gran part de les notícies desitjades. Les cares n'eren d'allb més variat.
Des d' irrompre a plorar tot just apareixer el nomen la relació d' una determinada
"saca", fins a manifestar un cert ale de goig ja que, per fi, aconseguien tindre
alguna noticia sobre el tan buscat familiar i, encara que confirmaven la gens
agradable sospita durant llargs anys continguda, es tractava de buscar la part
més "positiva": per fi trobaven al seu acostat. En e.ste sentit, es va tractar de respectar els moments d'intimitat tan necessaris per a circumstancies tan delicades,
tant quan es transmetien els resultats de la investigació realitzada com quan es
visitava el Iloc de les execucions i el cementeri municipal, per a presenciar les
fosses.
I és que en l' Arxiu municipal tenia lloc un particular cerimonial, consistent en la presentació de documents de la !lista de difunts per, a continuació
i si així ho desitjaven, comenc;ar una especie d' aborronador recorregut, amb les
instal•lacions municipals com a punt de partida, per a dirigir-se al lloc de les
execucions i, finalment, al cementeri (els menys, davant ]'impacte emocional,
desistien i després de la consulta en !'Arxiu, tornaven als seus llocs d'origen).
I així anaven transcorrent els anys. Progressivament s'hi anava constatant que
REVISTA O' ARXILIS

2005-20061261

mínorava el nivell reivindicatiu (moren familiars directes, també aquells que van
viure personalment els esdeveniments, etc.), encara que sempre s'ha procurat
mantindre la mateixa carrega d'humanltat cap a tots ells.
En estes circumstancies, l'Arxiu municipal de Paterna es convertia en un
espai crucial per aconseguir els fins proposat d'esbrinament de desapareguts i/ o
afusellats, reparació de danys morals i socials, o com a certificació probatoria de
la defunció o el seu pas per l'Escola Popular de Guerra. L'arxiu, per tant, esdevenia en pedra angular per als seus objectius.
Pero !'Arxiu, no sois va facilitar informació dels afusellats pel bando!
franquista. A les nostres dependencies acudien persones tramitant expedients
de beatificació, militars republicans que, quaranta anys abans1 van arribar a
l'Escola Popular de Guerra de Paterna, persones que desitjaven trabar documents pera la realització d'homenatges, exposicions, etc. i, en fi, una amplia
gamma de ciutadans i interessos que detallarem a continuació amb més precisió, tractant d'exemplificar la important labor social que va realitzar !'Arxiu
municipal des d'una perspectiva que, coma servei públic que és, va més enlla
de la gestió administrativa o la catalogació i ordenació de documents. A tals
efectes, introduirem alguns casos vivenciats en este Arxiu i en els que per a
preservar la intimitat -sobretot dels familiars, donada la possible publicació i
difusió de les actes d'estes Jornades-, he optat pel criteri personal i subjectiu de
citar-los ambles inicials deis seus noms. No obstant, la documentació a que es
fa referencia en les pagines següents, es troba a disposició dels investigadors en
I' Arxiu municipal.

4.1. Famíliars d'afusellats
Durant tants anys en que ningú no podía reivindicar, ni tan sols recordar més
enlla de l'estricte ambit domes tíe, Ia memoria d'aquells que s'havien trobat en el
bandol republica, l'arribada de la democracia va suposar tot un alliberament que
transcendía !'esfera política. No obstant, inclús amb !'arribada democratica, qualsevol mesura de reconéixer a molts d' aquells afusellats per defendre les seues
idees, o que havien exercit carrecs públícs durant la República -i que no tenien
cap delicte de sang-, es considerava destinada a reobrir velles ferides ja estanyades o, en llenguatge més quotídia, que eren uns "revengistes". Se' ls negava, en
definitiva, el dret a la memoria.
Molts ciutadans que acudien a l' Arxiu, a penes disposaven d'informació
sobre les persones buscades. Hi ha vei'ns que referixen el pas dcls camions, procedents de la Model, amb saques de presos republicans que tíraven paperets enrotllats perque avisaren a les seues cases27• Des d'una altra perspectiva, per a poder
accedir a les ajudes que l'Estat ha anat introduint a partir de l'aprovació en 1977
de la Llei d' Amnistia28, els interessats a rebre les prestacions havien d'acreditar
documentalment aquells fets. Pensem que el desenvolupament d'estes beneficis
ha continuat fins dates que arriben a I' actualitat més immediata. Així la Generalitat Valenciana abonaria 6.000 € a noranta-dos presos acollits a l'esmentada
llei que, no obstant, no van accedir a les indemnitzacions aprovades pel Govern
v Diari Lez,ante - El Mercantil Valencícmo. 15-Vl-2004.
28

