
En gener de 1930 abandona el poder el general Primo de Rivera, que ha diri-
git Espanya en règim de dictadura des de 1923 amb el consentiment del rei
Alfonso XIII. Durant este període, com en els anys de la dictadura franquista,
no es celebren eleccions, l’activitat dels partits polítics ha estat prohibida, i el
dictador ha intentat sustentar-se en un simulacre de partit únic al que anome-
nà Unión Patriótica. A partir de 1924, els alcaldes i regidors dels Ajuntaments
són anomenats pel governador civil de cada província entre els integrants i
simpatitzants d’aquell partit únic; homes d’ideologia monàrquica, de fortes
conviccions religioses i partidaris de l’ordre i la disciplina militars. 

A Alaquàs, és el mestre don José Mª Sanchis Almiñano qui es fa càrrec del
poder municipal. Durant més de 30 anys ha estat al front de l’escola munici-
pal, i és persona que gaudix del respecte de la gent. Els seus principis ideo-
lògics, així com els de la mateixa Unión Patriótica, són més propers als del
casino Nou, seu de l’extingit partit Conservador, però les relacions personals
amb els seus dirigents, sobretot amb l’advocat José Mª Palop, van deterio-
rant-se. I acaba arribant a un acord amb els contraris, amb el casino de la
música Vella, vinculat al també extingit partit Liberal, per a ubicar la seu de la
Unión Patriótica al recentment estrenat local que acaba de construir-se a la
plaça1.
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Don José Mª és un home de forta personalitat, i les greus discrepàncies que
manté amb un sector important de les forces vives de la població el porten,
a finals de 1928, a deixar l’alcaldia. El substituix un company de magisteri,
José Jimeno, segons consta en la crònica del corresponsal d’Alaquàs publi-
cada pel Diario de Valencia 2 al que després farem referència.

Els enfrontaments, i el deteriorament en les relacions amb els sectors socials
més pròxims a ell, minven la moral de don José i l’encaminen a dimitir. I en
una situació semblant, amb motius de desgast molt més diversos i comple-
xos, es troba el dictador Primo de Rivera. En l’Espanya de 1929, la majoria
dels polítics dels prohibits partits Conservador i Liberal, desplaçats de les
esferes de poder, es mostren cada vegada més crítics amb l’acció del govern
del dictador. Alguns d’estos polítics comencen a manifestar en públic les
seues crítiques a la monarquia pel seu recolzament a un govern de dictadura
militar. Els republicans van perdent la por a les represàlies governatives, i
multipliquen les activitats antimonàrquiques.

Els sindicalistes, de manera destacada les societats obreres vinculades a la
CNT que han estat fortament perseguides per la Dictadura, s’atrevixen a
afrontar les prohibicions per a dur avant l’activitat organitzativa i les accions
reivindicatives a favor dels treballadors. La veu d’alguns intel·lectuals, margi-
nats o represaliats per Primo de Rivera, junt amb les protestes dels estu-
diants universitaris, estimulen el descontent. En gener de 1930 el general
abandona el poder. El rei Alfonso XIII amb el nomenament d’un altre general,
pretén donar continuïtat a la Dictadura amb una major condescendència res-
pecte a la presència dels partits polítics. El descrèdit de la monarquia va en
augment. L’anomenada “dictablanda del general Berenguer”, donarà pas un
any després a la II República.

Després d’unes eleccions municipals, convocades per a frenar el descontent,
en les que les candidatures republicanes derroten els monàrquics en les
grans ciutats, i en moltes altres poblacions, el rei Alfonso XIII abandona
Espanya i d’una manera pacífica es proclama la II República el 14 d’abril de
1931.

Als lectors que l’edat els va permetre, entre 1970 i 1977, viure l’eufòria
democràtica que anà creant la pressió creixent contra la dictadura franquista,
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duta a terme per les minories, principalment obreres, intel·lectuals i estudian-
tils, els resultarà més fàcil d’entendre la situació d’aquells anys 1929 i 1930,
darrers a la monarquia en règim de Dictadura i anteriors a la proclamació de
la II República. Què tenen en comú els dos moments històrics?: partits pro-
hibits però poc a poc tolerats (llevat del Partit Comunista que continuà perse-
guit, i que fou discriminadament legalitzat tot just dos mesos abans de les pri-
meres eleccions lliures de juny de 1977) ànsies de llibertat després d’anys
d’opressió cultural, social i política, descrèdit dels governants de les dues
Dictadures, expectatives d’un futur cap a una societat més lliure i justa en
consonància amb els països europeus més democràtics i avançats, etc.

En aquells anys darrers de la Dictadura de Primo de Rivera, a Alaquàs no es
viu tan intensament este ambient d’ebullició a favor de la democràcia, com a
la ciutat de València o molts altres pobles. No hem trobat indicis ni testimo-
nis en eixe sentit. Tot al contrari: Luis Lino, afusellat pel franquisme després
de la Guerra Civil, no troba recolzament quan en 1928 inicia contactes per
crear un centre republicà, com ja el tenen els republicans d’Aldaia, per enco-
brir la seu del que ja prompte serà legalitzat Partido de Unión Republicana
Autonomista (PURA), liderat per Sigfrido Blasco Ibáñez, fill del novel·lista3
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La vida social del poble continua girant, en gran mesura, al voltant dels dos
casinos, on continuen instal·lats els polítics locals representants dels tradicio-
nals partits Liberal i Conservador. El veïnat continua pendent de les bandes
de música: dels concerts, dels balls i festes que organitzaven, i de la partici-
pació en els certàmens i dels enfrontaments i picabaralles que els premis o
les carabases ocasionaven. Bona prova d’esta afirmació és que en els anys
1929 i 1930 acudixen les dues bandes al Certamen de València, i premi se
n’emporta una d’elles cada any4. Incorporem com Annex la relació de les acti-
vitats del casino de la Plaça, de la música Primitiva, també anomenat de la
banda Vella ó Roja. A partir dels llibres de comptes podem conéixer amb
detall la vida interna, entre els anys 1928 i 1935, d’una de les dues societats
al voltant de les quals es mou la vida social, no religiosa, del poble. Es una
vertadera llàstima no haver pogut trobar alguna documentació semblant, que
ens mostrara les vicissituds i especificitats de l’altre Casino de Socorros
Mutuos, anomenat també de la música Nova o Blava.

CATÒLICS I BLASQUISTES COMENCEN A MOURE’S

Tornem als aires polítics, tan lleugers i poc combatius contra la Dictadura, que
es respiraven a Alaquàs en estos anys de transició entre la Dictadura i l’adve-
niment de la II República.

