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INVENTAR! DE LES PERDUES: 
ELS ARXIUS DE LA VALL D' ALBAIDA 

I LA GUERA CIVIL 

La Guerra Civil és, de tates les conjuntures beHíques que han tíngut per 
escenari el País Valencia, la que ha provocat un major impacte sobre el nostre 
patrimoni documental. En certa manera, la contesa lliurada als camps de batalla 
es va traslladar també al patrimoni documental i bibliografic. 

Aquesta comunicació pretén ser un avanc; o presentació --€n el marc de 
l'intercanvi d'experiencies entre els professionals valencians de l'arxivística- d'un 
treball més ambiciós: l' estudi sistematicen!' ambit comarcal del' impacte de la Gue
rra Civil sobre els arxius de la Vall d' Albaida.1 Tot i que molt avanc;at, no es tracta 
d'un treball enllestit per complet, perla qual cosa les dades aportades són suscepti
bles de ser esmenades i corregides en fundó de la continuació de les recerques. 

Ara ens conformarem d'alc;ar acta deis avatars deis arxius en el marc d'una 
conjuntura especialment difícil: la Guerra Civil, el període 1936-1939, i ben espe
cialment l' estiu de 1936. És possiblement la més destructiva de tates les que s'han 
succei't des de la creació del regne cristia de Valencia a mitjan segle xm, excepció 
feta d'aquestos prímers moments d'ocupació i colonitz.ació cristianes que van 
su posar l' esborrament documental quasi per complet deis mudejars valencians. 

La problematica deis arxius valencians i la Guerra Civil no ha estat un tema 
que haja rebut massa atenció, fins ara, per part deis investigadors ni, llevat de 
referencies concretes i obligades, en la descripció deis fons, pels arxivers i pro
fessionals de la gestió documental. La historiografia sobre la problematíca deis 
arxius i de les biblioteques i la Guerra Civil té pocs títols.2 En el cas valencia, hi ha 
alguns estudis realitzats per mossén Ramon Fita Revert, tot i que centrats en els 
arxius edesiastics de la ciutat de Valencia.3 

El tema és exigent i complex, perque la informació que cal processar és enor
me, molt diversa i, sovint, contradictoria, de vegades prou dispersa. A més, no 
1 Hem realitzat un avarn;, índoent-hi també la problematica de les bíblioteques, en un altra ocasió: 

«Les cendres de la revolució: els arxius i les biblioteques de la Vall d' Albaida i la Guerra Civil», Alba. 
Revista d'estudis comarcals de la Va/1 d'Albaida, núm. 16-17, Ontinyent, 2001-2002, pag. 230-257. 

2 BoRQUE LóPEZ., Leonardo. Bibliotecas, archivos y gueTYa civil en Asturias, Gijón: Trea, 1998; CERDA D!Az, 
Julio. Los archipos munidpales en la España contemporánea, Gijón: Trea, 1997, especialrnent pags. 231-
268; JARAMILLO GuERREIRA, Miguel Ángel: «Los archivos y la Guerra Civil (1936-1939)», en GENERELO, 
Juan José-MORENO LóPEZ, Ángeles (coord.): Historia de los Archivos y de la Archimstica en España, Valla
dolid: Universidad de Valladolid, 1998, pags. 161-174. 

3 FrrA REvERT, Ramón. «Pérdida y recuperación del tesoro documental. Los archivos eclesiásticos», en 
Memoria Ecclesiae, XVII, Oviedo: Asociación de Archiveros de la Iglesia de España, pags. 539-571. 
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sempre és de fücil l' accessibilítat. No és aquest el cas de la Vall d' Albaida, on, 
afortunadament, disposem de quasi tots els e1ements a l'abast, !'única exigencia 
és haver-los de processar i relacionar adequadament. S'ha de recórrer a la docu
mentació d' arxiu, municipal, parroquial, notarial i judicial, pero també és inde
fugible el recurs a les fonts orals. No és menys exigent l'escenari i l'objecte: una 
comarca sencera de trenta-quatre pobles. Creiem que els resultats són acceptables 
i signifiquen un avanc; notable que permet conéixer millor la realitat deis fons 
documentals de la Vall d' Albaida. 

Així mateix creiem que la proposta metodologica i els fons consultats po
dran servir de referent per a la realització futura de recerques d' aquesta índole 
a escala local o comarcal, per part de les companyes arxíveres i dels companys 
arxivers o deis investigadors. 

Les fonts d'inforrnació basiques que hern utilitzat comprenen tots els fons mu
nicipals, tots els parroquials i tots els eclesiastics regulars, els judicials, els fons 
notaríais i els registres de la propietat de la comarca. S'han complementat amb uns 
altres arxius: Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares), Arxiu de la 
Diputació Provincial de Valencia, Arxiu Diocesa de Valencia, Archivo General de la 
Guerra Civil (Salamanca), Arxiu del Regne de Valencia, Archivo General Militar de 
Ávila, Archivo General Militar de Segovia, Archivo Histórico del Ejército del Aire (Villa
viciosa de Odón), i els arxius deis ordes dominica i caputxí de Valencia. 

Ens hem proposat enllestir aquest projecte guiats per l' objectiu de cartogra
fiar de manera tan exhaustiva comes puga la historia recent deis arxíus de la Val! 
d' Albaida. Aquest sera el punt de partida per tal d' analitzar la situació deis arxius 
de la comarca en el moment immediat de la guerra. Ara bé, s'ha de remarcar que 
la Vall d' Albaida és, a hores d'ara, una de les comarques capdavanteres quant 
als estudis sobre el període de la Guerra Civil. A banda de multitud d'articles, 
s'hauria de remarcar la realització de dos tesis doctorals sobre Ontinyent i sobre 
la comarca i també diverses monografies, algunes d'elles centrades sobre el món 
educatiu.4 També s'ha de remarcar que la revista Alba, revista d'estudís comarcals 
de la Val! d'Albaida ha dedkat un dossier (núm. 2-3, 1988-1989) i un monografic 
(núm. 16-17, 2001-2002). S'ha de remarcar, així mateix, la tasca d'inventaris pu
blicats a la secció "Arxius i Documents" de la revista Alba des del seu primer 
número.5 Aquest és el punt de partida pera la tasca d'ordenació i descripció dels 
arxius de la nostra comarca, impulsada des de 1998 amb l'inici del programa de 

' LENDOIRO SALVADOR, José. Segunda República y Guerra Civil en Ontinyent (Valencia): de la esperanza re
publicana al enfrentamiento social (1930-1939), Valencia: el autor, 1999. CALZADO AtoARIA, Antonio. II 
República, Guerra Civil y Primer Franquismo: la Vall d'Albaida (1931-1959), tesi doctoral: Urúversitat 
de Valencia, 2004. TORRO I MARTfNEZ, Joan Josep. Instrucció i cultura a Ontinyent durant la II' República 
(1931-1939), Ontinyent: Ajuntament d'Ontinyent, 1993, Acuttó DfAz, Carmen. Escota i República. La 
Va/1 d'Albaida 1931-1939, Valenc:ia: Diputació de Valencia, 1994. 

5 S'ha de remarcar el treball Els arxius Municipals i Parroquia/s de la Vall d'A/baida presentat per un equip 
d'estudiants de l'especialitat d'Historia Contemporania dirigit pe! professor Joan Brines en 1985 als 
premis d'investigació Quart Centenari d'Agullent. Va ser publicat al llarg deis números 7-13/14 de 
la revista Alba: per MAiNAR CAMNES, Eladi. «Inventad-Guia deis arxius municipals i parroquials de 
la Vall d'Albaida», Alba, 7, 1992, pags. 145-149 (arxius municipal i parroquial del Palomar i parro
quial de l'Olleria). Un resum que ofereix una il·lustrativa relació de l'estat deis arxius de la comarca 
a principis deis anys huitanta del segle xx en: BATALLER JAIME, José; FERRANOO CuMENT, Rosa Inés; 
MAINAR CAaANF.S, Eladi; MARTOS AMEZCUA, Milagros; PERALES CoRT5, Presentació. «Los archivos de la 
Val! d' Albaida. Resumen del inventario-guía», en Estudis d'Histbria Contempora.nia del País Val~ncia, 
4, Valencia, 1983, pags. 327-341. Remetem a la bibliografia inclosa al final d'aquest treball. 
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gestió comarcal deis arxius municipals coordinat perla Mancomunitat de Muni
cipis de la Val! d' Albaida. 

La Guerra Civil i les flames de la revolució: per que es van cremar els arxius? 

La fixació del front i la concreció territorial de l'alc;ament militar van deíxar 
pas a uns mesos presidits per la violencia política i la repressió deis partidaris 
d'un i del' altre bando!. De manera quasi immediata comern;a la febre iconoclasta 
de l'estiu de 1936. En la Vall d' Albaida,6 comen la majoria de la zona republica
na, s'iniciada llavors la festa revolucionaria que adoptaria la forma d'una il·lusió 
lírica, segons l' expressió de Pierre Vilar amprada a André Malroux.7 S'hi vivía un 
ambient d'agitació i d'efervescencia durant els primers mesos del conflicte i s'hi 
tenia consciencia que eren temps excepcionals. 

Així les coses, en el marc de la catarsi revolucionaria, la destrucció deis tes
timoniatges de l'opressió manifestava els anhels de creació d'un nou món. Era, 
salvades les distancies, una situació molt semblant a la de diverses revoltes i re
volucions anteriors, durant les quals es constata aquesta mena de carnestoltes 
que inverteix la situació existent fins llavors en una dina.mica que es relaciona 
exactament ambla <:elebració de la inversió deis valors i del món. Ara, pero, amb 
l' esperanc;a que sobre les cendres del vell món instaurarien un nou món, més just 
i més igualitari. Els papers deis arxius i de les biblioteques eren percebuts, de ma
nera generalitzada, com el símbol evident de la dominació de les classes socials 
contra les quals anava dirigida l'acció revolucionaria. 

No és casual que els autors materials de les destruccions siguen els elements 
socials més actíus o més radicalitzats, milicians rnobilitzats per la defensa de la 
causa republicana í partidarís fervents de la revolució, tot i que potser hauríem 
d' alterar I' enumeració deis factors. Aquest origen endogen corrobora l' etiología 
de les destruccions coma part de la catarsi col·lectiva que experimentava una 
part de la societat valldalbaidina en aquells dies turbulents. 

S'ha de parar esment que durant el conflicte, la carestía i les dificultats per a 
proveir paper, suma des a la necessitat peremptoria d' aquest producte i l' existencia 
in situ (Ontínyent) i en comarques vernes (I' Akoia-Comtat) de fabriques papere
res, seran condicionants o factors amenai;adors que planaran sobre els arxius. 