Llei 46/1977 de 15 d'octubre, deAmnistia polítka. B.O.E. nº 248, de 17 d'octubre.
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central. Esta mesura29 la va iniciar al desembre de 1999 i les compensacions es
cobraríen, pels afectats o els seus hereus, a partir de 2006.
Des de l'arxiu municipal sempre es va considerar la vessant humana, per
a tots aquells que desitjaven posseir notícies deis seus parents. En tot rnoment
es pondera la part comprensiva i la perspectiva de l'escolta: persones majoritariament sense odi i sense rancor, pero que no per aixo renunciaven a que els
seus familiars ocuparen el Uoc que durant tants anys, en la majoria dels casos de
forma injusta, se'ls havia negat.
El primer pas a seguir, una vegada confirmat l' afusellament a través de
la partida de defunció del Registre Civil, era aconseguir la sentencia condemnatoria. Ací comem;ava una fase diferent, amb nous problernes perque havia
de tramitar-se a través de les instancies militars. Cal considerar les pessimes
condicions del Jutjat Togat Militar Territorial núm. 13 de Valencia, jaque no es
tracta d'un arxiu pera investigar i, en canvi, és l'únic lloc on es poden extraure
les dades concernents als consells de guerra, en els que figura el sumari processal (amb la sentencia conseqüent) i, en alguns casos, documentació i material
confiscat (fullets, cartes personals, etc.) que s'utilitzava pel seu valor probatori.
S'ha de tindre present l'absencia de recursos materials i economics d'este Jutjat
que, d'altra banda, compta amb personal de la propia administració del Ministeri de Defensa, que no sois no disposa de coneixements arxivístics sinó que
utilitza criteris d'accés en fundó de la seua propia realitat. Jo rnateix vaig constatar la bona disposició d'alguns d'ells i, ínclús, la seua forma ció academica i
professional, sempre per iniciativa personal. Una vegada arribats a les seues
instal-lacions, s'entrega instancia pera omplir -en la que s'ha d'incloure ta data
d'execució- i dirigir-la al President del Tribunal. Realitzats estos tramits, només
calia esperar a rebre resposta i tindre sort perque es poguera trobar el procés i
la sentencia.
Des d' un altre punt de vista, en les nostres oficines també se'ns demandava
assessorament sobre els passos a realitzar perque estos processos i sentencies
foren anul-lats. Ben poc es pot fer des d'este Arxiu i, en este sentit, cal recordar
que alguns familiars i afectats que han presentat recursos pera anul·lar la sentencia, sistematicament han xocat arnb el rebuig jurídic, aHegant-se que es van
realitzar d'acord amb la legalitat vigent en eixe moment i que, d' altra banda, els
drets constitucionals no poden aplicar-se de forma retroactiva. No obstant, hi ha
ciutadans que han mamprés el carní de recórrer al Tribunal de Drets Humans
d'Estrasburg, per tal que les sentencies d'afusellament siguen anul-lades30•
També va haver-hi un altre conjunt de ciutadans que, procedents majoritariament de l' estranger, arribaven a I' Arxiu sense cap notícia dels seus familiars. Les notes que seguixen són algunes d'eixes histories en el seu pas per
Paterna.
F.M.G. va sol·licitar l'any de 1996 inforrnació sobre son pare a qui buscava,
segons les seues propies paraules, des que tenia ús de raó. Havia nascut a León í,
durant la postguerra, sa mare no va poder suportar l'aca~ament a que era sotmesa
,., Decret210/2005, de 23 de desembre, del Con&ell de la Generalitat. D.O.G.V. nº 5.163, de 25 dedesembre de 2005.
30 Díari Levante- El Mercantil Valenciano. 14-Vl-2005.
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sistematicament (interrogatoris, visites a casa durant la matinada, etc.) i van aconseguir fugir a Franc;a. Ja de major, F.M.G. realitza diversos tramits davant diferents instancies -Ministeri d'Assumptes Exteriors, Ambaixada d'Espanya, etc.-,
jaquesa mare mai no va voler contar-lila historia del seu progenitor i, al maxim
que va arribar saber es que morí a Valencia. En una d'eixes gestions, li van encertar a dir que es dirigira a Paterna i, aprofitant les seues vacacions estivals des
de Sui"ssa, es va personar en el nostre Ajuntament, on li van remetre a l'Arxiu "per
a donar-lí informació". Arreplegades les seues dades, este Arxiu va realitzar la seua
particular investigació, per a concloure que son pare figurava com a membre
del Comité Executiu Popular de Paiporta, obtenint la data de la seua execució
a Paterna i les referencies documentals tant de l' Arxiu Historie Nacional (en la
secció Causa General) com en el Jutjat Militar de Valencia, junt amb una copia de
l'acta de defunció del Registre Civil de Paterna, de 1945. En la següent visita al
nostre país, junt ambla seua dona, se li va acompanyar al lloc deis afusellaments i
al cementeri en que es troben les fosses. Portava un saquet en que, entre sanglots,
va dipositar terra del lloc, a fi de poder disposar de l'únic record tangible d'un
pare a qui mai no va conéixer.
Vincent S. havia nascut a Frarn;a. A penes coneixia el nostre país i, de fet,
s'expressava molt malament en castella. Sempre va voler tindre noticies de son
pare V.S.M. Només sabia que, finalitzada la guerra civil, va creuar }a frontera
cap a Espanya per a lluitar contra el feixisme. El nostre protagonista desitjava,
d'una banda, rebre informació í d'una altra, poder obtindre evidencies probatories suficients perque la seua mare, ja major, poguera percebre les indemnitzacions corresponents.
Encara que residía a Frarn;a, la seua activitat laboral l'exercia en un gaseoducte a Algeria, perla qual cosa en l'estiu de 1997, es trobava molt pocs dies a
Espanya i, de fet, havia acudit exclusivament a intentar esbrinar qualsevol tipus
d'informació perque li havien dit, després de profusos tramits en innumerables
administracions i oficines - al que afegia perquisicions d'alguns familiars indirectes-, que son pare "podia" haver mort a Valencia. Una vegada que arriba a la
capital, es va dirigir a Capitanía Genera) i al Govern Militar, on li van assenyalar
que "podía anar a preguntar a Paterna". Igual que en altres casos, se li van sol-licitar
les dades de contacte, visitant a continuació el lloc dels afusellaments (conegut a
Paterna com "el terrer") i, finalment, el cementeri municipal, en el que es troben
gran part dels més de dos mil dos-cents afusellats en la localitat. L'endema va
tornar novament a Frarn;a. En Nadal es rebria una missiva, en forma de felicitació
nadalenca, en la que en un forc;at castella, expressava: "Estas lineas par decirte que
no he olvidado y no olvidaré a los amigos que me han ayudado cuando iba buscando por
España el recuero de mí padre ... hoy, yo quedo convencido en lo que solo Dios a podido
llevar este amigo hasta mi camino este día ....".
· Mentrestant, es realitzaven els oportuns tramits per part d'este Arxiu municipal, que finalment conduiren a obtindre la partida de defunció del Registre
Civil, de juny de 1950, i a rebre resposta, uns mesos més tard, del Jutjat Togat
MiUtar Territorial núm. 13 sobre el sumari seguit. No obstant, va sorgir una
nova complicació i és que el procediment, en el que figuraven altres noms més
a banda del que ens interessava, "va ser remés en inhibició el 04.07.77 a l'Excm.
Sr. President de /'Audiencia Nacional", perla qua] cosa van haver de practicar-se
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noves gestions davant l' Audiencia pera aconseguir }'anhelada documentació
processal i la sentencia consegüent. Una vegada seguit tot el procediment, se
li enviaren els resultats de les gestions a la seua direcció francesa, en la que
residía sa mare.
L'estiu següent realitza una nova visita a Paterna, acompanyat de la seua
dona francesa, a més de una recepció a familiars de La Vila Joiosa, rebent una
immensa alegria perque, encara que poc, li havien donat algunes referencies del
seu pare. Un mes més tard, es rebia en este Arxiu la missiva següent:

''Que desgracia1 que disgusto amigo mío.
Tengo el dolor de decirte que he perdido, hemos perdido, nuestro hijo, Thierry, quien
tenía 34 años de edad. Tu ves como te lleva esta vida: buscando mi padre quien se fue hace
cinquenta años, pierdo mi híjo quien era mí orgullo, mi razón, nuestra razón de vivir ...
Que pena me da de preguntarte aún si el señor Allegre de los archivos militares ha
podido encontrar algo sobre la historia de mi padre.
Si fuese eso, amigo, mandalo, por favor, hacia mi madre.
Con toda amistad.
Vicente"
Són només dos exemples dels casos i tramits que obren en este Arxiu, encara
que va haverhi d' altres. M.C.N., nascut en un poble castellonenc en 1938 i domiciliat en La Laguna, Tenerife, va requerir a este Arxiu testimonis sobre son pare.
En contacte amb el Jutjat Togat Militar Territorial, núm. 13, se li van enviar les
dades relatives al procés judicial i la partida de defunció del Registre Civil de
Paterna. Igualment, el Departament de Justicia d e la Generalitat de Catalunya,
sol·licitaria informació sobre M.C.P. del que es va perdre la pista a Valencia el 19
de marc; de 1945, ambla fi de col-laborar en la busca que, durant anys, du a terme
V.E.G., marit de la neboda-néta del desaparegut.
D' esta manera, I' Arxiu Municipal va anar realitzant una callada, pero continuada, gestió amb la finalitat de resoldre el parador de molts afuseUats, de
resoldre l'intricat laberint documental per a recopilar els seus processos i sentencies judicials í, finalrnent, accedir als documents probatoris per a percebre
I' anhelada prestació economica anunciada pe! Govern. Pero junt els afusellats,
va haver-hi una altra problematica ben diferent, i per tant, s' obria una nova línía
d'investigació: la d' aquells llavors jóvens que, una vegada iniciada la guerra civil,
arribaven a Paterna per a engrossar l'Escola Popular d e Guerra.