En gener de 1929, ens trobem a Alaquàs amb un esdeveniment que cal tenir
en compte, tot i que es mostrava aparentment com un acte religiós: segons
crònica publicada al Diario de Valencia a la que abans hem fet referència al
referir-nos al mestre que substituix a don José Mª Sanchis en l’alcaldia, en
gener de 1929, es celebra al poble un acte de propaganda, convocat pel rec-
tor de la parròquia don Roque Granell. Venen de València tres oradors a donar
a conéixer l’Acción Católica, organització d’apostolat laic creada en 1922 pel
papa Pius XI, i a demanar la presència d’alaquasers al pròxim I Congrés a
celebrar a València. Cal destacar que dos dels tres oradors, temps després,
seran dirigents destacats del partit Derecha Regional Valenciana, que està
gestant-se sota el lideratge de Luis Lucía i amb un fort recolzament de l’es-
glésia valenciana i els jesuïtes: Manuel Attard, segons indica el corresponsal
del diari, membre de l’Asociación Católica Nacional de Propagandistas
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(ACNP), organització actualment propietària de la Universitat Cardenal
Herrera Oria; i don José Duato, vice-president de l’Asociación de Patronos
Católicos. Pel que llegim a la crònica, a l’acte varen estar pressents el nou
alcalde, el jutge municipal Francisco Ramos i el dignísimo Ayuntamiento en
corporación. Els sectors catòlics conservadors són conscients dels canvis
que poden produir-se, els preocupa l’anticlericalisme que propaguen els repu-
blicans blasquistes, i de la mà del rector preparen el terreny per a afermar la
seua ideologia. Amb un acte d’estes característiques, amb un notable recol-
zament parroquial, no és d’estranyar, ja en anys de República, la forta implan-
tació que tindrà a Alaquàs la Dreta Regional Valenciana (DRV).  

En canvi, la ideologia republicana, de caràcter marcadament laic, contrària a
la tradicional influència dels militars i dels capellans i amb un plantejament
més activament democràtic, i enfrontada a tot el que representa la monar-
quia, està poc estesa a Alaquàs i molt poc organitzada. La majoria dels pobles
del voltant tenen ja nuclis de gent cohesionada al voltant dels casinets repu-
blicans, molt pròxims tots ells al republicanisme blasquista. En canvi, a
Alaquàs, els esforços de Luis Lino per a disposar d’un local en 1928 resulten
infructuosos, i és en gener de 1930, dies després de la dimissió del general
Primo de Rivera, quan al diari blasquista El Pueblo es publica la notícia de què
a Alaquàs s’ha constituït un comité local del Partido de Unión Republicana
Autonomista (PURA), liderat per Sigfrido Blasco Ibáñez, fill del novel·lista i
director de l’indicat diari. 

Apareixen com a integrants del comité: Máximo Martí Boscà, Francisco Palop
González, Cayetano Alfonso Sáez, Francisco Ferrer Peiró, Francisco Martinez
García, Manuel Martí, Luis Lino, Francisco Gil, Francisco Forment i Francisco
Ferrer. Són noms que, en la seua majoria, no tenen vinculació destacada en
cap de les dues societats musicals, o casinos, al voltant dels quals s’ha des-
envolupat la vida política del poble. Pel que fa al casino de la Plaça, de la músi-
ca Vella, que acaba d’estrenar el nou edifici de la plaça de la Constitució,
estos noms no apareixen en les seues juntes directives, i només dos o tres
són socis. En conseqüència, hem de concloure que entre els homes de la
música vella ó banda Primitiva, lligats al partit Liberal abans de la Dictadura,
però que després han albergat al partit únic de Primo Rivera, no hi havia ni
conviccions ni cap actitud de militància republicana.

Este grup d’arranc del republicanisme d’Alaquàs està integrat per homes
que, a través del seguiment del diari blasquista, contínuament censurat o
clausurat durant els anys de Dictadura, i per contactes amb coneguts de
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València, d’Aldaia o pobles del voltant, respiren els aires del republicanisme
que comencen a escampar-se amb el debilitament de la Dictadura. A jutjar
pel diari de Luis Lino inicialment es mostren reservats i poregosos davant els
perills repressors de Primo Rivera, i no tenen ni la valentia ni l’actitud de com-
promís dels republicans d’altres pobles. Però per fi s’atrevixen a aparéixer en
l’escenari polític d’Alaquàs. Les iniciatives i inquietuds que, des de dos anys
abans, venia duent a terme el republicà Luis Lino es veuen per fi plasmades
en este gener de 1930.

Es probable que un altre acte de presència al poble d’este incipient republi-
canisme, en març d’este any 1930, tinguera que vore amb l’autoria d’una
acció, que el corresponsal del Diario de Valencia qualifica de “salvatjada” en
la seua crònica: «unos mozalbetes se atrevieron, insultando los sentimien-
tos religiosos de la población, a romper y maltratar dos lápidas rotuladoras,
con las imàgenes del Sagrado Corazón de Jesús y de la Purísima, colocadas
en dos calles de la misma»5. Les ceràmiques havien estat instal·lades a ins-
tància de la “Legión Católica de Alacuás, durante el Directorio”, és a dir en
els anys d’alcaldia de don José Mª Sanchis Almiñano. Com que un dels trets
definitoris de la ideologia republicana era l’anticlericalisme, i donat que a
Alaquàs no tenim constància de què hi haguera presència de cap altra ideo-
logia contrària a la tradicional influència de l’església, pot pensar-se que l’ac-
ció fora duta a terme per joves ganosos de donar a conéixer al poble, per
aquesta via tan impetuosa, la seua disconformitat amb un poder municipal
tan identificat, com havien estat els anys anteriors, amb la militància i el pro-
selitisme catòlic. 

Un mes després, en abril, s’inaugura a Alaquàs el Centro Republicano amb
parlaments de deu destacats dirigents del partit de València, i amb una nodri-
da llista d’adhesions de Centros Republicanos de pobles del voltant (Aldaia,
Torrent, Mislata, Manises, Xirivella, etc.) i de barriades de la capital. Segons
la informació que publica el diari blasquista El Pueblo el dia 30, «el pueblo de
Alacuás respondió el lunes pasado al acto de inagurar su casino republicano,
de una manera entusiástica. Era este pueblo uno en los que se habia ense-
ñoreado más vivamente la acción reaccionaria, manifestándose sus repercu-
siones con más intensa sensibilidad». No tenim la certesa d’on estava el casi-
no dels republicans blasquistes. Segons ens conten persones que en aquells
anys no arribaven a l’adolescència, podria estar ubicat al carrer Benlliure o bé
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dalt de ca el tio Ximo Vento (on després de guerra estava la Hermandad de
Labradores i la CNS local) o al pis de la casa contigua a la carnisseria de Paco
Cervera Pistoles, on vivia José Cervera abans de ser enderrocades les tres
cases per fer una finca nova. 

Pel que sembla, els republicans d’Alaquàs es mostren ara molt actius. Tenen
ja un casino, i aconseguixen en juny que es rotule un carrer amb el nom de
Vicente Blasco Ibáñez, acte al que assistixen tres màxims dirigents del partit:
Sigfrido, fill de don Vicente i líder del partit, Miguel Andrés i Julio Just. I per
al dia següent anuncien un ball familiar al mateix Centro Republicano a les
deu de la nit. I ja en juliol podem llegir a El Pueblo que Roberto Roca acudix,
en representació d’Alaquàs, a recollir els butlletins i les credencials, junt amb
representants de molts més pobles, per a confeccionar el cens local de mili-
tants.