Comptat i debatut, els arxius no ocupaven un lloc preemínent en les priori
tats deis governants d' un i d' altre bando! contendent. Pero és innegable -aquesta 
és potser l' aportació més remarcable del nostre treball- que les autoritats republi
canes maldaven per mantenir la integritat del patrimoni documental. Les actua
cions en els mesos del' estiu de 1936 per part deis comités locals del Front Popular 
i per part d'una evanescent admínistració central ho evidencien, sobretot quan 
una part dels fons deis arxius parroquials (les series de llibres sagramentals) se 

6 Una magnífica exposidó, tot i que circunscrita a la ciutat d'Ontinyent en: GANDIA r CALABUlG, Josep. 
«Els Comités, la repressió i "el cas Quiles" (tres notes sobre la Guerra Civil a Ontinyent)», Alba. 
Revista d'estudis comarcals de la Val/ d'A/baida, núm. 16-17, Ontinyent, 2001-2002, pag. 132-159. 

' Aquest és el títol d'un deis capítols de la novel·la L'espoir. El context en !'obra del gran histori.1dor 
francés: Pensar historicament, pags. 182-183. Es pot consultar també del mateix autor L'historiador i les 
guerres, Vic: Eurno, 1991. 
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salvaren de la destrucció i van ser confiscats i arrecerats en els arxius municipals. 
En la mateixa línia cal interpretar les actuacions de les instancies judicials, do
cumentades en els casos deis jutjats de primera instancia i instrucció d' Albaida 
i d'Ontinyent. Constatem, així dones, la pugna de les institucions de la legalitat 
de la República per mantenir l' ordre en una rereguarda efervescent i convulsa 
durant els primers mesos de la guerra. És evident, tanmateix, que la practica re
volucionaria deis milicians els guanyava la partida a cada moment i que en molts 
casos no faran sinó alc;:ar acta deis actes consumats.8 Aquesta seria la tasca deis 
consells municipals constituils ja en 1937. Per als autors de les destruccions, les 
cendres havien de servir de fonament a un futur esperan~ador. 

Una difícil empresa: fixant la cronologia i l' autoria de les destruccions 
d'arxius 

L'estiu de 1936 cremaven molts arxius. Uns deis més malparats foren, sense 
cap mena de dubtes, els registres de la propietat, els notarials i els judicials, que 
també comprenien els registres civils dels caps de partil. Quedaven esborrats 
així els títols de la propietat privada, els constrenyiments, els desnonaments, els 
trets identificatius de la societat capitalista. Amb la crema de molts deis arxius 
parroquials i tots els conventuals es volia fer desaparéixer un altre deis símbols 
més evidents de l' antiga societat: la religió. Existía una tradic:ió en l' anarquisme 
-ja des de Bakunin i seguint amb el nihilisme- que preveía l' anihilació de la do
cumentació comuna de les primeres «mesures practiques» d'una revolució social 
triomfant. L' objectiu servia de justificació ideologica deis escamots que incendia
ren alguns deis arxius de la Vall d' Albaida durant aquest llarg estiu. 

Encara que esta demostrat el protagonisme aclaparador deis anarquistes 
en els escamots volants o itinerants de milicians, també hi va haver participació 
puntual deis socialistes en les destruccions. Les grans pires es feien de dia i de 
nit, segons relaten els testimonis presencials. Els autors eren, moltes vegades, 
grups de milicians forasters que venien d'uns altres pobles: de la Font de la Fi
guera en Fontanars deis Alforins, de Beniganim en Alfarrasí i en els pobles del riu 
d' Albaida, de Montavemer i de Xativa en el cas d' Albaida. 

Ens centrarem en la morfología de les diverses destruccíons, tractarem de 
reconstruir-ne l' autoria i de precisar-ne la crono logia. Si considerem les dates, po
dem deduir que petites partides de milicians armats recorrien diversos pobles en la 
mateixa jornada. Quasi sempre eren d' al tres poblacions, encara que no hi ha dubte 
que van cornptar amb la coHaboració, la perrnissibilitat o el panic deis comités, 
sobretot en els pobles rnés menuts. Verificarern que la majoria de les destruccions 
corresponen als mesos inicials del conflicte, presidits per l' euforia revolucionaria. 
Pero no totes. Com exposarem tot seguit, els incendis i les destruccions d'arxius 
documentats a la comarca es concentren en el primer trimestre del conflicte, du
rant l'etapade reorganització de la rereguarda republicana. El mes d'agost de 1936 

' També podía haver-hi algunes friccions internes, com s'hi constata a Albaida: ALTABERT CUEVAS, María 
Cruz. Vicente Alt11bert Calatayud. Historia de un proceso, memoria de un maestro republicano, Valencia: 
Universitat de Valencia, 2004. 
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concentra la immensa majoria de les accions. Algunes destruccions tenen lloc en 
juliol, com ara a Ontinyent i a Fontanars dels Alforins. Unes altres poques en set
embre: els arxius municipals de Guadasséquies i de Sant Pere d' Albaida; el parro
quial d' Albaida, parcialment.9 A Ontinyent els primers dies estigueren envoltats 
d'una gran confusió. El 26 de julio) es produii'en assalts a les cases senyorials, els 
dies següents s' assaltaren les parroquies i el convent de les Carmelites.10 Molt més 
excepcionals són els successos de Beniganim de febrer de 1936, en el transcurs 
dels quals va ser assaltat i saquejat el convent de Franciscans i destrui't totalment 
l'arxiu, i del 16 d'abril, amb l'incendi i la destrucció de l'arxiu municipal.U 

Les destruccions d' arxius municipals i parroquials ja va ser constatada en do
tze arxius per l'equip d'investigadors del Departament d'Historia Contempora
nia en 1981.12 Aquest estudi ratifica les informacions de la Causa General respecte 
a Alfarrasí (municipal i parroquial), Belgida (municipal), Benicolet (parroquial), 
Benissuera (municipal i parroquial), Guadasséquies (municipal i parroquial), 
Quatretonda (parroquial, església sense esment explícit) i Sant Pere d' Albaida 
(municipal i parroquial). D' altra banda, aporta indicacions respecte al municipal 
de Quatretonda. 

Les accions destructives tenen una dina.mica ben concreta i són fruit, lle
vat del cas d'Ontinyent que acabem d'apuntar tan sois, d'accions de columnes 
itinerants de milicians que es dedica ven a l' acció revolucionaria i a la repressió 
deis elements hostils a la causa de la República en la rereguarda. La nit del 10 
d'agost de 1936 es cremaven el registre de la propietat, les notaries i ]'oficina de 
recaptació de contribucions d'Ontinyent, a pesar de la desesperació de l'alcalde 
Francesc Montés i la impotencia del Consell Municipal, el president del qual va 
viatjar a Valencia el dia 11 per tal d' entrevistar-se amb el governador civil i trobar 
una solució que permetera aturar les destruccions que perpetraven els milicians 
llibertaris. 

Perla seua banda, l' Ajuntament d' Albaida comunica va al governador ci
vil que en la vesprada del diumenge 16 d' agost «a las tres se presentaron en esta casa 
Ayuntamiento un grupo de elementos armados desconocidos y que según rumor público 
eran procedentes de Játiva y Montaverner, los cuales a víva fuerza incendiaron todos los 
documentos y antecedentes de este Ayuntamiento ( ... ) que seguidamente los expresados 
individuos se trasladaron al Registro de la Propiedad, Juzgados de Primera Instancia y 
Municipal y. Cuartel de la Guardia Civil y Notaría reduciendo asimismo a cenizas to
dos cuantos documentos y antecedentes encontraron.».13 Tanmateix, esta constatada 
la participació activa d' alguns vems de la ciutat en aquestes destruccions. Si la 
destrucció deis arxius és atemporal, també ho és -<les del' edat mitjana- el recurs 

• Segons la Causa Genera! (Archivo Histórico Nacional -AHN endavant-, Causa General-CG endavant, 
pe,;a principal, lligall 1.368, caixa 2, tom IX), la destrucció va ser en setembre. Segons l' Arxiu Mu
nicipal d'Albaida (AMA endavant), informes personals sobre actuacions durant el conflicte (1939-
1943), report del delegat local d'infonnació de Falange (FET-JONS) sobre Francesc C.G. (22-08-1939), 
va ser «los primeros días de Agosto del 36». 

10 G1~0NSS PLA, Gonzalo. Historia de un Español. Un testigo de los mártires. Memorias de Gonzalo Gironés Pla, 
Ontinyent: Gonzalo Gironés Guillem, 1997, pags. 101-104. 

u AHN, CG, pe~a principal, lligall 1.368, caixa 1, tom IX. 
12 BATALLER JAIME., José; FERRANDO CuMENT, Rosa Inés; MAINAR CABANES, Eladi; MARTOS AMEZCUA, Milagros; 

PSRALES CoRrts, Presentación. «Los archivos ... », pags. 327-341. 
13 L' Arxiu Municipal d' Albaída (AMA endavant), Llibre d' Actes, acta de 16-08-1936. 
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exculpatori, les causes i els actors han de ser externes, per a responsabilitzar-los 
dels episodis violents i destructius. 

El mateix dia 16 corrien la mateixa sort l'arxiu del jutjat municipal i l'arxiu 
municipal de Belgida. El 17 se saquejava i incendiava la documentació municipal 
de Montaverner. El 20 «varios forasteros desconocidos que se titulaban milicianos» bo
taren foca l'arxiu municipal, a l'arxiu del jutjat municipal, les oficines municipals 
i la notaria de l'Olleria.14 A Alfarrasí l'arxiu municipal va ser cremat. A la nit es 
cremaven les dependencies de l' ajuntament de Benissuera. S' acusa dels fets als 
milicians de Beniganim. El 21 arribaven a Otos «veinticinco hombres desconocidos, 
con escopetas, fusiles, pistolas y mosquetones» que van traure la documentacíó de les 
dependencies municipals i la van amuntegar per tal de calar-li foc. Tot i aixo, el 
poder de convicció del secretari la va salvar: «supo convencerlos diciéndoles que si 
quemaban todos los documentos del año corriente, él se quedaría sin poder cobrar el sueldo 
( .. .) y que era un trabajador de la oficina, que lo necesitaba para dar de comer a su esposa e 
hijos ( .. .)».15 Pe1 setembre es consurnien entre les flames els arxius de l' ajuntament 
i del jutjat municipal de Guadasséquies i de Sant Pere, i els milicians de Beniga
nim són assenyalats, una vegada més, com els autors materials. La nova societat 
s' edifica va sobre les cendres de l' antiga. 

Un territori molt esvarós: la fiabilitat de les fonts 

Una dificultat afegida a la investigació sobre els avatars dels arxius durant la 
contesa és la necessitat de comparar la informació i les fonts i sotmetre-les a una 
crítica documental exhaustiva. La documentació judicial de caracter governatiu 
té una fiabilitat molt alta, molt major que la que ens proporcionen les actes muni
cipals, sovint adobades d'inexactituds, com després analitzarern. 