4.2. Escala Popular de Guerra
Moltes van ser les persones que acudiren a Paterna, pera tramitar l' expedíció
del corresponent document justificatiu del seu pas per l'Escola Popular de Guerra,
i poder accedir a la seua merescuda paga com a militar i combatent durant la
contesa. La Uei de 1978, que va tractar de regular la situació deis militars participants en la guerra civil va suposar, sens dubte, un important estímul que els
va impel-lir a reclamar la dita sol-licitud31 . No obstant, l'aplicació de la norma va
31

Reial Decret-Llei 6 / 1978, de 6 d e mar<;. (B.O .E. nº 56, d e 7 d e marc; d e 1978).
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resultar llargament discutida, especialment a partir de la lectura del seu art. 2 i,
de fet, la controversia es mantindria fins dates relativament recents32 •
Per a tots aquells antics alumnes de l'Escola Popular que van presentar-se
a l'Arxiu municipal, es disposaren tres nivells d' informació: un primer nivell
tracta d'oferir als afectats aquelles disposicions legislatives a les quals l'Arxiu
havia pogut accedir i que els podien resultar d'utilitat pera acollir-se perla seua
condició de militar. Un segon ambit va procurar el contacte amb altres antics
alumnes que, a través d'un bufet d'advocats, havien aconseguit canalitzar de
forma uniforme les seues peticions. I, finalment, facilitar les dades i referencies
tecniques -signatures, etc.- de la documentació existent sobre l'Escola Popular en
l'Arxiu Historie Nacional33.
No cal ni dir-ho que hi arribaven amb un coneixement sobre la Vila de
Paterna, que es recolzava en la imatge mateixa amb que l'havien abandonada
feia més de quaranta anys. La seua primera expressió era la de "este pob/e esta
molt canvíat". Compareixien amb idees i formes preterítes de la nostra població,
que semblaven necessitar també l'escenarí preterit. Unes realitats i unes imatges
congelades en la seua ment durant llargs anys.
La majoria, al ser d'avani;ada edat i vindre de llocs llunyans, hí tornaven
acompanyats dels seus familiars. Altres, els menys, hi arribaven pels seus propis
mitjans, com el veí de Santa Coloma de Farnés, en 1a gironina comarca de La Selva
i, per cert, població natalicia de Salvador Espríu. Enlaja llunyana data de 1984
es va dírigir, sense cap gestió previa, des de la seua població fins a Paterna. Es va
presentar en I'Arxiu exhaust, ja que havia iniciat el viatge el dia anterior passant
la nit en tren. Més que informació, en primera instancia, va necessitar atenció i
repos per a, una vegada descansat, i després d' estranyar-se que l'Ajuntament no
li expedira el docurnent que necessitava, facilitar-Ii els telefons i direccions de
les instancies rnilitars i jurídiques a les que havia de dirigir-se, per a obtindre la
deguda confirmació del seu pas per l'Academia.
En altres ocasions, s'ha rebut carta en l'Arxiu sol-licitant inforrnació per
escrit. És el cas de M.E.M., veí de Saragossa que l'any de 2001 necessitava, ''lo
antes que le sea posible", acreditar que en la Vila de Paterna es trobava instal·lada
una Academia per a la formació de comandaments de l' exercit republica, en
la que va ingressar com a cadet per aconseguir el grau de tinent. Este senyor
es permetia fer una recomanació pera facilitar-nos el treball: "Como por lógica,
ni Usted ni ninguno de los Concejales actuales, habrá conocido la citada Academia
en la que yo ingresé... le sugiero que haga averiguaciones entre las personas de más
edad, salvo que existan datos en las Oficinas de ese Ayuntamiento y no sea preciso
hacerlo".
32

13

Este article assenyalaba que no podien acollir-se a\s beneficis economics de la norma, "los que hubieran
sido condenados por delito o sancionados con separación del servicio o pérdida de empleo por hechos no comprendidos en el Real Decreto-Ley nº 10/1976, de 30 de diciembre, y Ley 46/1977, de 15 de octubre". D'altra
banda, en el recurs contencios-administratiu nº 1681 / 2001, la Audiencia Nacional diu en la sentencia
que "Es indudable ~ue 110 pueden tener la condici6n de "prüfesionale," los que alcanzaron la condición de
S11bofici.al u Oficial ron carácter provisional, en campaiill durante la Guerra civil, o procedan de las Escuelas
Populares de Guerra ...".
·
Arxiu General de la Guerra Civil Española, E S. 37274.AGGCE/1.5.2403.303 "Escuela popular de
Guerra 3 de Paterna (Valencia)". També, amb signatures diferents, es troben les anomenades " Fichas
de afiliados" corresponents als anys 1937 y 1938.
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D'altres, finalment, s'acostarien a la ciutat per a recordar les instaHacions del
Campament militar i de l'Escola Popular. Bé perque venien al nostre país de vacacions o perque després de Llargs anys, retornaven a les seues respectives poblacions d'origen (en els diferents territoris de la geografía espanyola) i desitjaven
apropar-se a aquells llocs on havien sigut enviats al front i, comuna zona més de
l'itinerari a visitar, també acudien a Paterna. Sens dubte, el seu pas per este Arxiu
ens suposaria una bona font d'informació oral.