Tanta activitat d’una formació política que tan obertament es manifestava
contra la monarquia i l’església, com ho era el partit blasquista, havia de
molestar als qui detentaven encara el poder municipal, per molt que la
Dictadura anara debilitant-se i el descrèdit de la monarquia anara en augment,
de la mateixa manera que dècades després ocorreguera pocs anys abans de
la mort del general Franco quan ja el règim tractava desesperadament de fre-
nar les minories que lluitaven per l’arribada de la democràcia.. El ben cert és
que durant un temps, del qual no hem pogut conéixer la seua duració, els arri-
ba l’ordre governativa de suspendre les activitats. El Circulo Republicano, lle-
gim a El Pueblo el 27 de febrer de 1931, «después de la suspensión de que
fue objeto por parte del Gobierno Berenguer, ha vuelto a la vida con mayor
empuje que antes, aunque que pese a sus enemigos, que se desvivieron por
hacer retirar el rótulo de los republicanos, a pretexto de que quedara como
café público para que pudiera vivir el conserje que en dicho local habitaba».
En el mateix comunicat informen que el Centro disposa d’una biblioteca«con
obras del Maestro y de otros autores amantes de la democracia». I també
anuncien per al dos dies després, l’1 de març, la celebració d’un ball familiar.

Setmanes després, ja en març de 1931 i molt a prop de les eleccions muni-
cipals que portaran la II República, llegim al mateix diari del partit la queixa
que els blasquistes dirigixen a l’Ajuntament per les deficiències que es detec-
ten en el cementeri civil del poble i, sobretot, per la manca de nínxols.

Per a major informació d’estos primers republicans d’Alaquàs, entre els dar-
rers moments de la Dictadura i primeries de la proclamació de la II República,
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el lector pot acudir a Quaderns, volum X, de l’any 1991 on es reproduix una
fotografia de republicans d’Alaquàs d’estos primers moments6. Tots al voltant
de Máximo Martí, el tio Màxim, el major de tots ells i president del Comité.
Es probable que el grup es reunira bé per a una celebració després de cons-
tituir el Comité local, bé després de les eleccions municipals d’abril de 1931
on fou anomenat alcalde Máximo Martí. El lector trobarà una relació dels
pressents en la foto. Crida l’atenció que, entre els noms identificats, només
n’apareixen tres dels deu membres integrants del Comité inicial. 

EN QUINA DIRECCIÓ POLITICA ES MOUEN ELS CASINOS?

Hem deixat constància de les novetats que han protagonitzat els catòlics, per
una banda, dels partidaris blasquistes de la República, per altra. I en els casi-
nos, què passa, mentre tant, en els dos casinos? Què fan els “polítics”
locals, en aquells anys de 1929 i 1930, de debilitament progressiu de la
monarquia? Si ho mirem des de la perspectiva del posicionament polític,
sembla que no prenen partit, i que estan a l’expectativa, i a vore-les vindre.
Continuen centrant les atencions en els balls, i en la pugna de les bandes per
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obtindre “premi” en els certàmens i en els desencadenants viscerals que
continua generant la rivalitat musical, com apuntàvem abans.

Pel que fa al casino Nou, de la música Blava, seu del tradicional partit
Conservador, hem de dir que han tornat a col·locar els seus homes a
l’Ajuntament. Per la crònica publicada al Diario de Valencia, el 8 de gener de
1931, en la que es narra l’incendi de la fàbrica de Matias Llop al carrer Dr.
Barberà7, sabem que el mestre José Jimeno, que ha substituït a don José Mª
Sanchis, ha deixat l’alcaldia i l’ocupa ara Macario Palop, del casino Nou. Té
com a regidor a José Ferrando tio Pardala, prohom destacat també del casi-
no Nou que ja havia estat regidor abans de la Dictadura. Són canvis en la com-
posició dels Ajuntaments, propiciats en febrer de 1930 pel govern de la
Dictadura per donar entrada als grans contribuents de cada poble i als regi-
dors d’abans de la Dictadura, i reconciliar-se amb els polítics dels partits
monàrquics tradicionals. 

Al casino Nou, l’adveniment de la República els pren segurament desprevin-
guts. Entre els seus dirigents premen les fidelitats monàrquiques i les con-
viccions catòliques, posicions molt allunyades de la ideologia republicana que
va escampant-se per tot arreu. Com que ja controlen l’Ajuntament, tancats en
el seu conservadorisme, no aprecien el descrèdit en què ha entrat Alfonso
XIII, i el debilitament monàrquic que comença a detectar-se. Es troben lluny
de les fortes corrents renovadores i progressistes que aflueixen als medis
urbans. Els seus directius son homes fidels a la monarquia i, sobretot, de for-
tes conviccions catòliques.

CASINO VELL: UNA TARDANA CONVERSIÓ AL REPUBLICANISME

En canvi, al casino de la música Roja o Vella, amb una major tradició “liberal”,
però que estranyament ha albergat al partit únic dels anys de la Dictadura,
mostren una major sintonia amb la situació de descontent que està generant-
se, i acaben identificant-se vespres de les eleccions amb els aires de canvi
que representen els republicans moderats. No amb el blasquisme de forta
implantació en València i molts dels pobles de l’Horta, sinó amb la força polí-
tica republicana més conservadora, que gira al voltant d’homes de trajectòria

7 «Un horroroso incendio destruye una fábrica de muebles en Alacuás», Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 2008,
Volum X, p.137.
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monàrquica en anys anteriors, però que han trencat amb Alfonso XIII durant
els darrers anys de la Dictadura. Ens referim a Niceto Alcalà Zamora i a
Miguel Maura, polítics coneguts, que han guanyat prestigi pel seu posiciona-
ment antimonàrquic en els dos darrers anys.

A València, cara a les eleccions municipals, que s’anuncien com una forta
confrontació entre els sectors monàrquics i els republicans, es crea una
ampla coalició republicana anomenada Alianza de Izquierdas
Antimonárquicas, en la que s’integren junt amb blasquistes del Partido Unión
Republicana Autonomista (PURA), el Partido Reformista de Melquiades
Alvarez, l’Agrupació Valencianista Republicana, el Partido Socialista, i la
Derecha Liberal Republicana, vinculada a Alcalà Zamora i Maura, partit al que
ens hem referit abans. 