S'ha d' advertir, així mateix, que la Causa General no s'ha de prendre en cap 
manera al peu de la lletra i cal atendre la seua naturalesa repressiva i esbiaixada 
que origina no poques incongruencies i bona cosa d'inexactituds. Aporta, tot i 
aixo, precisió cronologica i altres informacions complementaries que confirmen 
el que apunta l'analisi dels inventaris i les guies deis diversos fons conservats 
en els nostres dies. S'ha de remarcar que la informació sol tenir un vernís ex
culpatorio d'ambigfütat calculada en el moment de la guerra, quan es tracta de 
docurnentació emanada deis consells o tribunals del regim republica, i clarament 
inculpatoria i intencionada quan es tracta de les instancies municipals o judicials 
del nou regim franquista. 

Heus-ne ací una mostra: les informacions estadístiques recollides pels jutjats 
de primera instancia i instrucció d' Albaida i d'Ontinyent de l' etapa republicana 
passen de puntelletes sobre l'autoria o la responsabilitat de les destruccions i es 
limiten a alc;:ar acta deis fets. Aquesta objectivitat permet de verificar les limitacio
ns i la incapacitat de les institucions per mantenir l' ordre i atallar les accions deis 
elements revolucionaris. El contrapunt 1' ofereix 1' etapa franquista, sobretot en els 

14 Arxiu Municipal de l'Olleria (AMO! endavant), sign. 30/11, Llibre d'Actes, acta de 21-VHl-1936. 
Com després veurem, I' avaluació de la destrucció de l'arxiu de la notaria de l'Olleria o del municipal 
és erronia o almenys poc ajustada a la realitat, atés que si va haver-hi destruccions, aquestes foren 
molt parcials. 

15 Arxíu Municipal d'Otos, Llibres d' Actes, acta de 21-Vlll-1936. 
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primers anys de la postguerra, carrega la tinta de manera exagerada i fa calaix de 
sastre de l'etapa anterior. Així les coses, quan l' Audiencia Territorial de Valencia 
envía una carta-ordre al Jutjat de Primera Instancia i Instrucció d'Ontinyent en 
man; de 1940 per tal de recollir informa ció sobre l' estat de la documentació de 
l' etapa de «dominación marxista», el jutjat ontinyentí contesta que tota hauria estat 
destruida en 1936.16 Posteriorment, el 1946, I' Audiencia torna a reclamar infor
mes sobre la situació d'alguns sumaris instrui:ts durantels anys 1938 i 1939. Ara el 
jutjat ontinyentí respon que no hi són «por ser del período rojo y haber sido destruido 
el archivo».17 Tot i aixo, hem pogut constatar que sí que existien i que van ser des
trui'ts, amb l'expedient d'expurgació que era preceptiu per llei, el 1960.18 

Les referencies documentals sobre els avatars del' arxiu municipal d' Albaida 
durant el conflicte són contradictories: I' alcalde d' Albaida, a requeriment del Ju
tjat de Primera Instancia i Instrucció d' Albaida, res pon que l' arxiu hauria sofrit 
greus danys: «el incendio que se produjo en la documentación de las dependencias mu
nicipales fue importantísimo hasta el extremo de que fue destruida la casi totalidad de 
la documentación y los archivos», raó que explicaría que no se li remetera al jutge 
la relació de documentació que demanava. De tota manera, el coneixement deis 
efectes reals de la destrucció i sobretot la data en que es contesta al requeriment 
del jutge (el 25 de setembre de 1937, cinc setmanes després d'haver-se produil 
els incendis de la vesprada del 16 d'agost) ens confirmen que es tractava d'una 
evasiva de la corporació municipal.19 La Causa General i els informes personals 
remesas per l' Alcaldía d' Albaida i els delegats locals d'informació de Falange 
(FET-JONS) sobre els antecedents polítics, les responsabilitats i les actuacions du
rant el conflicte ens indiquen que no va ser afectat.20 Hi ha, tanmateix, dades que 
confirmen algunes destruccions.21 En el casque efectivament s'haguera produi't 
alguna destrucció, s'hauria limitat a la documentació administrativa. Fet i fet, la 
documentació municipal va restar incolume en la seua majar part i s'ha preservat 
fins als nostres dies. 

L'estudi deis atzars deis arxius eclesiastícs pot ser també molt esvarós. El cas 
de l'arxiu parroquial de Benicolet n'és un exemple que resulta revelador. Segons 
la Causa General, s'infereix que hauria estat destrui't en l' assalt i la destrucció de 
l'església l'agost de 1936, tot i que -com en molts altres casos- no s'hi donen 
indicacions concretes.22 El ben cert és que es va tractar d'un simulacre perque 
16 Arxiu Municipal d'Ontinyent (AMO endavant), Fons Judicial (FJ endavant), futjal de Primera Instancia 

i Instrucció d'Ontinyent, cartes ordre 1939-1947 (en procés de catalogació), carta ordre de 16-03-1940 i 
diligencia de la resposta de 18-03-1940. 

17 Ibídem, carta ordre de 27-05-1946 i diligencia de resposta de 31-05-1946. Hi ha diverses cartes ordre i 
respostes en aquest sentit sobre diversos sumaris de 1938 í 1939. 

18 Ibíd., expedients govematius, 1960, Legajo donde se une todo lo correspondiente al expurgo ... , consta la 
tria, selecció i destrucció de la practica totalitat deis sumarís de 1937-1943, amb un sumari corres
ponent a 1935, les diligencies previes del període 1938-1941, els expedients de retiro obrero de 1937-
1939 i els expedients de subsistencies de 1938. 

,. AMO, FJ, Jutjat de Primera Instancia i Instrucci6 d' Albaida, sumari 1936/ 43 {en procés de catalogació). 
io Sobretot la Causa General: AHN, CG, lligall 1.367, tom IX, caixa 2. També AMA, informes personals 

sobre actuacions durant el conflicte (1939-1943): Eleuterio M.S. (report de 23-12-1943), referencia a la 
destrucció de l'església i als incendis deis arxius dels jutjats, del registre de la propietat i de la caserna 
de la Guardia Civil. 

:, AMA, informes persona/s sobre actuacions duran/ el conflicte (1939-1943). Només hem trobat una re
ferencia a l'incendi de l'ajuntament: report del delegat local d'informació de Falange (FET-JONS) 
sobre Miquel B.B., 08-08-1939). 

l2 AHN, CG, pe~a principal, lligall 1.367, caixa 2, tom IX. 
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l' arxiu i la biblioteca parroquials -a més deis objectes i les imatges de valua- van 
ser amagats amb connivencia del comité local i lliurats en 1939 al titular de la 
parroquia.23 

Els arxius eclesiastics: parroquies i convents 

Els més afectats per la guerra foren sens dubte els eclesiastics, conseqüen
cia en bona part de la vehement militancia deis ministres de l'Església en els 
sectors més conservadors que en alguns casos, com ara a Ontinyent, els va fer 
creditors de les ires de les masses quan va esc1atar la guerra.24 A la inversa, les 
forces polítiques esquerranes i les organitzacions sindicals majoritaries tenien 
l'antidericalisme com un deis trets característics. En el nostre ambit geografic 
la majoria són arxius parroquials. Hi ha també arxius de congregacions com ara 
la de Sant Vicent d' Agullent25 i .alguns dels ordes religiosos, com ara a Agullent, 
Beniganim, l'Olleria i Ontinyent. 

Les mesures dictades pel govem de la República des d'agost de 1936 sobre 
la custodia per part deis registres civils deis llibres i documents deis arxius pa
rroquials26 van tenir una efectivitat limitada perque coincidien amb el moment 
algid deis incendis, assalts i destruccions; mentre els comités del Front Popular 
temptaven de reorganitzar la situació. L' efectivitat d' aquestes mesures ha estat 
contrastada a Ontinyent, tot i que limitada als llibres sagramentals de la parro
quia de Santa Maria, que van ser salvats perque les autoritats municipals els van 
confiscar i els van custodiar fins que van ser transferits al jutjat municipal, que 
exercia les funcions de registre civil, en julio! de 1937.27 Tot i aixo, es van perdre 
els registres més antics. 28 

23 Archil1D General de la Administración, caixa 3.666, informes a favor del secretari municipal de Benicolet 
en 1935-1939, Edmund Climent, exculpant-lo de les destruccions: frare Samuel Prats OFM (1944, 
desembre 12. Múrcia) i Facund Bellver Castelfü, rector d' Alginet (1'145, gener 7. Alginet) i coadjutor 
de Benicolet en aquells moments. 

24 Per a una contextualització de la problemMica de l' anticlericalisme abans i durant la II República, 
vegeu l' article d' Antonio Calzado Aldaria «Apunts sobre l' anticlericalisme en les Comarques 
Centrals: la Segona República {1931-1936)», Alba, revista d'estudis cornarcals de la Val/ d'Albaidll, núm 
16/17, pag. 104-131. Una contextualització general en TELLO LAZARo, J.A., Ideología y política. La Iglesia 
Católica Española (1936-1959), Saragossa: Portico, 1984. 

25 PoNs ALÓS, Vicent. «El archivo de la Congregación Sacerdotal de Sant Vícent Ferrer de Agullent», 
Almaig. Estudis i Documents, Ontinyent, 2002, pag. 165-168. 

26 ÁLVAREZ LoPERA, José. La política de bienes culturales del Gobierno Republicano durante la guerra civil 
española, Ministerio de Cultura, 1982. 

27 AMO, Correspondencia, 1937, ofici de 09-07-1937 dirigit al Ministeri de Justicia en que informa del 
traspas del registre civil al jutjat municipal. Adjunta l'inventari del realitzat el 09-07-1937 deis volums 
del registre civil i deis registres sagramentals i índex de la parroquia de Santa Maria. El registre 
parroquial de Santa Maria comprenia: 46 volums de batejos (1616-1936), 13 volums de matrimonis 
(1626-1936), 8 de defuncions (1865 (sic, per 1565)-1931); 6 volums d'índex general de naixements 
(1804-1934); 3 de matrimonis (1560-1933) i 2 de sepelis (1889-1933). Un inventari d'aquest arxiu en: 
RIBERA, Agustí. «L' Arxiu Parroquial de Santa Maria d'Ontinyent», Almaig. Estudis i Documents, I, 1986, 
pags. 12-16. 

28 El primer volum de batejos té la signatura antiga següent: «nº 4» i en el manuscrit de l'arxiu parro
quial Curiosidades y memorias parroquiales s'hi indica la data de les primeres actes de batejos (1540), 
matrimonis (1560) i visites (1569): RIBERA, Agustí. «L' Arxiu Parroquial ... », pags. 12-16. 
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A Fontanars deis Alforins verifiquem una situació pareguda, tot i que en 
l'ínterim es van perdre diversos volums.29 Es tracta de mesures dictades pe! Mi
nisteri de Justicia republica, llavors amb seu a Valencia, de 28 de maig de 1937, 
mitjan\ant les quals ordres establia l'obligació dels jutges municipals per tal de 
fer-se carrec deis «documentos, papeles, bibliotecas y archivos parroquiales de sus res
pectivos municipios» i lliurar l'inventari en el transcurs de huit dies. Al rernat, els 
documents parroquials es van lliurar pel consell municipal al jutge municipal. 