4.3. A la busca de la beatificació
El 22 de julio) de 1936 es creava el Comité Executiu Popular, en el que es van
integrar grups d'intervenció directa amb milítants de partits i sindicats, militars
afectes la República, etc. que, en un primer rnoment, tracten de neutralitzar el
colp d'Estat facciós. En eíxe context, cal situar I'acció del sergent Fabra en els
quarters militars de Paterna. Els organismes oficials van procurar limitar el seu
poder i competencies, encara que en un primer rnoment resultaren infructuosos
organitzant-se bandes armades i grups de control i d'escopeters que van iniciar
una autentica cac;a al "facciós", terme en que indoí'.en els enemics més que de
la República de la revolució que s'iniciava: religiosos, llauradors oposats a les
coHectívitzacions, etc. Comeni;a una persecució a !'home en uns mornents en que
l'autoritat es trobava molt fragmentada ion el Comité campava a plaer en cada
poble34• De fet, la major part d'estos homicidis tenen lloc quan el poder revolucionari actua al marge de les directrius governamentals: el 90 % deis morts en la
rereguarda republicana s'ocasionen abans d'acabar l'any 193635 •
D'esta manera, apareixeran nombrases víctimes de "traiaors a la República"
junt els camios rurals, cementeris i alguns punts rellevants, com ara el Saler o el
Picadero de Paterna. D'entre elles es troben una gran quantitat de membres del
clero -sacerdots i religiosos d'ambdós sexes-, rnilitars i una gran quantitat de
ciutadans i vei"ns de les poblacions proximes a la capital considerats partidaris
de la sublevació militar, propietaris de terres contraris a les coHectivitzacions, i
militants de partits desafectes a la República. A Paterna, el Picadero es convertiría
en lloc emblema.tic, junt amb el Saler, de les morts massives en la rereguarda republicana. Este indret es trobava en els quarters militars ja que la poblacíó local
no hi participa, ni entre els integrants deis escamots d'afusellaments ni entre els
assassinats. Tal és aíxí que de les 1.322 víctimes de la repressió republicana en
l'Horta, només huit possei"en el seu vei"nat en esta Vila36•
Amb estos antecedents, durant el papat de Joan Pau II es van practicar al
voltant de noucents processos de beatificació, deis quals més de dos-cents pertanyien als denominats "martirs de la guerra civil espanyola" 37• Es tractava de fervents seguidors de la religió catolica, i no tots necessariament religiosos, que
foren assassinats sobretot durant els primers mesos de la guerra civil. A e1ls se'ls
va dedicar, corn diem, una especial atenció durant el pontificat de Joan Pau II
practicant-se, per regla general en actes coHectius, diversos esdeveniments en
memoria d'aquells morts o "caiguts" en guerra, al-legant motius "d'odi a lafe cris34
35
36

37

V. Gabarda Cebellán, La represión en la retaguardia republicar,a .. .
V. Gabarda Cebellán, La represión en la retaguardia republicana ... pp. 163-166.
V. Gabarda Cebellán, La represión en la retaguardia republicarJa ... pag. 105.
Diari Levante-E! Mercantil Valenciano. 2-lX-2006.
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liana". En 1998, durant una cerimonia canonica a deu martirs de la guerra civil,
Joan Pau 11 consideraría l'episodi com "un elocuente mensaje de esperanza para el
mundo tan necesitado de valores y, en ocasiones, tan tentado por el hedonismo, el hacer
fácil y el vivir sin Dios" 38 •
Pera tramitar les beatificacions s'iniciava l'obertura d'un procés díocesa, fonamentat en les proves testificals i documentals, que s'enviaven a Roma per a ser
revisades per una comissió i, finalment, pel Papa. Al ser considerats "martirs" i
objecte de "persecució religiosa", les <lites certificacions i testirnonis són suficients
-no es requerix evidencia alguna de cap miracle-, encara que aquells beatificats
no poden ser venerats en culte públic.
D'esta manera, tarnbé va haver-hi freqüents consultes -encara que en molt
menor número- a l'Arxiu. Es tractava d'aconseguir testimonis directes dels "passejos", així com algun document que justificara la mort. Hi havia monges d'entitats
benefiques com la Casa de la Misericordia, sacerdots exercint en parroquies i
altres amagats en cases que eren descoberts i traslladats al Picadero per a ser afusellats. Igual que en altres casos, i al marge de consideracions ideologiqucs, des
de l'arxiu municipal es va procurar fugir de qualsevol tipus de mobil polític, tant
per la conjuntura del moment com de la utilització partidista que es poguera fer
dels morts durant la guerra civil, independentment del bandol en que van caure.
Una vegada més, es va tractar que prevalguera la vessant humana, encara sent
conscients que la línia de separació és molt prima i que, indús, la informació i el
suport tecnic i comprensiu prestats poden ser potencialment utilitzats.
R.M.R. veí d' Alboraia, sol·licitava informació en 2002 sobre el sacerdot
R.M.G., mort a Paterna el 8 de setembre de 1936, i al qual se li havia obert expedient documental per a l' oportú procés de beatificació. M.R també va requerir
noticies des d' Alacant relatives a J.R.M. de Velakázar (Cordova), que durant el
període republica va ser Guardia Civil en Pozoblanco (Cordova). Va romandre
un mes amb altres 400 persones més en el vaixell-presó "Legazpí" í, junt amb la
resta, jutjat pel Tribunal Popular de Valencia. Molts d'ells serien afusellats en el
Picadero de Paterna, per a després ser soterrats en el cementeri de Valencia39•
Al marge deis casos puntuals i personals, diverses monges pertanyents a diferents ordes religioses anaren a parar a este Arxiu municipal i, sense instancia ni
deixant-nos cap document (per la qua! cosa no ha quedat constancia escrita ni de
les visites ni de la seua identificació) sol-lícítaven, de forma oral, dades concernents al Picadero, així com informació relativa a llibres d'actes municipals, etc. i
totes aquelles circumstancies que van rodejar les morts.
A tots els interessats en estos esdeveníments, li proporcionarem la investigacíó pertinent sobre l'existencia del Picadero, de la seua ubicació i del context en
que van transcórrer els fets. Pocs més detalls se'ls van poder subministrar a estos
familiars i religiosos que, després de tants anys, volien disposar de dades sobre el
lloc exacte d'execució i d'uns soterraments que, majoritariament, van tindre !loe
en el cementeri de Valencia.
'" Zenit. Agencia internacional catolica de noticies. 10-V-1998.
39 Els detinguts en el vaixell, junta l'altre vaixell anomenat "Aruzmendi" serien acusats de sublevació i,
amb gu;>trdies civíls de les poblacions properes, serien traslladats a Valencia. V. Gabarda Cebellán, La
represión en la retaguardia republicana ... pag. 340 y ss.
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4.4. Actes, publicacions i homenatges.