Ara, es necessari preguntar-nos en quin moment el casino de la música Vella
fa pública la seua identificació amb el republicanisme. Només tenim constàn-
cia de fets posteriors a les eleccions municipals, cap de moments anteriors.
Segons les anotacions recollides a l’Annex és ja en abril quan s’envia un tele-
grama, imaginem que d’adhesió, al president de la recent proclamada
República; en juny pinten a la façana la nova denominació Circulo Musical de
Derecha Liberal Republicana, i en gener de 1932 és quan el Governador Civil
aprova la reforma del Reglament amb la nova denominació, aprovada proba-
blement en assemblea celebrada en abril o maig. A l’article 2º llegim: «Los
fines de la asociación serán los siguientes: 1º Propagar y defender los idea-
les políticos del Partido Conservador de la República dentro de las normas y
disciplina política de este partido, con arreglo a las leyes. 2º Concertar todas
las actividades políticas de los afiliados a dicho partido, que tengan residen-
cia y vecindad en esta villa». Els quatre apartats restants dels objectius de
l’associació es referixen als aspectes recreatius, culturals i musicals de l’en-
titat.

El que es evident és que en el casino Vell mesos abans de les eleccions
municipals no s’havien produït posicionaments actius, ni molt menys mili-
tants, a favor de les idees republicanes. Els dos diaris als que estava subscrit
el casino, i que estaven a disposició dels socis, eren declaradament conser-
vadors i monàrquics: La Correspondencia i Las Provincias. Molt probable-
ment, poques setmanes abans de les eleccions, la societat decidirà, no
sabem si en assemblea o per unanimitat de la junta directiva, que havien de
continuar sent fidels a la seua trajectòria de presència política al poble, com
abans de la Dictadura; i que el seu espai electoral calia situar-lo al que ells
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consideraren el centre dreta, entre el partit blasquista, d’un republicanisme
més radical i que ja compta amb una organització a Alaquàs, i el conservado-
risme catòlic de l’altre casino de la música Nova.

I hem de pensar que de manera aprestada s’apuntaren al partit republicà que
es mostrava més moderat, sota el lideratge d’antics monàrquics liberals, i
poder participar d’esta manera en unes eleccions que, tot i ser municipals,
es manifestaven com a molt determinants per al futur polític de la societat
espanyola.

ACTES ELECTORALS A LES ELECCIONS MUNICIPALS D’ABRIL DE 1931

Als diaris de València, informacions d’actes de propaganda o mítings, cele-
brats a Alaquàs, només n’hem pogut trobar del Partit de Unión Republicana
Autonomista (PURA). Segons el diari blasquista El Pueblo8 «en Alacuás el dia
27 –lògicament del mes de març- tuvo lugar en el Círculo Instructivo
Republicano una conferencia a cargo de los jóvenes y entusiastas correligio-
narios Enrique Saez y Juan Bort Zandalinas, con gran fogosidad y contunden-
cia analizan el problema constitucional de nuestra patria, de la crisis nacional,
cuya única solución es la República fundamentada en modernas normas que
rigen a los pueblos. Fueron muy aplaudidos».

Una dada rellevant: Enrique Saez, un dels conferenciants, era de la Juventud
Republicana de Aldaya, població on la implantació antimonàrquica era anterior
i molt més activa i nombrosa que a Alaquàs. Dies després, els mateixos dos
conferenciants, segons anunciava el diari blasquista, actuaren a Xirivella, i
Enrique Saez intervé també a Aldaia, el seu poble, a la Sociedad de Obreros
Albañiles9.

Molt actius es mostren els republicans blasquistes d’Alaquàs en estos dies
d’abans de les eleccions. Torna a celebrar-se un altre míting el dia 8 d’abril:
«Hoy, a las 9.30 darán en el Centro Instructivo Republicano de Alacuás una
conferencia los entusiastas propagandistas don Ricardo Miquel -el cognom fa
pensar que era de Torrent- y el doctor Calatayud». Dies després informa el
diari de la celebració del míting en el que, tot i que no estava anunciat, torna
a prendre part el jove Enrique Saez, el que fa pensar que les seues habilitats

8 El Pueblo, 7 abril 1931, p. 2
9 El Pueblo, 4 abril 1931, p. 7.
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oratòries eren apreciades10. Dies després, el mateix dissabte, dia 11 d’abril,
vespra de les eleccions, es celebra un altre míting, i l’orador és “el prestigio-
so abogado don Ricardo Samper”, tot un personatge dins del republicanisme
blasquista, que abans de la Dictadura ha sigut regidor i alcalde de València, i
que després de les eleccions de 1933 esdevindrà en tot un personatge de la
II República: serà ministre en tres dels Governs presidits per Lerroux, i ell
mateix arribarà a ser president del Govern entre maig i octubre de 1934.

Hem repassat els diaris Las Provincias y La Correspondencia de Valencia, dia-
ris pròxims al casino Vell als quals estan subscrits, i no es fa menció de cap
acte electoral convocat pels homes, recentment convertits al republicanisme,
de l’anomenat Círculo Musical de Derecha Liberal Republicana setmanes
després de les eleccions municipals, una vegada proclamada la República.

Tampoc tenim cap constància de que el sector monàrquic, catòlic i conserva-
dor, més pressent al casino Nou, fera alguna convocatòria electoral a
Alaquàs.

DUES GRANS COALICIONS DE PARTITS: MONÀRQUICS I
ANTIDINÀSTICS

A València s’han constituït dos grans candidatures per coalicions de partits:
d’una banda, la Candidatura de Concentración Monárquica, integrada per
diverses faccions monàrquiques i la Derecha Regional Valenciana, partit de
recent creació i de forta identificació catòlica, com apuntàvem abans, i liderat
per Luis Lucía; i d’altra, la Alianza de Izquierdas Antidinásticas en la que, com
ja hem indicat, estan pressents, junt amb els socialistes, republicans de dife-
rents adscripcions: blasquistes, seguidors de Melquiades Álvarez, valencia-
nistes, i partidaris d’Alcalà Zamora i Miguel Maura.

A Alaquàs, en canvi, sembla que hi hagueren dues candidatures republica-
nes. Els blasquistes de València ciutat i dels pobles on portaven ja molts anys
implantats, era ben explicable que miraren amb recel a aquells polítics locals,
que sota el paraigües de la monarquia, havien estat ostentant el poder com
a sucursals caciquils dels partits Conservador ó Liberal, o de la Unión
Patriòtica del dictador Primo de Rivera. Ja hem fet referència al rebuig de que

10 El Pueblo, 10 abril 1931.
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és objecte Luis Lino quan en 1928 ell es mostra contrari a la identificació de
la societat del casino Vell amb el partit de la Dictadura. A València van tots
junts en la Alianza de Izquierdas Antidisnásticas, però moltes poblacions no
seguixen el mateix camí. A títol d’exemple, transcrivim la crònica que envia a
El Pueblo el comité de Xirivella dels blasquistes, text de denúncia que potser
retrata també la realitat d’Alaquàs: «No dudarà nadie que hemos entrado en
pleno período electoral. Tampoco dudará nadie que los que hasta ahora han
ostentado la supremacía del poder, no se resignarán a perderlo. Se deciden a
la batalla por los fueros que repudian todos los españoles, por los fueros caci-
quiles. Son estas elecciones rabiosamente sinceras, pero de una rabiosidad
torpemente disimulada, de una sinceridad que raya en temeraria. Tienen el
atrevimiento imperdonable por lo ofensivo, de llamarse republicanos los que
tuvieron la debilidad de caer en las redes de la Unión Patriótica; éstos -con-
clouen- ni pueden ni deben llamarse republicanos»11.