D'altra banda, l'arxiu de la reial parroquia de Sant Caries d'Ontinyent tam
bé va ser destruil: quasi totalment. Podem conéixer els fons que conformaven 
I' arxiu mitjan\ant un inventari notarial de 1887, segons el qua) sabern que tenia 
com a data límit 1772.30 Un total de desset arxius parroquials van ser assaltats 
i van sofrir perdues ben significatives, pero els danys van ser parcials. Sis deis 
parroquials van ser destrui'ts totalment: Aielo de Rugat, Alfarrasí, Benissuera, 
Guadasséquies, Quatretonda i Sant Pere d' Albaida. Les referencies sobre el de 
Benissoda són equívoques, tot i que va ser destruil quasi totalment: conserva 
alguna documentació del XIX. El cas de Benicolet, ja contextualitzat adés, és tal 
volta paradigma.tic. 

29 Arxiu Municipal de Fontanars deis Alforins, jutjat municipal, Acta-inventario del traspaso del registro 
civil de este Consejo Municipal al Juzgado Municipal de esta localidad (15-VII-1937), i comunicació del 
Jutjat de Primera Instancia i lnstrucció d'Ontinyent al municipal de Fontanars de l'ordre del Mi
nisteri de Justicia de 28 de rnaig de 1937, notificada el 31 de maig i executada el 8 de juny. 

30 AMO, Fons notarial, protocols de Guillenno Ruiz Moscardó, 1887 (2n semestre), ff. 943-947. Acta 
notarial del inventario del archivo de la Real PC1rroquia de San Carlos. Hi havia llavors 16 registres sagra
mentals, 6 volums d'fudex i 4 racionals, entre altres. 
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QuADRE 1: 
CRONOLOCIA DE LES DESTRUCCIONS o' ARXIUS PARROQUIALS31 

DATA 

estiu 1936 

VIII-1936 

VIII / IX-193632 

22-VIII-1936 

6-VIII-1936 

Vlll-1936 

VIII-1936 

22-VIII-1936 

estiu 1936 

22-Vll-1936 

VIIl-1936* 

4-VIIl-1936 

2 i 17-VIII-1936 

28/29-VII-1936 

28/29-VII-1936 

15/30-VIII-1936 

IX-1936 

ARXIU 

Agullent (robatori arxiu i biblioteca) 

Aielo de Rugat* 

Albaida (quasi total, 3.000 volums) 

Alfarrasí 

Belgida (parcial) 

Benicolet (molt parcial)* 

Benissoda (quasi total) 

Benissuera 

Bocairent (quasi total) 

Fontanars deis Alforins (parcial)** 

Guadasséquies 

la Pobla del Duc (parcial)* 

Montavemer (parcial, tres llibres33
) 

Ontinyent: Santa Maria (parcial) 

Ontinyent: Sant Caries (quasi total) 

Quatretonda 

Sant Pete d' Albaida 

• no esment explícít a destruccions d'arxius, sí a incendis o danys a l'església 
•• esment explícít a destruccíons de documentací6, tot i que no precisa la data. lndi
quem data de l'assalt 

La destrucció d'arxius podria ser un altre barornetre per tal de mesurar una 
variable evanescent rnoltes vegades: els nivells d'intensitat revolucionaria. Tot 
i aixo, es tracta d'un indicador rnés, d'una fiabilitat relativa. En casos com els 
d'Ontinyent hi veiem ]'efervescencia social interna deis primers dies de guerra a 
la ciutat. En uns altres, són accions violentes d'elements externs. Aquest és el cas 
de Fontanars deis Alforins, on les accions d' assalt a l' església van ser protagonit
zades per rnilicians de la Font de la Figuera. Els alforiners, pero, es van resistir a 
l'acció destructiva deis fontins.34 

31 Totes les referencies excepte les d'Ontinyent (GIRONÉS PLA, Gonzalo. Historia de un Español. .. , pags. 
101-104) i Fontanars deis Alforins (Arxiu Parroquial de Fontanars deis Alforins, APF endavant), Libro 
de Junta de Fábrica de la filial iglesia de Fontanares, tom 2n, ff. 3-10. Relación de los principales hechos 
ocurridos en esta parroquia de Fontanares con motivo del Movimiento Nacional de diez y odw de Julio de mil 
novecientos treinta y seis, ff. 3-10) en: AHN, CG, pe~a principal, lligall 1.367, caixa 2, tom XLVII; lligall 
1.367, caixa 2, tom IX; lligall 1.368, caixa 1, tom IX; lligall 1.368, caixa 2, tom XI; lligall 1.380, caixa 1, 
toms XLV i XLVI. 

32 Segons la Causa General va ser en setembre; segons AMA, informes personals sobre actuadons durant 
el conflicte (1939-1943), report del delegat local d'informadó de Falange (FET-JONS) sobre Francesc 
C.G. (22-VIII-1939) va ser «los primeros días de Agosto del 36». 

" FrrA REVER'!", Ramon. «La persecuáó religiosa en Montavemer 1936-1939. Dades pera la seua historia», 
Alba, 5-6, Onti.nyent, 1990-1991, pllgs. 323-334. 

34 Segons informacions orals recollides a Fontanars deis Alforins per Tomas F. Bordera i Bordera, a qui 
agrai:m que les haja posat al nostre abast. 
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La destrucció de bona part de l' arxiu parroquial de 1' Assumpció d' Albaida 
va ser de les més tardanes, ja en setembre de 1936.35 Les circumstancies en les 
quals va desaparéixer un volum ben considerable de la documentació són, tan
mateix, una mica terboles i no ens permeten una reconstrucció totalment comple
ta dels esdeveniments. 

Hi ha, aixo no obstant, alguna informació que indica que devia ser a primers 
d'agost.36 En setembre, com déiem, es va fer una gran foguera en la plac;a amb 
les imatges i els confessionaris.37 En aquests moments van desaparéixer 3.000 vo
lums. Unes altres versions assenyalen que bona part deis fons documentals van 
ser amagats en el vas de Tomas Monzó, en la primera ca pella de I' ala meridio
nal de l' església. Tanmateix, haurien desaparegut perque en acabar la guerra i 
obrir-se el vas, s'hauria constatat el pessim estat de conservació i els efectes de 
la putrefacci6 per unes condicions ambientals molt dolentes per als suports deis 
documents.38 Tot i aixo, aquest vas va ser profanat, possiblement durant els pri
mers mesos de la guerra.39 Pel que fa als llibres sagramentals de la parroquial i 
de la del barrí de ]' Aljorf, no s'ha verificat documentalment si van ser confiscats 
per les autoritats municipals, com hauria estat logic i s'ha constatat a la majoria 
de poblacions. Una altra versió, tot i que l'hem de pendre amb moltes reserves, 
indica que en els primers mesos de la guerra van ser amagats arriscadament i 
secreta en les cases particulars del vei"nat de la parroquia. 

Les perdues a l'arxiu parroquial de Bocairent també van ser quantioses: els 
seus fons van desaparéixer quasi totalment. La descripció que fa l' Ajuntament de 
Bocairent el 19 de novembre de 1940 és prou més explícita que la Causa General. 
El report descriu graficament: «Del archivo parroquial, que era inmenso, solamente 
se pudieron salvar catorce tomos».4° Fet i fet, ara tan sois es conserven els registres 
sagramentals des de finals del segles xvm. Tanmateix, hi havia documentació des 
del segle xv, els !libres sagramentals tenien 1526 com a data límit i la serie de vi
sites pastorals comern;aven en 1531.41 

El cas de I' arxiu parroquial de la Pobla del Duc és prou semblant: només se 
salvaren de les flames els registres sagramentals, parcialment, ja que alguns dels 
més antics -dels segles xv1-xvm- van desaparéixer.~2 

Les perdues són parcials en uns al tres casos. L' arxiu parroquial de Montaver
ner conserva quasi intactes els seus fons: només desaparegueren els tres registres 

" AHN, CG, pe1,a principal, llig¡¡ll 1.367, torn IX, caixa 2. 
3h AMA, informes personals sobre actuacions durant el conflicte (1939-1943), report del delegat local 

d'informació de Falange (FET·JONS) sobre Francesc C.G. (22-Vlll-1939); va ser «los primeros dí11s de 
Agosto del 36». 

37 Segons el testirnoni oral de Francesc S.F.M., va ser la columna de Paco Galán (milicians cornunistes) 
qui va procedir a incendiar el rnunt de fusta. 

"' Així ens ho testimonia Antonio Blasco, sagrista de la parroquial d' Albaida, bon coneixedor de les 
circurnstancies i fets que relata. 

39 AMA, informes personals sobre actuacions durant el conflicte (1939-1943), report del delegat local 
d'informació de Falange (FET-JONS) sobre Josep M' V.B. (26-09-1940). 

40 Arxiu Municipal de Bocairent (AMB endavant), caixa 409. 
•1 NAVARRO CABANES, José. Bocairent, geografia e historia. Edició a cura de SATORRES CALABUIG, Vicent, Bo

cairent: Ajuntament de Bocairent, 2004. 
42 Memoria historicoartística i geografica redactada pel secretari municipal de la Pobla del Duc, Samuel 

Bono Casanova (11-02-1953), remesa a la Secció de Cultura i Assistencia Social de la Diputació, Arxiu 
de la Diputació Provincial de Valencia, sign. 102 / 4, pags. 4-5. Tot i aixo, situa els fets en julio! de 1936. 
Referencia que agrai:sc a Antoni Calzado. 
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sagramentals més recents.43 En el cas de Fontanars dels Alforins les perdues foren 
més quantioses, tot i que se salvaren els registres sagramentals. Van desaparéixer 
el !libre de confirmacions de 1913-1936, el llibre d'actes de la Junta de Fabrica i 
esdeveniments memorables de la parroquia, els tres darrers llibres de Matrícu
la Parroquial, els títols de propietat de les propietats parroquials, els inventaris, 
tots els racionals i llibres de comptabilitat, la documentació de les congregacions 
religioses, els butlletins oficials de l' Arquebisbat de Valencia excepte un, tots els 
expedients matrimonials, els llibres de culte i clergat i altres papers qualificats 
pel coadjutor com «de escasa importancia».44 No s'hi fa esment explícit pero sembla 
que la destrucció d'aquests documents caldria situar-la en l'assalt i l'incendi dels 
ornaments de 22 de juliol de 1936, perpetrats per seixanta persones vingudes de 
la Font de la Figuera, segons la relació del coadjutor. 

Al capdavall, els arx.ius eclesiastics més malparats van ser, així les coses, els 
deis ordes religiosos. Llevat del convent de Franciscans d'Ontinyent, els altres 
cinc arx.ius dels monestirs i deis convents de la comarca van ser destruil:s quasi 
en la seua totalitat, segons la informació processada. 