Vicent Estela i Grau, membre d'Esquerra Republicana i Alcalde de Tavernes
Blanques, va ingressar l'l d'agost de 1939 en la Model de Valencia i el 31 de
gener de 1941, a I'edat de 57 anys, seria afusellat a Paterna. A l' octubre del 2001,
seixanta anys després de la seua mort, tíngueren Iloc unes jornades en la seua
memoria, en les que es van incloure una exposició amb objectes personals seus,
conferencia-coHoqui í, igualment, al desernbre d'eíxe any, es va inaugurar una
plac;a amb el seu nom. El seu nét E.CE., amb gran tenacitat i profunds valors
etics, fou la persona que propicia estos actes, en els quals este Arxiu hurnilment
va col·laborar.
Tarnbé es participa en els hornenatges tributats al paterner Vicente Peris
Pastor "Xiquet de Paterna", jaque es va acudir a este Arxiu municipal pera obtindre dades relatives a les circumstandes del seu afusellarnent, el 4 de novembre
de 1939. Militant de la C.N.T. i de les Joventuts Socialistes Uníficades, s'integraria
en el Comité revolucionari local. Després d'una condemna inicial de dotze mesos,
la informació presentada amb posterioritat que Ji lligava a posicions anticlericals,
propiciarien la seua execució. Va ser una persona de reconegut prestigi en el
"cant d'estil" valencia arribant a realitzar nombroses gravacions í, igualment, mereixedor de díverses commemoracions musicals40•
Igualment es sol·licitaren notídes per a l'edició de llibres sobre esdeveniments o personatges concrets, com ara el cas de Basiliso Serrano el "Manco de la
Pesquera", on l'autor investigava les circumstancíes de la seua rnort41• La informació que se li va facilitar va ser la del registre del cementeri en que apareixia
el nom del difunt i de la seua dona com adquirent del nínxol on fou inhumat,
localització d'este, així com la partida de defunció del Registre Civil i dades corresponents al cementeri, les fosses, etc. El relat arnb un caracter marcadament
laudatori, ha sigut matisat per publicacions amb major rigor historiografic:42•
E.S.B. residix a Toledo. Membre a Valencia de les Joventuts d'Esquerra Republicana en 1936, la família vivia en la vema Benirnamet traslladant-se, a causa
dels bornbardejos, a Massalavés i, finalment, a Alzira per ser la localitat d' origen
familiar. L'any 2000 va travar relació amb este Arxiu, sol-lícitant referencies sobre
els afuselJats a Valencia i les pob)acions dels voltants, particularment Paterna. Se
li va aportar informació sobre les publicacions existents al respecte (fonamentalment els treballs de V. Gabarda) i els centres bibliografics (llibreries valencianes) als que dirigir-se.
En un altre ambit, ens dernandaven inforrnació de familiars que havien estat
detinguts en el carnp de concentració d' Albatera (Alacant), sobretot per a aquells
capturats en el port d'Alacant'3• En este cas, se'ls remetía a 1' Arxiu del Tribunal
de Comptes de Madrid, en el que apareix documentació economica deis camps
de concentració i dels batallons de treballadors. Des d'una altra perspectiva, són
recurrents les presencies en este Arxiu municipal per a documentar-se en la pu40 Diari Levante-El Mercantil Valencía110. 3-VI-2004.
" E. Cuellar Toledo. El "manco" de la Pesquera. (O el mito del hombre). Cuenca, Diput3ci6n Provincial,
1998.
' 2 J. Sánchez Cervelló (ed.), Maquis: el puño que golpeó al franquísmo. l..a Agrupación GuerriHera de Levante
y Aragón (AGLA). Barcelona, Ediciones Flor del viento, 2003. pag. 391.
0 O. Oviedo Murciano. Yo caí en el puerto de Alicante. Valencia, Romeu, 1983.
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blicació de ressenyes i articles periodístics -sobretot, quan s'aproximen dates
simboliques com el 14 d'abril, 1 de maigo 1 de novembre- en que solen aparéixer
Paterna, les fosses dels afusellats i els familiars que les visiten.
Finalment, cal ressenyar que l'ambit d'actuació del'Arxiu va anar ampliantse amb el transcórrer del temps i, de fet, les primeres visites realitzades a Paterna
buscant dades sobre familiars i coneguts, tornaven a repetir-se en molts casos
una vegada queja disposaven de la sentencia, pera requerir una variada gamma
informativa, en la que s'indoi'en aspectes com ara passos a seguir pera anul·lar
les sentencies a mort dictades després de la fi de la contesa, o referencies sobre
les mesures legislatives existents pera poder beneficiar-se de les oportunes reparacions economiques.