Pel que fa a la banda monàrquica catòlica, només hi hagué una candidatura.
Potser els carlins, que també estaven organitzats a Alaquàs, presentaren
una candidatura pel seu compte, donades les distàncies en què se mostra-
ven respecte als monàrquics alfonsins, i també respecte a Luis Lucia, que
pocs anys abans havia abandonat la causa carlina. Però no hem pogut con-
firmar-ho.

Les eleccions es celebren el segon diumenge de Pasqua, 12 d’abril, vespra
de Sant Vicent. Poques coses més sabem de les eleccions al poble. Només
hem pogut obtindre una breu, però insuficientment aclaridora, informació res-
pecte als resultats a Alaquàs: segons llegim als diaris, en el llistat resumit de
tots els pobles que publiquen, la candidatura anomenada Independent obté 4
regidories, el Partit blasquista (Unión Republicana Autonomista-PURA) 4 regi-
dories, i la Derecha Republicana 3 regidories. No apareixen els noms dels
regidors elegits. Uns resultats molts semblants als dels pobles del voltant, i
de la mateixa ciutat de València.

Quin significat hem de donar-li a la denominació candidatura Independent,
també utilitzada en altres poblacions segons les informacions postelectorals
publicades als diaris? Interpretem amb tota seguretat que es referix a la
mateixa candidatura conservadora que a València-ciutat anomenen
Candidatura de Concentración Monárquica. Per què els diaris utilitzen esta
denominació, que no recull una identificació explícita amb la monarquia?

11 El Pueblo, 8 d’abril 1931.
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Probablement perquè el nucli definidament monàrquic en estes poblacions
és molt dèbil, i en molt casos, com a Alaquàs, dividit entre els alfonsins i els
monàrquics del tradicionalisme carlí; i en canvi, el posicionament polític dels
homes més pròxims a la Derecha Regional Valenciana, hereus molts d’ells
del carlisme, és més de reafirmació de les idees catòliques, front al republi-
canisme anticlerical, que d’identificació amb Alfonso XIII i amb tot el que
representa la monarquia borbònica. I es pot pensar que als llocs, com al casi-
no Nou, on hi havia, entre les mateixes dretes, un predomini de les afinitats
amb la Dreta Regional respecte als monàrquics alfonsins, es preferira no uti-
litzar una denominació com la de Concentración Monárquica que es veia que
anava a tenir un dubtós recolzament popular. 

En resum: les 4 regidories blasquistes i les 3 del casino Vell sumen una majo-
ria republicana, front a les 4 conservadores del casino Nou, i en conseqüèn-
cia un home blasquista moderat com ho és Máximo Martí, el tio Màxim, és
anomenat primer Alcalde de la República. Per la crònica que publica el Diario
de València, informant de la celebració del premi aconseguit mesos després
per la banda del Centro Musical de Socorros Mutuos, casino Nou, sabem que
dos dels regidors conservadors eren Francisco Gil (probablement el tio Coc)
i Francisco Forment Rant-a-terra, que en 1933 accedirà a l’alcaldia.12

DOS MESOS DESPRÉS: 28 JUNY DE 1931, ELECCIONS A CORTS
CONSTITUIENTS. LA DRETA VALENCIANA NO ES PRESENTA 

Una vegada proclamada la República la vida política entra en una forta ebulli-
ció. Les eleccions, tot i que han portat un gran canvi, s’han limitat a posar els
Ajuntaments, en la majoria dels pobles, en mans dels “homes” republicans
(atenció al dret al sufragi universal !!: fins als inicis del segle XX només vota-
ven els propietaris a partir d’una xifra, relativament alta, de contribució fiscal;
les dones no han tingut mai dret al vot i ara, després de grans debats acaba-
ran votant a les eleccions que es faran en1933, com després vorem. A més
a més, en abril, a les eleccions municipals, només han votat els homes a par-
tir dels 25 anys, i ara, a les properes eleccions el govern republicà ha baixat
l’edat als 23 anys). Ha desaparegut la monarquia, i a Madrid s’ha anomenat
un govern provisional. Però el nou règim republicà ha de dotar-se d’una

12 «Entrada de la banda del Centro Musical. Viernes, 25 de septiembre de 1931», Quaderns d’Investigació
d’Alaquàs, 2008, Volum XXVIII, p.145.
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Constitució que regule els drets dels ciutadans i el funcionament dels poders
públics. I com era previsible, els partits comencen a prendre posicions per a
què els diputats elaboren i aproven el marc jurídic del nou règim.

Pel que fa a les dretes, l’actitud dels polítics “monàrquics” és de posicionar-
se obertament en contra de la República. En canvi, Luis Lucia i la Derecha
Regional Valenciana-D.R.V., després de reconéixer el fracàs a la ciutat de
València, on la Alianza Republicana triplicà els vots de la candidatura de
Concentración Monárquica, deixen ben clar el seu distanciament, a partir
d’ara, dels que han estat els seus aliats: «Aquí –llegim al Diario de Valencia el
mateix 14 d’abril- no quedan más fuerzas que los republicanos en la izquiera,
y nosotros en la derecha: todo lo demàs sobra. La DRV pase lo que pase, con
monarquia o sin ella, hoy, con más fe y entusiasmo que nunca, continuarà
luchando por el ideal religioso, por el prestigio del Poder público, por la solu-
ción cristiana de los problemas sociales y por la personalidad y los intereses
de Valencia. ¡Ya no más defender lo que no merece ser defendido!», referint-
se sense dubte a la monarquia borbònica.

Estos sectors de fortes conviccions catòliques d’Alaquàs, que des de gener
de 1929, com hem apuntat abans, mantenen vincles amb el nucli inicial de la
Derecha Regional Valenciana, no tarden en organitzar-se. Una volta constitu-
ït el Centre local, organitzen per al divendres,12 de juny «un grandioso miting
de propaganda -segons llegim al Diario de València13- a las nueves y media de
la noche en el que hablarán don Carlos Fabregat, don José Cervera Aviñó,
don Francisco J. Bosch Marín, regidor de Valencia, y don Manuel Simó Marín.
Se invita a este trascendental acto a todos los vecinos de Alacuás, así como
a todos los católicos y buenos ciudadanos de los inmediatos pueblos de
Aldaya y Torrente. La Comisón».