A Beniganím es van produir assalts a les esglésies i als convents deis Francis
cans i de les Agustines. En febrer de 1936 es va assaltar i saquejar el convent de 
Franciscans i a finals de juliol de 1936 -coincidint amb el saqueig i l'incendi deis 
omaments de l'església parroquial- l'incendi i saqueig del convent i de l'església 
de les Agustines Descalces.45 Els arxius respectius van desaparéixer quasi to
talment. 

No hi ha constancia documental pero el de Caputxins de l'Olleria va ser 
assaltat, encara que només va desaparéixer una part de la documentació.46 El 
convent de Monges Caputxines d' Agullent va ser assaltat, i destrui"da bona part 
del seu escas patrimoni artístic i documental, molt minso i quasi testimonial per 
ser una casa de segona fila dins l' orde. A més a més, durant la guerra va servir per 
a l'acol1ida i recuperació de la salut dels soldats republicans.47 

A Ontinyent, l' arxiu del convent de les Monges Carmelites també va ser des
truil en els darrers dies de julio! de 1936. Tot i que no hi ha referencies explícites a la 
destrucció de l'arxiu, hem veríficat positivament que es va produir en l'incendi.48 

El col·legi de la Concepció i el convent del Sagrat Cor de Jesús dels franciscans 
disposava d'una magnífica biblioteca de 20.000 volums. El Consell Municipal la 
va confiscar, com la resta de l'edifici el 21 de julio) de 1936. Tot i aixo, la biblioteca 
-on hi havia i hi ha obres deis segles xvr i xv11- no va sofrir perdues perque va 
servir de seu a les oficines de l'Hospital Militar Internacional. L'arxiu, pero, va 

43 FrrA REvEKr, Ramon. «La persecució religiosa ... », pag. 334. Es tracta deis llibres sagramenl:als de 
batejos {1933-1936), de matrimonís (1920-1936) i de defuncions (1920-1936). 

" APF, Relación ... Noticia que agraisc a l' amic i company Tomas F. Bordera i Bordera. 
45 AHN, CG, pec;a principal, lligall 1 .368, caixa l. torn IX. 
46 Segons ens informa Josep Albinyana (l'Olleria). 
47 VIDAL TuR, Gonzalo. Para un despertar vocacional: las capuchinas de Agullent, Alacant: 1965; CASANOVA, 

Emili. «Les rnonges caputxines en Agullent: notes sobre la seua instal-lació», L/ibre de festes d'Agullent, 
Agullent, 2002, 8 pag. La docurnentació és posterior a 1939 i després de] trasllat de 1970 es troba hui 
dipositada en el convent de Santa Clara de Val~ncia. Les caputxines havien arribat en 1889 per ini
ciativa de quatre ontinyentins. En 1971 s'hi van instal-lar les rnonges justinianes, fins a l'actualitat. 

48 G1R0NÉS PLA, Gonzalo. Historia de un Español ... , pag. 102. 
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ser destruil totalment. 49 A partir de la conversió en Hospital Militar Intemadonal 

des d'abril de 1937, s'hi va dedicar coma biblioteca del Centre de Cultura creat 

a !'Hospital pel primer director, el belga Robert Crespi. En aquests moments s'hi 

van agregar diversos volums en llengua estrangera, sobretot novel·les en llengua 

francesa publicades a Belgica i Fran-;a.50 

Els arxius municipals 

Els fons dels arxius de les viles amb una trajectoria historica més dilatada, 

Albaida, Bocairent i Ontinyent, i els de pob]acions que van aconseguir la segre

gació deis munidpis mare a les acaballes del segle Cinc-cents i comen-;ament del 

Sis-cents, com ara el Palomar i l'Olleria que conserven documentació des d' aquest 

moment, van superar les dificultats i han arribat als nostres dies. Uns altres, un 

total de set, com ara els de Quatretonda i Beniganim, que conservaven documen

tació des del segle XVI i XVII respectivament, van ser redui'ts a tristes cendres. Una 

part substancial de la seua identitat -la memoria de la trajectoria historica com a 

poble- es va perdre per sempre. 
En els casos d' Albaida i d'Ontinyent, els arxius municipals van servir per 

preservar i salvaguardar altres fons, civils i eclesiastics. A Ontinyent la majoria 

deis llibres sagramentals de la parroquia de Santa Maria van ser confiscats i sal

vats de la destrucció per les autoritats de}s comités, junt a la quasi totalitat deis 

volums del registre civil. A més a més, l' arxiu notarial del districte va restar in

tacte per estar des de 1869 en dependencies de les cases consistorials. A Albaida, 

una part deis documents més valuosos de l' arxiu parroquial va ser preservada en 

aquests moments en ser ubicada entre els papers de l'arxiu municipal. Es tracta 

del que hui és el Jons eclesiastic.51 A l'Olleria constatem un fenomen semblant.52 

•• Segons testimonis orals del pare Eloy de Prado, secretari-arxiver, i del pare Luis Sendra, bibliotecari. 

Alguns manuscrits com ara la Crbnica o diari i els dietaris deis primers rectors, frares Felip Bellver i 

Ferran Alcina, s'hi van salvar per estar ja dipositats a l'anciu de l'orde a la ciutat de Valencia. 

"' SA.NCHIS AtvEmosA., Joaquín (OFM). El Colegio de la Concepción de Onteniente en sus cincuenta años de 

existencia, Valencia: editorial Guerri, 1945, (2", 1994), phgs. 116--122 i 145-162. No s'hi esmenta la des

trucció de l'arxiu i només hi ha referencies indirectes als avatars de la biblioteca. 
51 Es tracta de diverses butles, breus, capítols de confraries i altres. La major part han estat transcrits en 

el nostre treball: «Apéndice documental., en Madre y Patrona. Primer Centenario del Patro1111zgo Canónico 

dela Virgen del Remedio,Albaida, 1999, phgs. 221-244. 
52 PAYOS JoVER. Mbnica. •Arxiu Municipal de l'Olleria», Alba, 7, 1992, phg. 155. Hi destaquen un llibre de 

visitespastorals{IS70-1856)iunllibred'acordscapitulars(l687-1822)procedentsindubtablementdela 

parroquial. 
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QUADRE ll: 
CRONOLOGIA DE LES DESTRUCCIONS o' ARXIUS MUNICIPALS53 

DATA ARXIU 
16-Vlll-1936 Albaida .. 

20-VJll-1936 Alfarrasí 

16-VIII-1936 Belgida 

16-IV-1936 Beniganim 

20-VIIl-1936 Benissuera 

IX-1936 Guadasséquies 

17-VIIl-1936 Montavemer 

20-VUI-1936 l'Olleria** 

estiu 1936 la Pobla del Duc 

Vlll-1936 Sant Pere d' Albaida* 

• no esment explidt a destruccions d'arxius, s( a íncendis o danys als ajuntaments 
•• només oficines municipals 

Passada la guerra les noves autoritats municipals de Bocairent informen que 
durant la guerra havien desaparegut de l'arxiu municipal diversos documents 
(que no s'hi detallen), a més de gasetes i butlletins oficials que acabaren en les 
papereres de Banyeres de Mariola.54 S'acusa les autorítats i els responsables mu
nicipals durant el conflicte d' aquestes perdues. L' arxiu de la Pobla del Duc va ser 
incendiat l'estiu de 1936, sense major concreció.55 

Tenim la sospita que bona part de les llacunes que trobem en algunes seccio
ns i series deis fons municipals actuals no serien conseqüencia de !'impacte deis 
assalts i incendis deis primers mesos de la guerra, com podríem pensar a priori. 
Creiem que s' expliquen segons les tries i seleccions realitzades abans i / o des
prés de la guerra, com hem constatat en el cas del' Arxiu Municipal d'Ontinyent, 
amb dues intervencions especialment lamentables, per ambicioses, el 1929 i el 
1945.56 Si es constata aquesta practica en un ajuntament de l'entitat de la capital 
comarcal, no és un exercici gratuil suposar-lo, fins i tot sense deixar constancia 
documental, com era preceptiu, en la resta dels municipis. 

53 Totes les referencies ex.cepte les de Fontanars deis Alforins (APF, Relación . .. , !f. 3-10), l'Olleria (AMO!, 
sign. 30/11), Ontinyent (G1RONe5 PLA, Gonzalo. Historia de un Español .. . , pags. 101-104) en: AHN, CG, 
pe~a principal, lligall 1.367, caixa 2, tom XLVII; lligall 1.367, caixa 2, tom IX; lligall l.368, caixa 1, tom 
IX; lligall 1.368, caixa 2, tom XI; lligall 1.380, caixa t, toms XLV i XLVI. 

~ Report de l'Ajuntament de Bocairent de 19 de novembre de 1940 on descriu la situació deis fons 
munkipals: AMB, caixa 409. 

ss Memoria historicoartís tica í geografica redactada pel secretari municipal de la Pobla del Duc, Samuel 
Bono Casanova (11-Il-1953), remesa a la Secció de Cultura i Assistencia Social de la Diputació, Andu de 
la Diputació Provincial de Valencia, sign.: 102/ 4, pag. 11. Alguns testimonis orals recollits per Antoni , 
Calzado indiquen que una part deis documents va poder ser salvada per A.B.M. de la Pobla del Duc. 56 AMO, Expedients de Secretaria, 1929 / 2, expediente formado para la destrucción de los documentos inútiles 
del archiuo municipal, í 1945/6, expediente sobre papeles sobrantes en el Archivo Municipal, vendidos a D. Enrique Montés Cambra. 

434 1 REVISTA D' ARXIUS 2005·2006 



\ 
' 

Passada la guerra, era necessari fer balanc; de les destruccions en els arxius 
municipals. L'actuacíó oficial va ser responsabilitat de la Diputació Provincial de 
Valencia, en compliment d'una circular de la Direcció General d' Administració 
Local de 10 de febrer de 1945. Les limitacions de mitjans i la magnitud de la 
tasca explica la rapidesa (mers inventaris d'urgencia) i l'escas detall quant a la 
descripció deis fons, com es pot veure en l' inventari deis fons de l' Arxiu Muni
cipal d'Ontinyent.57 Hem constatat aquestes actuacions almenys a Montaverner 
i Castelló de Rugat.58 

Els an:ius notarials_ 

A les ciutats d' Albaida i d'Ontinyent, caps de partit judicial,59 es reunia allo 
més important de la documentació notarial de les 33 poblacions de la comarca, 
més la Font de la Figuera, que ha pertangut al partit d'Ontinyent fins 1988-1989, 
pero hi quedava exclos Bellús, que fins a la mateixa data formava part del partit 
judicial de Xativa. Podem avaluar els baldufaris o índexs, eJs rebedors o mil de cuites, 
els protocols, els notals i els formularis notaríais destruils per la fúria iconoclasta 
revolucionaria contra els símbols del poder tradicional. 