5. Conclusions

L'últim afusellamcnt a Paterna tingué Uoc el 10 de novcmbrc de 1956. Es
tractava de Doroteo Ibáñez, "Maño", del' Agrupació Guerrillera de Llevant, abandonat a la seua sort pel Partit Comunista d'Espanya i entregat per la gendarmeria
francesa al nostre país, per a afusellar-lo amb posterioritat en esta Vila. El mes de
desembre de l' any anterior de 1955 també havia sigut executat Basiliso Serrano i,
precisament al desembre de 1'any 2005, els seus restes tornaven cinquanta anys
després a la seua població de La Pesquera (Conca). Els familiars complien amb el
que deien ser els seus últims desitjos. Tornava a la seua terra i, d' alguna manera,
este regrés podria considerar-se un viatge metafüric en la busca de normalitat a
una situació que mai no havia d'haver-se produí't.
Al setembre d' eixe any de 2005, i sobre la base de la proposició no de Llei del
Congrés deis Diputats d'l de juny, es creava una Comissió Interministerial -en
que s'integraria el Director General del Llibre, Andu i Bib1íoteques-, pera l'estudi
de la situació de les víctimes de la guerra civil i el franquisme44 • En l'art. 2.b.
s'assenyalava, entre els seus proposits, "elaborar un informe sobre las condiciones que
permitan el acceso a los archivos públicos y privados que resulten necesarios para llevar
a cabo la finalidad perseguida". El 17 de mar'- del 2006, l' Assemblea Parlamentaría
del Consell d'Europa, aprovava una proposta de condemna internacional de les
violacions de Drets Humans comeses a Espanya entre 1939 i 197545 • Al juliol, el
Parlament Europeu condemnava el regim de Franco46•
Eixe mateix mes, es publíc.:ava oficialment la declaració de I'actual any de
2006, coinddint amb el 75é aniversari de la proclamació de la 11 República i el
70é del comen(,ament de la guerra civil, com "Any de la Memoria Historica" 47, en
l'exposició de motius del qua! se subratlla que, després de vint-i-dnc anys de
practica democratica, "permite hoy abordar, de forma madura y abierta, la relación con
nuestra memoria histórica, teniendo en cuenta que recuperar dicha memoria es la forma
más firme de asentar nuestro futuro de convívencía". Igualment, en l'article únic,
44
Reial Decret 1891 /2004. B.O.E. nº 227, d e 20 de setembre.
,; Diarís Levante y Las Provincias, 18 de mar~ de 2006.
46 Diari El País. 5-VII-2006.
47
Llei 24/2006, de 7 de julio!, sobre declaració de l'any 2006 com Any de la Memoria Histor:ica. B.O.E.
nº 162, de 8 de julio!.
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s'apel·la a la memoria, homenatge i reconeixement dels que van ser víctimes de
la guerra civil, i de la seua posterior repressió.
Sense entrar en consideracions ideologiques i/ o polítiques cal assenyalar
que, almenys en el que als arxius es referix, i particularment als arxius municipals, es pot afirmar que les disposicions públiques i legislatives no s'han dirigit
en eixe sentít. Totes les declaracions programatiques oficials parlen de justicia i
reparació pels danys -morals i economics- patits per morts, desapareguts i els
seus familiars. En canvi, la practica diaria no troba el seu correlat en estos nobles
principis tebrics. No s'ha adoptat cap disposició legislativa que haja procurat la
conservació dels fans documentals corresponents al període, a fi d'evitar el seu
deteriorament i/ o desaparició, ni mesures que faculten el seu accés als arxius.
D'esta manera, els arxius municipals hem sigut el primer front de consulta,
quan pel tipus de series documentals que possei'm, generalment no disposem de
fonts directes d'ajuda per als afectats. Ens convertíem en punts d'informadó per,
amb posterioritat, canalítzar les seues demandes cap els centres que realment
corresponia.
En la declaració programatica abans citada de I'Assernblea Parlamentaria
del Consell d'Europa, s'instava "a poner a disposición de todos los historiadores e investigadores el conjunto de los archivos sobre el régimen franquista que puedan contener
documentos que permitan establecer la verdad sobre la represión". Pero els afectats i
farniliars no disposaven d'una institució pública i centralitzada de gestió, perla
qua1 cosa havien de moure's per intu'ició, sentit comú, esbrinaments d'altres interessats, etc. i, de fet, al nostre Arxiu acudien a vegades només pera sol-licitar referencies, bé a títol individual o a través d' alguna associació o entitat preocupada
pel problema dels desapareguts o represaliats, en les mans de la qual es posaven
jaque era !'única alternativa possible. Perque al meu parer hi ha una nova variant
del problema: la mateixa administració de l'Estat no sois no ha propiciat la creació
de centres públics d'informació i assessorarnent, sinó que ha derivat "de facto"'
la responsabilitat a entitats i associadons de caracter particular, per mitja de la
concessió d'ajudes i subvencions privades48•
A aixo s'uníx que una vegada situats als llocs concrets, en alguns casos la
informació es troba en mans de persones no relacionades amb el món dels arxius.
Pensem, per exemple, en els processos i sentencies existents en el Tribunal núm.
13 de Valencia que, al marge del bon fer d' alguns dels seus treballadors, presenta
greus inconvenients: absencia de sala d'investigadors, falta de criteri arxivístic
per al tractament deis documents, carencia de personal professional. Ja molts
dels documents es van perdre en la riuada de 1957, ¿ caldra esperar un altre esdeveniment natural extraordinari perque arribe la total desaparició?. No es destina
cap inversió pública pera catalogar, ni tan sois inventariar i ordenar fons en que
hi ha una rnés que valuosa font d'investigació, com és el cas d'estos processos
sumaríssims i judicials deis jutjats militars. L'estat de conservació d'estes series,
pot dura una situació de deteriorament irreversible i, per tant, es malmetrien no
sois els documents probatoris per als afectats perla guerra civil i la repressíó sinó,
48