En el míting s’anunciava la participació de destacats dirigents de la DRV com
eren Bosch Marín i Manuel Simó, i venia precedit d’uns incidents provocats
dies abans pels republicans a Llíria. El míting d’Alaquàs, com molt extensa-
ment explica l’historiador Vicent Comes14 fou interromput per incidències pro-
vocades pels republicans, que obligaren a intervindre a la guardia civil. Estes
dos provocacions, junt amb la suspensió, dies després, per amenaces del
míting anunciat a Gandia, portaren a la decisió, com a protesta contra el

13 «Actos de propaganda. Hoy viernes, en Alacuás», Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 2008, Volum XXVIII,
p. 140. 
14 VICENT COMES IGLESIA, «La política como tensión social. Un incidente local con repercusión nacional», Quaderns
d’Investigació d’Alaquàs, 2004, Volum XXIII, p. 79 i següents.
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govern civil per no garantir l’ordre en els actes electorals, de retirar la seua
candidatura als dirigents de la Derecha Regional Valenciana. Amb esta des-
aparició del partit més fort de la dreta, i amb unes forces monàrquiques afe-
blides i que nadaven contra corrent, la lluita electoral quedava en València en
mans de les forces republicanes.

TRES CANDIDATURES REPUBLICANES, I UNA DRETA DEBILITADA PER
LA NO CONCURRÈNCIA DE LA DERECHA REGIONAL VALENCIANA

I què fan les forces republicanes d’Alaquàs, de cara a unes eleccions tan tras-
cendents com anaven a ser les de diputats a Corts per a crear la Constitució
del nou règim?

Ara, la pugna política ja no té el referent tradicional de les dues forces políti-
ques assentades en els dos casinos del poble. Ni tampoc s’oferix als alaqua-
sers, com dos mesos abans, el 12 d’abril, la disjuntiva entre la continuïtat
d’una democràcia empobrida per una monarquia inepta, ó un nou règim
democràtic que respecte les llibertats i atenga les necessitats de la gent. La
batalla electoral d’ara, per a diputats a Corts Constituents, una volta aconse-
guit l’objectiu de la desaparició del règim monàrquic, té la particularitat de
presentar, tot i oferint les bondats del republicanisme, tres visions de la cons-
trucció d’un nou model de societat democràtic, a través del prisma de tres
candidatures distintes, separades per una major o menor sensibilitat pels pro-
blemes socials, per una visió d’Espanya federal o unitària, per un anticlerica-
lisme més o menys visceral, o per una major o menor proximitat a les pràcti-
ques caciquils durant el règim anterior. Respecte a l’auto exclusió de la Dreta
Regional Valenciana dies abans de les eleccions, pels entrebancs i aldarulls
provocats pels blasquistes com hem apuntat abans, coincidim plenament
amb el professor Vicent Comes al deixar patent l’empobriment que va supo-
sar per al nou règim republicà no haver integrat, des de primera hora, en el
joc democràtic a un polític, catòlic i conservador, tan moderat i democràtic
com demostrà ser posteriorment Luis Lucia, en la seua trajectòria posterior.

El sector més conservador del republicanisme local veu ara beneït, i consoli-
dat, el seu distanciament respecte als blasquistes, que ja s’havia produït en
les eleccions municipals d’Alaquàs. Els òrgans provincials de la Derecha
Liberal Republicana acorden presentar-se ara en solitari, i d’esta manera els
homes del casino Vell queden completament alliberats de les possibles con-
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comitàncies amb el republicanisme blasquista. No hem pogut registrar als
diaris cap acte de propaganda electoral. Potser no feren cap convocatòria per-
què confiaven en la tradicional “fidelitat” dels socis del Casino, i segurament
també perquè el seu missatge no anava a ser tan sincer ni emotivament
republicà com ho era el de les dues altres formacions.

I què passa ara amb l’Alianza de Izquierdas Republicanas, que tants bons
resultats els ha donat en les municipals a totes les forces d’una ampla
gamma de republicanisme? Com era d’esperar, una vegada desapareguda la
monarquia, deixa de tenir la funció aglutinadora dels mesos d’abans. I en con-
seqüència, afloren les divergències entre els partits, donades les singularitats
de cada organització i les distintes personalitats dels seus líders.

Pel que fa als republicans blasquistes, es troben ara, pocs dies després de
proclamada la República, amb una escissió, a la que després farem referèn-
cia, liderada per un jove polític, Fernando Valera, funcionari d’origen andalús
(nebot de l’escriptor Juan Valera), instal·lat a València feia poc anys, molt bon
orador i de ploma brillant, i considerat pels blasquistes com un futur líder.
D’esta manera, són tres les formacions republicanes que concorren a les
eleccions per a les Corts Constituents per la circumscripció de la província de
València.

MOLTA ACTIVITAT ELECTORAL A CÀRREC DELS REPUBLICANS
BLASQUISTES

De les tres candidatures, només tenim constància, seguint els diaris de
València, d’actes organitzats a Alaquàs pel republicanisme liderat pel fill de
Blasco Ibáñez. Es repetix la mateixa mancança informativa de les eleccions
municipals. Hem d’advertir al lector que els republicans blasquistes tenien
des de primeries de segle una estructura d’ampla implantació, sobretot a la
ciutat de València on havien controlat l’Ajuntament des d’eixe moment, i que
el El Pueblo era un diari del propi partit, on es publicaven totes les convoca-
tòries i activitats. A més a més, havien aconseguit estendre’s per molts
pobles de les comarques valencianes del centre. De fet, era l’organització
més forta de les que concorrien a les eleccions. 

Així, a través del diari del partit, hem pogut saber que per al dijous,23 d’abril,
el comité local d’Alaquàs del partit blasquista anuncia que «a las diez de la
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noche se celebrará junta general extraordinaria, para tratar de la estructura-
ción del partido y del cierre del local. El domingo, a las diez de la noche, gran
baile familiar al que se invita a todos los socios y sus familiares». Com apun-
tàvem abans, no hem trobat informació fidedigna d’on estava inicialment ubi-
cada la seu del partit, que van ara a tancar, i a quin lloc instal·len la nova seu.
La convocatòria del ball ha d’entendre’s com una manera d’atraure a la gent,
i poder competir amb el Casino de la música vella, seu del partit rival Derecha
Liberal Republicana, on s’aprofitava el nou local de la plaça per organitzar ball
tots els diumenges.

Per a celebrar probablement la reestructuració i nova seu del partit, i deixar
constància al veïnat de la seua forta implantació al poble, el comité local orga-
nitza tres activitats de caràcter marcadament electoral. Per al divendres,15 de
maig, els blasquistes anuncien al seu diari que «a las nueve y media de la
noche, dará una interesante conferencia, desde el balcón del Centro
Instructivo Republicano (imaginem que hauria de ser a la nova seu) el conse-
cuente propagandista Julio Just. Al acto se invita a los vecinos y a los corre-
ligionarios de los pueblos colindantes». Per al dissabte de la mateixa setma-
na, dos dies després, anuncien una altra conferència, també per a les nou i
mitja de la nit, a càrrec del catedràtic i advocat don Antonio Merino Conde. I
per al diumenge, a les deu de la nit, organitzen «un importante acto de afir-
mación republicana, en el que tomarán parte los consecuentes oradores
Agapito Ferrer, Constantino Castillo y Alejandro Perez Moya. Al acto quedan
invitados todos los correligionarios y simpatizantes».