Pel que fa a l'ambit del partit judicial d'Ontinyent, els llibres notarials més 
antics se servaven a l'arxiu parroquial de Santa Maria, i van ser destruils.60 Es 
poden quantificar en vora sis mil volurns, amb dates límit aproxirnades de prin
cipis del segle XV a finals del XVIII.61 L' arxiu notarial del districte d'Ontinyent es 
va salvar en la seua totalitat i a hores d'ara esta dipositada al' Arxiu Municipal 
d'Ontinyent. Recull documentació des de princípis del segle xvm, tot i que de 
manera sistematica des de finals d'aquest segle. La seua preservació s'explica 
per ubicar-se en les dependencies de les cases consistorials.62 L' Ajuntament havia 
creat un arxiu notarial en 1869, en compliment de la Llei del Notariat de 1862, i 
d'un Decret de 8 de gener de 1869 que obligava els ajuntaments a facilitar locals 
pera la creació dels arxius notarials de districte.63 Tenim constancia que en 1885 

5' AMO, Expedienls de Secretaria, 1945/ 20, Inventario General de los papeles y documentos que constituyen el 
Archivo de este Ayuntamiento en el día 17 de Abril de 1945. 

58 Arxiu Municipal de Montavemer, sign. 561 /24. Arxiu Municipal de Castelló de Rugat, lligall 76. 
59 El Jutjat de Primera Instancia i Instrucció d' Albaida va ser suprimit el 1969 i el Jutjat Comarcal el 

1974, 
60 Hi ha constancia que en 1849 s'hí conservaven els protocols de Baltasar Conca corresponenls a 1687, 

segons recull una certificació del Ministeri d'Jnstrucció Pública de 6 de febrer de 1935: AMO, Expe
dients de Secretaria 1948/14. 

61 Una relació, tot i que molt inconcreta, en SANCHIS ESPARZA, Francisco Mª. Historia incomparable de la 
coronada villa de Onteniente, Valencia: Imp. Casa de la Beneficencia, 1886, pags. 340-343. Els quantifica 
en 5.724 llibres notaríais, protocols en la seua majoria, compresos entre les dates límit 1428-1787. Tot 
i aixo, hem comprovat !'existencia de molles incongruencies cronologiques en les dades aportades. 

• 2 AMO, FJ, Jutjat de Primera Instancia i lnstrucci6 d'Ontinyent, expedients govematius 1937 (en procés 
de catalogació), f. 7, report del notari Francesc Perelló al jutjat sobre la preservació de l'arxiu notarial 
del districte «en el local que estaba de la casa Ayuntamiento de esta Ciudad». 

6' AMO, sign. 39/1, Llibre d' Actes de 1868-1869, any 1869, f. 300r v., sessió de 23-IV-1869. El jutge 
d'instrucció va comunicar el seu compliment al' Ajuntament; f. 316v. sessió de 14-V-1869, en la qual 
s'acorda ubicar-lo en el terral de les cases consistorials, amb l'aprovació del notari arxiver Josep 
Garcia; f. 321r, sessió de 28-V-1869. Es decideix habilitar alguna dependencia del Posit (a les cases 
consistorials de la pla~a Major) per cornpte del terral de les cases consistorials que s'havia destina! 
en un principi. 
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l' Arxiu Municipal d'Ontinyent servia de diposit també de l' arxiu notarial i els 
fons judicials -dels Jutjats de Primera Instancia i Instrucció i del municipal- del 
districte.64 

A Albaida no disposem més que de la quantificació dels volums destrui.'ts. 
Tanmateix, la xifra total deis llibres notarials destrurts a l'arxiu parroquial i a 
l'arxiu notarial del districte s'acostaria molt, com hem dit, als 6.000 volums del 
fons notarial antic d'Ontinyent que van desaparéixer. lnferim aquesta estimació 
de la informació disponible en el cas d' Albaida, i lamentem no poder aportar 
major precisió. Uns 3.000 aproximadament, els més antics, dipositats a l'arxiu 
parroquial d ' Albaida van desaparéixer.6.5 La seua ubicació a l' arxiu parroquial 
de l' Assumpció s' explica -<:om en el cas del parroquial de Santa Maria a Ontin
yent- perque aquesta era el diposit habitual i tradicional historicament, almenys 
des del segle XVIII, segons hem constatat en la consulta habitual deis referits fons 
municipals. Es tractava de documentació notarial que tenia coma data més recu
lada 1345.66 Se'ls haurien de sumar els volums destrui'ts a l'arxiu notarial de dis
tricte (situat a l'edifici de l'exconvent de Caputxins). No disposem de dades per 
tal de quantificar-los i només podem fer una estimació, calculada en funció deis 
conservats a l' arxiu parroquial. Es tractava, fa I' efecte, deis volums més recents, 
que comprendrien des del segle xvm fins als anys inicials del segle xx, identica 
cronología a la constatada a Ontinyent. 

La documentació ubicada en les seus de les distintes notaries també va ser 
destrui'da. Almenys en les ciutats caps de partit judicial i de districte notarial, Al
baida i Ontinyent. Es tractava d'un volum de documentació remarcable, corres
ponent als anys immediatament anteriors a I' esclat de la guerra, els vint-i-cinc 
anys anteriors, en compliment del que disposava la Llei del Notariat de 1862, i 
altres de que es tramitava copia d'algunes escriptures. 

Sí que podem quantificar els volums que van ser destrui'ts a la seu de la no
taria d' Albaida, exercida llavors per Caries Maestre Pérez,67 que corresponia als 
assumptes en tramit i als vint-i-cinc anys anteriors. A Ontinyent es van assaltar 
les notaries de Francesc Perelló de la Peña i de Josep Maria Bonet i Galán. Van 
ser assaltades per elements de la CNT-FAI de la ciutat en les primeres hores de 
la matinada de 1'11 d'agost de 1936. La documentació va ser llanc;ada pels bal
cons de les seus de les dues notaries, arruixada amb benzina i cremada (quina 
paradoxa) davant del palau dels Puig, seu actual de la Biblioteca Pública Munici
pal "Pare Lluís Galiana" i de l' Arxiu Municipal d'Ontinyent. La cronología dels 
protocols destruils corresponia al període 1911-1936, tot i que hi havia alguns 

"' AMO, sign. 44/2, Llibre d' Actes (1885), f. l0v., sessió de 16-1-1885. S'acorda «habilitar la habitación ó 
departammto del piso bajo junto á la escalera de la casa-Pósito para arcliivo de documentos de la Municipa
lidad, Juzgados de Ynstrucción y Municipal y Notarias de esta villa». 

65 AHN, CG, lligall 1.367, tom IX, caixa 2. 
66 Citada per DANVILA y COLLADO, Francisco. «Na Carro,;a de Vilaragut», Boletín de la Real Academia de 

la Historia, tom XIII, Madrid, 1880, p:igs. 402-453. Bona part d'aquesta documentació notarial pot ser 
resseguida indirectament segons: Arxíu Parroquial d ' Albaida, Minutario de las escrituras interesantes 
al Clero, Obras pías, Administraciones y Beneficios ... redactada pel pulcre arxiver albaidí mossén Josep 
Soler i Tormo (1785-1838) a principis del segle XIX. Tarnbé és !'iniciador de l'fndex de batejos de 1784-
1859. Va ser arxíver i econom a Santa Maria d'Ontinyent. 

67 AMO, FJ, futjat de Primera Inst:incia i Instrucció d'A/baida, sumari 1936/ 43 (en procés de catalogació), 
f. 3-4. 

436 1 REVISTA D'Au,us 2005-2006 



protocols anteriors, dels quals esta ven tramitant-se copies d' algunes escriptures 
protocol-litzades.68 Aquesta documentació va resultar destrui.'da totalment.69 La 
notaria de l'Olleria no va ser assaltada o almenys el Comité local va aconseguir 
preservar els protocols que integraven l' arxiu de la destrucció. En el cas de Beni
ganim, com era de suposar en una població on s'ha constrastat l'activisme dcls 
seus milicians, l' arxiu de la notaria no va escapar a les ires i a 1' afany destructiu 
de l'estiu de 1936. 

Finalment, en el cas de Bocairent subsistiría una part important de la docu
mentació notarial historica, dipositada al seu dia en l'arxiu notarial del districte, 
a Ontinyent. Tanmateix, segons informal' Ajuntament de Bocairent, el 19 de no
vembre de 194070 una part del' arxiu notarial bocaírentí hauria desaparegut, com 
també es reporta en la Causa General. Es tractava, pero, de perdues parcials, algun 
volum d' oficis i comunicacions, alguns instruments de descripció i alguns fulls 
deis protocols que corresponien als vint-i-cinc anys anteriors, tot seguint el que 
era preceptiu segons la Llei de 1862, que conformaven l'arxiu de la notaria del 
titular en aquells moments, Vicent Grau Gisbert. Aquesta documentació va ser 
confiscada pel Comité del Front Popular en setembre de 1936 i va passar a depen
dencies de l' arxiu municipal. L' any 1945, després de la publicació del reglament 
del notariat de 1944 i de la nova demarcació i dassificació notarials subsegüents,71 

té lloc la desaparició de la pla~a de notari de Bocairent; l' ontinyentí Alfred Mon
tés Alfonso va ser l'últim notari. Aixo va implicar el diposit automatic del fons 
notarial de Bocairent a Ontinyent, la capital del districte notarial i cap del partit 
judicial. A partir de 1945 la Vall d' Albaida quedaría organitzada en dos distríctes 
que pertanyien al col-legi de Valencia i a la província de Valencia: el d'Ontinyent, 
amb dues places de segona a la ciutat i una de tercera a la Font de la Figuera; i 
el d' Albaida, amb una de tercera amb residencia a la ciutat i sengles de tercera a 
l'Olleria i a Beniganim. En aquest moment es creen les seccions historiques dels 
arxius notaríais i passen a consulta pública els protocols amb una antiguitat de 
més de cent anys.72 

La desaparició deis protocols notaríais de 1' arxiu notarial del districte de 
Xativa agreuja, encara més, la tragica desaparició deis testimoniatges documen
tals.73 Hem de recordar que Xativa sempre havia servit de centre comarcal a les 

68 Aquestes dades excepcionals les devem al testimoni oral de Rafael Tortosa Oviedo (nascut a On
tinyent, 25-02-1925). Ha estat oficial de notaría des de 1941. Era fill de Rafael Tortosa Asensi, també 
oficial de notaria. És pare de !'actual notari arxiver, Roberto Tortosa; d'un altre Rafael Tortosa, també 
oficial de notaria i avi d'un altre oficial de notaria. Un llinatge vinculat a l'antic art de notaria des de 
fa quasi un segle. 

•• AMO, Correspondencia, 1937, oficis de 07-07-1937 (núm. d' eixida 1.041) i de 02-11-1937 (núm. d' eixida 
2.024) adre,ats al jutge d'Instrucció d'Ontinyent. En el cas de la notaria de Bonet i Galán, que va fugir 
poc després de l'assalt, s'hi indica que es tractava «del Protocolo corriente». Contestaven a sengles 
comunicacions de 3-Vl-1937 (sense núm. d'entrada) i de 22-X-1937 (núm. d'entrada 784). 