Orde PRE 3945/2005, de 16 de desembre de 2005, perla qual s'establixen les bases reguladores pera
la concessió de sul:>vencions destinades a activitats relacionades amb les víctimes de la guerra civil i
el franquisme. B.O.E. nº 301,de 17 de desembre de 2005.
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sense cap dubte, una part importantíssima í fonamental de la nostra historia més
recent.
No queda aliena a la polemica actual, no sols el paper dels protagonístes
i 1'esséncia de la repressió sinó, indús, la mateixa quantitat dels represaliats.
Així, en dates relativament recents, V. Gabarda considerava "exagerades" les
xifres presentades pel Fbrum per la Memoria sobre soterrats en el cementeri de
Valencia 49•
Associacions com ara Amnistía Internacional, s'han preocupat en aferir disposicions govemamentals per adequar els arxius que contenen documentació
relativa a víctimes de la repressió, encara que la resposta oficial no ha resultat
molt positiva50• Gran part de la informació corre el risc de desaparéixer. El silenci
i l'oblit de decades es poden convertir, en eixe cas, en etem. Es perd no sois la
memoria de les víctimes sinó també la de la societat en el seu conjunt, la memoria
col·lectiva.
Pera donar resposta a esta situació, es pot afirmar que la situaci6 arxivística
es traba deteriorada en el seu conjunt i no té solució a mitja terminí (pensem,
per exemple, l' absencía d' una Llei d' Arxius d'ambit estatal i que el Reglament
d' Arxius de l'Estat és de 1901). Encara així, sota el meu modest punt de vista,
també cree que apareixen raons d'oportunitat i/o voluntat polítiques. Pensem,
per exemple, que quan va haver-hi fermesa per a solucionar el problema -llargament embossat- de la documentació de Catalunya en la secció de Guerra Civil
del A.H.N. de Salamanca, se li va procurar una rapida i efica~ resposta.
Si el món deis arxius en general ha sigut el de les lamentacions, pensem que
ocorre amb esta documentació en que no hi ha hagut cap preocupació per la seua
conservació i accés. No hi han instaHacions adequades (no sois per a deposit
deis documents sinó una simple sala per a consultar), no es destinen recursos
economics per a la seua conservació i catalogació, no hi han criteris per a facilitar el seu accés. Per tant, davant d'una problematica tan greu i del tal calat, e1s
arxius municipa1s com a servei públic que són, hem fet acte de presencia cobrint,
una vegada més, les carencies i deficits legals i teorics. La resposta ha sigut la de
sempre, d'un voluntarisme i professionalitat que queda Huny de ser corresposta
perles institucions. Ara bé, una cosa ens queda: la gratitud particular deis afectats
quan cansats i atordits han trobat una llum en eixe arxíu de l'ajuntament, situat
en el soterrani i sense a penes cadires per a ser atés. I el reconeixement íntim i no
menys valuós d' aportar, des de l'humil i discret paper d'arxiver, la nostra particular contribució a que una part de la nostra historia no desaparega.

•• Diari El Punt. Edició País Valencia. 21-V-2006.
50
Amnistía Internacional. Vfctimas de la Guerra civil y el régimen franquista: el desastre de los archivos. la
privatización de la verdad. 30 de mar,;, de 2006.
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