Fins el 28 de juny en què es celebren les eleccions, dos noves activitats duen
a terme el republicans blasquistes d’Alaquàs: la primera consistix, amb l’esti-
mable col·laboració dels correligionaris d’Aldaia i Torrent, en desbaratar el
míting del dia 12 de juny convocat per la Dreta Regional Valenciana, al que
abans hem fet referència, amb l’argument de què un dels oradors s’havia
mostrat contrari a la República. I a més a més, convoquen de nou un altre
míting, per al divendres 19 de juny, a càrrec de «los entusiastas propagandis-
tas don Constantino Castillo y don Alejandro Pérez Moya, disertando sobre el
tema “El momento político”».

Crida l’atenció que tota esta febril activitat electoral desplegada pel comité
local del partit blasquista d’Alaquàs, no anara acompanyada de dues altres
activitats dutes a terme, durant estes setmanes i acompanyades d’una forta
campanya, per la immensa majoria dels comités locals. Ens referim a la crea-
ció de les anomenades Guardias Cívicas Republicanas, promogudes pels
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republicans «blasquistes para atender al restablecimiento del orden, para ser
garantía de bienes y personas, y velar por el afianzamiento de la República».
El diari El Pueblo durant varies setmanes informa dels pobles que han creat
estos grups organitzats, i reitera la necessitat de què siguen creats en tots
els llocs. Arriben a ser-ne més de 150 les localitats citades, i no apareix
Alaquàs.

Tampoc apareix el comité local del partit blasquista en una altra campanya
que s’inicia en el mes de maig també al diari El Pueblo: es tracta d’enviar
adhesions dels comités locals al partit de Sigfrido Blasco Ibáñez, amb motiu
de l’eixida, apuntada abans, de Fernando Valera, i també de l’advocat Cano
Coloma, i del metge Forriol Ferrer originari d’Alaquàs, com ara vorem, i d’al-
tres dirigents per a crear a València una delegació del Partido Republicano
Radical Socialista de Marcelino Domingo. 

Marcelino Domingo és ministre d’Instrucció Pública en el govern provisional
creat a la proclamació de la República. Tot i que és un republicà històric com
Alejandro Lerroux, que és el líder del Partido Radical coaligat al partit blasquis-
ta de València, Marcelino Domingo defensa un ideari divergent en molts
punts, que motiven a un grup reduït de dirigents a postular una altra candida-
tura. Són homes de prestigi (metges, advocats, alts funcionaris, arquitectes,
etc.) i en la mida que els blasquistes constaten que algunes centres locals o
de barriades de València se’n van al darrere dels dissidents, a les pàgines de
El Pueblo promouen la indicada campanya d’adhesions per cohesionar el par-
tit i frenar les eixides, al temps que entren a desqualificar a Fernando Valera,
al metge Paco Forriol i demés companys.

INCIDÈNCIA DEL METGE FORRIOL ENTRE ELS REPUBLICANS
D’ALAQUAS

No tenim constància d’activitats desplegades a Alaquàs per esta nova forma-
ció en les setmanes prèvies a les eleccions a Corts constituents, de juny de
1931. Però els resultats obtinguts, com després vorem, per esta candidatura
al nostre poble ens fan pensar que el metge Forriol desplegà una intensa acti-
vitat política. Paco Forriol Ferrer, a qui tots coneixen com a Paco Garxa, es fill
d’una família de forners d’Alaquàs que s’instal·là al barri de Russafa. Estudià
medicina i va exercir a la barriada de Russafa, on es molt volgut i apreciat.
També atén a molts pacients d’Alaquàs i es sabut de tots que no cobra a les
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tiples relacions familiars i professionals que mantenia a Alaquàs15.

Tant Paco Forriol com el seu amic Cano Coloma han militat fins fa unes set-
manes en la formació republicana blasquista, i formaven part de la candidatu-
ra que obtingué una majoria abrumadora a les municipals de València. Paco
Forriol fou anomenat regidor president de les comissions de Beneficiència, i
de Sanitat. En juliol, dies després de les eleccions a Corts Constituents, la
majoria blasquista de l’Ajuntament de València aprovarà la seua destitució
com a president de les dues comissions. No li perdonaran el que per a ells
havia estat una “traïció”.

Hem d’aclarir una dada referida als resultats de les eleccions municipals. En
la primera informació que es publica del resultats als pobles, apareixen 4 regi-
dors del partit blasquista, es a dir del Partido Unión Republicana Autonomista
(PURA). El dia 2 de juny, però, després de les eleccions que han tornat a
realitzar-se en alguns pobles per haver estat invalidades (a títol d’exemple: a
Torrent i a Aldaia el 12 d’abril es trencaren algunes urnes), torna a publicar-se
una nova llista, ja completa, de les regidories obtingudes per cada partit als
pobles, i curiosament apareixen separats dels regidors blasquistes, aquells
regidors, ara amb la denominació radicals socialistes que s’han identificat
amb la formació que lidera Fernando Valera. A Alaquàs figuren ara 3 regidors
blasquistes i 1 radical socialista. Donada la destacada personalitat i bonhomia
de Paco Forriol, i la seua estreta vinculació amb moltes famílies del poble,
podem pensar amb certa seguretat que els seus contactes propiciaren esta
escissió inicial entre el republicanisme blasquista local.

A ALAQUÀS, ELS MÉS VOTATS FOREN ELS CANDIDATS DELS
REPUBLICANS CONSERVADORS 

Quin resultat obtenen els partits republicans a Alaquàs, en estes eleccions a
Corts Constituents? Hem de fer algunes observacions, abans d’entrar en
números. Primera: en les eleccions municipals eren votants només els
homes majors de 25 anys, ara s’ha rebaixat l’edat per als homes als 23 anys,
i les dones encara no tenen dret a vot. Segona, per a la circumscripció elec-
toral de València-provincia, s’han assignat 13 diputats: 10 diputats per al par-
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tit majoritari, i 3 per al partit que el seguisca en número de vots. Tercera, els
candidats d’una llista de partit no han tret tots el mateix número de vots, per-
què els electors podien assignar vots a candidats d’una altra llista. Una quar-
ta, i darrera observació, és que les dades obteses de dos col·legis electoral
d’Alaquàs són les publicades pel Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de
dies després, però no hem pogut aconseguir les dades definitives que foren
enviades a Madrid.