10 AMB, caixa 409. 
71 Decret de 2 de juny de 1944, del Ministeri de Justicia. La supressíó, segons Decret de 24 de maig de 

1945, del Ministeri de Justicia: demarcació i classificació notarial. 
11 Decret de 2 de man;, Presidencia: creació de la secció histórica deis arxius de protocols, art. lr. 
73 RAMIREZ ALEoóN, Germa; MARTlNEZ SALA, Isabel; GAR!UIJO Rico, Sebasfü1; CEBRIAN MoLINA, Josep Lluís. 

RepúblicP i Guerra Civil a Xativa (1931-1939), Xatíva: Ajuntament de Xativa, 1991, 3 vols., vol. Il, pag. 
252. Van desaparéixer també els arxius de les díverses notarles, els arxius judicials, el registre de la 
propietat, !'oficina de recaptació de contribucions. Es van salvar l'arxiu municipal, el registre civil i 
el magnífic arxiu de la col·legiata. 
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poblacions valldalbaidines septentrionals, mol tes d' elles engloba des en el seu 
terme historie (Beniganim, l'Olleria, Montavemer, Alfarrasí, els pobles del riu, 
la baronía de Llutxent i la Pobla del Duc), per la qua! cosa molts deis notaris del 
coHegi xativenc, constitui"t el 1446, havien autoritzat multitud d' actes de vei"ns de 
la Vall d' Albaida.74 

Per donar idea de la magnitud de la perdua haurem de considerar les da
des qualitatives, suficientment il·lustratives de la valua de la documentació no
tarial: una font d'investigació historica de primera magnitud. Podem calibrar 
I' enormitat d' aquesta perdua si tenim en consideració que l' ordenació dels llibres 
notaríais d'Ontinyent va servir d'inspiració a un fill de la vila, el doctor Maria 
Tortosa, beneficiat en el seu moment a Santa Maria. Després va ser col·legial per
petu del CoHegi del Corpus Christi de Valencia d'Ontinyent. A ell hem d'agrair 
la creació de la base del futur arxiu de protocols notarials del Col·legi del Patriar
ca, un magnífic fons que serva uns 28.500 protocols notaríais que se centren en la 
capital valenciana pero amb una amplia representació geografica de tot el país75 

i que es va salvar del vendaval de I'estiu de 1936 perla determinació del rector 
Pesset, afusellat en la postguerra pel govern franquista. D' altra banda, els vo
lums notaríais conservats en l' Arxiu del Regne de Valencia fan un total de 15.786, 
corresponen al període 1285-1897 i se centren també en la capital, encara que amb 
una amplia representació de tot el país.76 La ciutat de Valencia -amb un total de 
46.000 protocols si sumem els de l' Arxiu Municipal de Valencia i els de l' Arxiu 
de la Catedral de Valencia- és, després de la de Barcelona, la segona de l'Estat 
espanyol quant al nombre de protocols notaríais antics.77 

La informadó processada ens permet quantificar els volums notarials per
duts a tota la comarca, dones, en una xifra que no baixaria en cap cas deis 12.000 
volurns. Una perdua incomrnensurable. 

Els arxius judicials, els registres de la propietat, els registres civils i els arxius 
militars_ 

Des del' agost de l' any 2000 l' Arxiu Municipal d'Ontinyent ha incorporat els di
versos fons dels jutjats de la Vall d' Albaida (d'Ontinyent id' Albaida historicament, 
ara circunscrits tan sois d'Ontinyent, on hi ha tres), que conformen el Fons Judicia{.78 

Aquesta documentació ens permetra realitzar una aproximació exhaustiva a la pro-

74 
Hi havia 33 notaris en exercici segons el morabatí de 1421, 36 segons el cens de 1510, i 50 en temps 
Viciana, a mitjan segle xv1. A Ontinyent n'hi havia deu al comen~ament del xv1. Tero[ i Reig, Vicent. Un 
regne sense caval/ers? ... , pags. 21 i 94, respectivament. 

" ANDRÉS R0BRF.S, Femando; CRusELtES GóMEZ, José M•; RIBES TRAvER, Estrella; TotosA ROBLEDO, Luisa; 
VALLÉS BORRAS, Vicente. Inventario de fondos riotariales del Real Colegio del Corpus Christi de Valencia, 
Valencia: Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, 1990. 

76 Guia del Archivo del Reino de Valencia, Valencia: Generalitat Valenciana, 2000, pags. 55-56. 
77 RooRIGUEZ TRONC050, Rosa; VrtLALMANZO CAMENO, Jesús. Archivo del Reíno de Valencia. Inventario de 

fondos notariales, Valencia: Generalitat Valenciana, 1986, pags. 15-16. 
78 

El custodia en diposit. Comprén alhora diversos fons documentals d'altres tants tribunals que han 
existit sobre el districte judicial de la Val! d' Albaida arnb seu a Ontinyent, que engloba des de 1988 els 
34 pobles de la comarca, circumstancia aquesta que és, no hem de deixar de recalcar-ho, la primera 
que no )'única (Mancomunitat de Municipis de la Vall d 'Albaida des de 1991) translació oficial de la 
comarcali tzació encara pendent i tan necessaria. 
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blematica de la destrucció i/ o preservació dels arxius judicials, dels notarials, dels 
registres civils i deis registres de la propietat de la comarca durant la Guerra Civil. 

En la relació de l'estat dels arxius judicials, notarials, registres civils i 
Registre de la Propietat del partit judicial tramesa pel jutge de primera instancia 
i instrucció d'Ontinyent a l' Audiencia Territorial de Valencia el 5 de novembre 
de 1937, en compliment d'una ordre del Ministeri de Justícia de 28 de setembre 
de 1937, es descriuen de manera succinta els avatars deis arxius judicials i els 
registres civils del partit judicial d'Ontinyent.79 Aquests arxius estaven intactes 
en aquests moments als pobles del partit judicial. L'excepció significativa era, 
tanmateix, la capital, Ontinyent. 

A Ontinyent, els primers dies del conflicte estigueren envoltats d'una gran 
confusió. El 26 de juliol es produü-en assalts a les cases de famílies benestants. Els 
dies següents comeni;aren les destruccions dels arxius, segons el relat del dreta 
Gonzalo Gironés, qui no aporta tanmateix major concreció cronologica: «siguen 
las destrucciones, se están quemando en grandes hogueras los archivos de las parroquias, 
el registro civil, el registro de la propiedad y otros archivos y bibliotecas».80 

Així mateix, segons la Causa General, a Ontinyent es van incendiar els arxius 
del Jutjat Municipal i el de Primera Instancia i lnstrucció, el Registre de la Propie
tat i l'arxiu notarial, tot i que no aporta major precisió cronologica.81 

Segons la relació judicial -una font d'una fiabilitat absoluta- adés citada 
podrem establir les circumstancies i la crono logia de les destruccions d' aquests 
arxius i fixar les causes de la preservació deis que es van salvar. Les destruccions 
corresponen al moment algid, el turbulent mes d'agost de 1936, comen la im
mensa majoría de les destruccions deis arxius de la comarca. 

L'arxiu del Jutjat de Primera Instancia i Instrucció va ser destrui:t totalment a 
mitjanies del mes d'agost de 1936.82 L'arxiu del Jutjat Municipal va ser incendiat i 
destrui't el 14 d'agost.83 El Jutjat Municipal acollia i exercia les funcions de registre 
civil, la qual circumstancia explica els danys coHaterals que va sofrir el registre 
civil en l'incendi: van ser destruils els 49 registres de naixements del període 
1871-1916.84 En efecte, en julio) de 1937 es practica un inventari dels volums del 
registre civil i deis registres sagramentals de Santa Maria que havia custodiat 
l' Ajuntament.85 La decidida actuació deis comités del Front Popular d'Ontinyent 

79 AMO, FJ, Jutjat de Primera Instancia i lnstrucció d'Ontinyent, expedients governatius 1937 (en procés de 
catalogació), ff. 15 i v. 

80 GrnoNé; PtA, Gonzalo. Historia de un Español. Un testigo de los mártires. Memorias de Gonzalo Gironés Pla, 
Ontinyent: Gonzalo Gironés Guillem, 1997, pags. 101-104. 

8' AHN, CG pe~a principal, lligall 1.367, caixa 2, tom XLVII. 
82 AMO, FJ, Jutjat de Primera Instancia i Instrucció d'Ontinyent, expedients govematius 1937 (en procés 

de catalogació), f. 15. 
83 Ibídem, f. 3, report del jutge municipal Joaquim Marlínez de 23-X-1937. 
84 AMO, Correspondencia, 1937, ofici de 07-07-1937 adre~at al jutge d'Instrucció d'Ontinyent. Era la 

resposta a l' ordre del Ministeri de Justicia sobre la conservació deis arxius notaríais, registres de la 
propietat i registres civils a la qual donava curs el Jutjat d'Instrucció d'Ontinyent. 

85 AMO, Correspondencia, 1937, ofici de 9-Vll-1937 adrei;at al Ministeri de Justicia en que informa del 
traspas del registre civil al Jutjat Municipal. Adjunta l'inventari del realitzat el 9-VII-1937 deis volums 
del registre civil i deis registres sagramentals, i l'índex de la parroquia de Santa Maria. El registre 
civil comprenia: 13 toms de naixements (1916-1937); 42 de matrimonis (1870-1937); 56 de defuncions 
(1874-1937); 2 índexs de matrimonis (1871-1936); 1 índex de matrimonis (1870-1936); 2 índexs de 
defuncions (1874-1936). El registre parroquial de Santa Maria comprenia: 46 volums de batejos (1616-
1936), 13 volums de matrimonis (1626-1936), 8 de defundons (1865 (sic, per 1565)-1931); 6 volums 
d'índex general de naixements (1804-1934); 3 de matrimonis (1560-1933) i 2 de sepelis (1889-1933). 
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va garantir que se salvaren de l'efervescencia destructiva dels primers dies de la 
guerra i que un any després passaren a poder del Jutjat Municipal que exercia 
les funcions de registre civil. Després de la guerra va ser necessari reconstruir 
els naixements del període 1871-1916 segons els registres sagramentals de l'arxiu 
parroquial de Santa Maria. 66 En l' anecdotari cal dir que era la segona recons
trucció del registre civil ontinyentí, atés que ja va ser incendiat i destrui't el 19 
de desembre de 1874 durant l'ocupació per les tropes carlines comandades pel 
general Santés.87 

El Registre de la Propietat d'Ontinyent va ser assaltat a la 1,15 de la matina
da de 1'11 d'agost per «un grupo de hombres armados» que va obligar Josep Bellod, 
registrador de la propietat que habitava a la seu del registre, a franquejar-los 
I' entrada. Tot seguit «procedieron a llevarse a la calle todos los libros, legajos, documen
tos y papeles que en ella había, desalojándolo por completo, manifestando que lo llevaban 
para proceder a su quema, como así lo hicieron en una calle próxima».88 Nornés hi van 
restar un Uibre de presentacíó de documents idos llibres d'inscripcions per estar 
al despatx del registrador. El matí següent, el jutge de primera instancia i ins
trucció va fer amb caracter d'urgencia una visita extraordinaria al registre que va 
servir per verificar la total destrucció de I' arxiu. 

Entre aquests fons judicials custodiats a l' Arxiu Municipal d'Ontinyent es 
troba el del Jutjat de Primera Instancia i Instrucció d'Albaida que conserva un 
sumari instruil, i ben significativament arxivat o sobresegut, sobre l'incendi de 
diversos arxius de la ciutat d' Albaida, entre els quals es trobava I' arxiu del jutjat 
que instrufa el sumari, raó per la qua) és el primer sumari instruil després de 
l'incendi.89 Grades a aquest sumari podrem iHustrar amb un luxe de detalls ex
cepcional les circumstancies que envoltaren els incendis d' aquests arxius. Els fets 
tenien lloc la vesprada de diumenge 16 d'agost de 1936. 

L' ofici tramés pel registrador de la propietat al Jutjat d'Instrucció d' Albaida el 
17 d'agost n'explicita les circumstancies: «El día de ayer, domingo, de cuatro y media 
de la tarde en adelante, elementos desconocidos, procedieron a desalojar el Archivo de este 
Registro y Oficina Liquidadora, y una vez en la calle prendieron fuego a todo, quedando 
reducido a cenizas. Huelga hacer inventario por que no ha quedado un solo papel». 90 En el 
cas deis jutjats, Aurelia Ybarra, oficial del jutjat i secretari del Jutjat Municipal, es 
va resistir a entregar les claus i els assaltants hagueren de tombar les portes, tot i 
que es tractava d'una persona republicana i d'esquerra moderada.91 

Segons la provisió que inicia les diligencies practicades amb caracter 
d'urgencia per Francesc de Paula Blanes i Santonja, jutge d'instrucció d' Albaida, 
«una multitud tumultuaria y armada» va assaltar sirnultaniament el Registre de la 

86 AMO, FJ, Jutjat Municipal d'Ontinyent, expediente referente a la reconstrución de la parte destruida por los 
rojos de la Sección de Nacimientos de este Registro Civil (1941-1944). (En procés de catalogació). 

87 AMO, Correspondencia, 1873, esborranys d'eixida, núm. 1.248 i 1.249. 
88 AMO, FJ, Jutjat de Primera Instancia i Instrucci6 d'Ontinyent, expedients govematius 1937 (en procés 

de catalogació), f. 4 r v. Report de Josep Bellod, registrador de la propietat d'Ontinyent, al Jutjat de 
Primera Instancia i Instrocció d'Ontinyent, 26-X-1937. 

8'J AMO, FJ, Jutjat de Primera Instancia i Instrucci6 d' Albaida, sumari 1936/ 43 (en procés de catalogació). 
90 Ibídem, f. 1 r v. 
91 AMA, informes personals sobre actuacions duran/ el conflicte (1939-1943), report del delegat local 

d'infonnació de Falange (FET-JONS) sobre Aurelia Ybarra Llorente, 26-VUI-1939) que el descriu com 
«Republicano toda su vida y de Izquierda( .. .) respetuoso con todos sea cual fuere su ideario». 
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Propietat, la notaria, l'arxiu notarial del districte, el Jutjat de Primera Instancia i 
Instrucció i el Jutjat Municipal, situats en l'edifici de l'exconvent de Caputxins, 
sobre el qual s'alc;a en l'actualitat el mercat municipal. La multitud -conformada 
també per alguns vei"ns d' Albaida92

- va actuar «sacando de ellos, de sus archivos, 
cuantos documentos, libros, expedientes, sumarios, asuntos civiles y demás existían en 
tramitación como terminados y archivados, prendiéndoles fuego en la vía pública y des
truyéndolos completamente». Tot seguit proveeix que es comuniquen els fets mit
janc;ant telegrames al Ministeri de Justícia i a la Direcció General dels Registres i 
del Notariat; així mateix que es comunique a I' Alcaldía d' Albaida perque infor
me deis efectes deis fets sobre la documentació municipal. 

La inspecció ocular practicada el 17 d'agost pe! jutge Blanes i Santonja en 
l'edifici de l'exconvent de Caputxins, seu de l'arxiu notarial del districte, del Jut
jat de Primera Instancia i Instrucció i del J utjat Municipal, i en la notaria de Car les 
Maestre Pérez, revela que només s'havia salvat un percentatge molt reduit de do
cument~ció, un llibre de diposits i alguns assumptes civils en tramitació del Jutjat 
de Primera Instancia i lnstrucció, i uns quants judicis verbals també en trarnitació 
del Jutjat Municipal, ocultats en el moment de l'assalt per Aurelia Ybarra, oficial 
del jutjat i secretari del Jutjat Municipal.93 Pel que fa al registre civil d' Albaida, la 
mateixa acta d'inspecció ocular és prou explícita: «En el Juzgado Municipal no ha 
sido respetado ni el Registro Civil, del cual no ha quedado ni un sólo libro ni expedien
te». La relació indica graficament que «en las vías públicas y en las proximidades de 
los edificios que ocupan las oficinas asaltadas hay grandes hogueras, humeantes todavía, 
donde se están acabando de consumir, reducidos ya a cenizas, todos los libros, expedientes 
y documentos y papeles extraidos de aquellas dependencias». Encara que no s'hi indica, 
també va ser assaltada la caserna de la Guardia Civil que estava situada en el ma
teix edifici -dependencies de l' exconvent de Caputxins- que alberga va les altres 
institucions. Aquest arxiu va ser totalment destrui't. 

La diligencia d'inici del sumarí és eloquent: «Seguidamente, por haber sido tam
bién destruido el libro registro de sumarios del año actual, se abre uno nuevo, en el que 
se registra la incoación del presente sumario con el número cuarenta y tres de los de este 
año, por recordarse perfectamente que al último incoado recientemente le correspondió el 
número cuarenta y dos».94 

Finalitzades les diligencies i donada per conclosa la instrucció del sumari, es 
va remetre a l' Audiencia Provincial de Valencia que en acte de sobresei"ment de 
14 de desernbre de 1936 va ordenar que s'arxivara la causa. 

Els arxius deis jutjats municipals de les poblacions en les quals van ser in
cendiats els arxius municipals van ser destruil:s també, encara que aquesta cir
cumstancia només es fa explícita en el casos de Belgida, Guadasséquies i Sant Pere 
d' Albaida;95 també en el de l'Olleria.96 Tots pertanyien al partit judicial d' Albaida. 

92 Testimoni oral de Josep Vanyó i Bodf (Albaida, 1922). 
93 AMO, FJ, Jutjat de Primera Instancia í Instrucció d'Aibaída, sumari 1936/43 (en procés de catalo

gació), f. 3v-4v. 
94 Ibídem, f. 3r. 
95 Respectivament en: AHN, CG, pe,;:a principal, lligall 1.367, caixa 2, tom IX; lligall 1.367, caixa 1, tom 

IX i lligall t .368, caixa 2, tom XI. 
,. AMOI, sign. 30/11, Llibres d'Actes, acta de 21-VIIl-1936. Com després veurem, l'avaiuació de la 

destrucció de l' arxiu de la notaria de l'Olleria o del municipal és erronia o almenys poc ajustada a la 
realitat, atés que, si va haver-hi destruccions, aquestes foren molt parcials. 
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En els moments immediats al final de la guerra hi va haver cabuda també 
per a la confiscació deis arxius deis vern;uts. Fet i fet, els vencedors franquistes 
crearan un diposit que serviría per centralitzar i processar la documentació presa 
a l'enemic, per tal de dotar-se d'arguments i de proves pera procedir a una re
pressió sistematica de les responsabilitats polítiques deis elements republicans. 
Aquests papers, coneguts hui popularment com els papers de Salamanca per la 
ciutat que els serveix de seu, constitueixen 1' Archivo General de la Guerra Civil 
Española. La documentació d'algunes institucions com ara Ontinyent, Terrateig i 
Bocairent va sofrir aquesta actuació.97 Algunes de les confiscacions, tanmateix, no 
superaran el nostre ambit geografic i coincidiran amb la fi de la guerra. Un bon 
exemple el tenim en l'arxiu de la fiscalía del Centro de Reclutamiento y Instrucción 
Militar (CRIM) núm. 11, amb seu a Ontinyent, que configura un deis fons que 
integren el Fans Judicial dipositat a I' Arxiu Municipal d'Ontinyent.98 La presen
cia d'aquesta documentació s'ha de relacionar ambla constitució d'un tribunal 
militar a la capital de la comarca, el Jutjat Militar d'Ontinyent, que també queda 
representat tot i que de manera testimonial, ja que va ser suprirnit a favor del 
militar de Gandia. Del Jutjat Militar d' Albaida no es conserven fons comen el 
cas anterior.99 

Els altres escenaris: els arxius familiars 

Els primers dies d' agost els milicians havien assaltat i saquejat la finca el 
Pansat, propietat d'Elies Tormo, exministre de la dictadura de Primo de Rivera, 
situada en el terme d' Albaida. La biblioteca va ser saquejada, encara que una part 
-la més valuosa- va quedar sota custodia del pintor Josep Segrelles.100 L' arxiu fa
miliar va ser traslladat a la seu de laJoventut Socialista Unificada (JSU, antic Club 
Segrelles), on va ser ocultat en l'andana fins al final de la guerra per un adolescent 
de quatorze anys.101 

AAgullent, l'arxiu i biblioteca personals del cardenal Reig i Casanova, unes 
noranta caixes, va ser transformat en papera Akoi.102 

(Comunicació presentada a les III Jornades de l'Associació d'Arxivers Valencians, 
Onda, 30 de setembre-1 d'octubre de 2004) 

"' Infonnació facilitada per Antonio Calzado Aldaria. 
98 AMO, un deis diversos fons documentals d' altres tants tribunals que han existit sobre el districte 

judicial de la Vall d'Albaida amb seu a Ontinyent, que engloba des de 1988 els 34 pol>les de la 
comarca. 

"" AMA, informes personals sobre actuacions durant el conf!icte (1939-1943), report de Francisco Giner, 
delegat local d'informació de Falange (FET-JONS), (1-VII-1939), sobre Antonio Ferrándiz Sirvent, se
cretan del Jutjat d'Instrucció i també secretari del Jutjat Militar d' Albaida des de la seua constitució. 

100 Segons ho testimonia AMA, Correspond~ncia 1939-1941. 
101 Testimoni oral del propi protagonista, Josep Vanyó i Bodí. Estava agrupat en un gran sac. 
102 lnformació proporcionada amablement pe! professor Emili Casanova. 
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