L’ordre del número de vots obtinguts pels primers vint candidats més votats
a Alaquàs, amb la referència del partit o coalició electoral, és el següent:

1. Mariano Gómez 321 vots Partido Derecha Liberal Republicana

2. Vila 276 vots idem

3. Bordanove 274 vots idem

4. Sanchez Guerra 274 vots idem

5. Julio Just 266 vots Partido blasquista - PURA

6. Sastre 259 vots Partido Derecha Liberal Republicana

7. Fe Castells 256 vots idem

8. Fernando Valera 251 vots Partido Republicano Radical Socialista

9. Pardo 245 vots Partido Derecha Liberal Republicana

10. Isidro Escandell 231 vots PSOE coalició amb PURA

11. Moscardó 229 vots Partido Derecha Liberal Republicana

12. Pedro Vargas 228 vots Partido Republicano Radical Socialista

13. Garcia Berlanga 226 vots Partido Liberal Republicano coalició PURA

14. Juan Calot 205 vots Partido blasquista - PURA

15. Juan Bort 205 vots idem

16. Ricardo Molero 197 vots Partido Derecha Liberal Republicana

17. Alcalà 197 vots idem

18. Ricardo Samper 172 vots Partido blasquista - PURA

19. Gerardo Carreres 165 vots idem

20. Vicente Marco 161 vots idem 



Podem comprovar, ja d’entrada, que l’electorat d’Alaquàs, en estes primeres
eleccions generals, mostrà les seues preferències cap a les propostes més
conservadores representades, amb l’absència de la Dreta Regional
Valenciana, pel partit de la Derecha Liberal Republicana, liderada pel presi-
dent provisional de la República, Aniceto Alcalà Zamora i Miguel Maura. Els
directius del casino Roig, de la banda Vella, han situat a 7 dels candidats del
seu partit entre els 10 candidats més votats a Alaquàs.

Crida l’atenció la diferència de vots entre els 321 del primer, Mariano Gómez,
i els restants. L’explicació podem trobar-la en el fet de que Mariano Gómez,
catedràtic de Dret Civil era, aleshores, rector de la Universitat de València i
probablement oferia una imatge moderada del nou règim polític establert. A
més a més, durant els anys de la Dictadura Primo de Rivera havia presidit
l’Ateneu Mercantil de València, i els seus locals s’havien convertit, com anys
després durant el franquisme i amb la presidència de Joaquim Maldonado, en
un foro d’opinió de reivindicacions democràtiques. 

Una altra dada a destacar és el poc èxit obtingut pel partit blasquista-PURA,
tot i que el comité local havia desplegat una intensa activitat electoral, prota-
gonitzant fins i tot l’acció distorsionadora contra el míting de la dreta local.
Només situen a dos dels seus candidats entre els 10 més votats: la cinque-
na posició, i a prou distància dels seus companys, l’ocupa Julio Just que havia
estat el 15 de maig donant un míting a Alaquàs, com apuntàvem abans, des
de balcó del Centro Instructivo Republicano. I el lloc desé en vots li corres-
pon al socialista Isidro Escandell, ja que el PSOE es presentà, per la circum-
scripció de Valencia-provincia, en coalició amb el partit blasquista. La diferèn-
cia de vots amb la resta de la candidatura blasquista fa pensar que el partit
socialista, tot i que no tenia cap organització local, sí que comptava a Alaquàs
amb alguns simpatitzants. 

Un altre detall a apuntar: en el lloc 13é en número de vots apareix Fidel Garcia
Berlanga, pare del director de cine, del Partido Republicano Liberal
Demòcrata, liderat per Melquiades Alvarez, que també anava lligat amb el
partit blasquista. Crida també l’atenció que, en el grup dels candidats blas-
quistes en menor número de vots, aparega Ricardo Samper, que havia donat
un míting a Alaquàs, el 10 d’abril, abans de les eleccions municipals, i que
anava a convertir-se, poc temps després, en tot un personatge polític a
Madrid, ministre i després cap de govern.

Observem, finalment, el recolzament que han aconseguit en estes eleccions
els dos primers amb més vots de la llista del Partido Republicano Radical
Socialista: Fernando Valera que obté 251 vots i, a certa distància, Pedro

64



Vargas amb 228. La resta de companys oscil·la entre els 169 de Miguel San
Andrés i els 90 de Víctor Calatayud. Ens fem ara dos preguntes: Com és que
obtenen Fernando Valera i Pedro Vargas tants vots, en un partit que s’ha
posat en funcionament només sis setmanes abans? A què podem atribuir
tanta distància entre companys d’una mateixa llista?

Dues raons se’ns acudixen: a què Fernando Valera i Pedro Vargas eren dos
dirigents ja coneguts en els sectors republicans que escrivien sovint al diari
El Pueblo, i era d’esperar que arrastraren vots del republicanisme blasquista.
Una segon raó: donat que l’elector podia seleccionar noms, els dos compta-
ren, sense dubte, amb la recomanació d’un home volgut per molta gent
d’Alaquàs, com ho era el metge Paco Forriol, per a què mesclaren els seus
noms amb candidats d’altres llistes i incrementar així les possibilitats de que
els dirigents Radicals Socialistes eixiren diputats pel que anomenaven la
minoria, es a dir pel partit segon en vots.
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Una dada anecdòtica a afegir: la candidatura carlista, encapçalada per Selva
obtingué en Alaquàs 59 vots.

Els resultats en la circumscripció de València-provincia foren: en primer lloc,
i com a partit majoritari, entre els 65 i 69.000 vots els candidats de la llista
blasquista, que va obtindre 10 diputats; a continuació, entre els 30 i 43.000
vots la llista Radical Socialista que tragué, com hem apuntat abans, 3 dipu-
tats; i a molta més distància, entre els 22 i 28.000 vots el Partido Republicano
Conservador, la llista més votada a Alaquàs, curiosament, no obtingué dipu-
tats per València. 

S’INICIA A MADRID L’ACTIVITAT LEGISLATIVA REPUBLICANA

S’han celebrat les eleccions, i els diputats inicien a Madrid les reunions i els
treballs per aprovar l’articulat de la Constitució. Els republicans d’Alcalà
Zamora, Maura, Azaña i Marcelino Domingo, junt als socialistes, integren una
majoria a les Corts Espanyoles que deixa fora del Govern Republicà al Partit
Radical de Lerroux i, en conseqüència, als seus aliats blasquistes. Estos, en
canvi, són amos i senyors de l’Ajuntament de València, de la majoria dels
Ajuntaments dels pobles de l’Horta, i de la pròpia Diputació de València.

En Madrid, però, els republicans blasquistes i Lerroux estan desplaçats del
poder. En el nou govern Republicà no ocupen llocs de responsabilitat als
ministeris, com abans al Govern Provisional. I tampoc tenen una posició pre-
eminent en els debats i les decisions que van prenent els diputats en la
redacció de la llei Constitucional. Es per això que, a partir de l’estiu de 1931
les crítiques al Govern per part dels blasquistes, des de les pàgines de El
Pueblo, comencen a aflorar. Com també afloren, per raons més explicables,
des del Diario de Valencia, òrgan de la maltractada Dreta Regional Valenciana
que, al retirar la seua candidatura com a protesta pels desordres provocats
pels blasquistes ni tan sols ha pogut tenir representació parlamentària a les
Corts de Madrid.

EN 1932 L’ACTIVITAT LA PROTAGONITZEN LA DERECHA REGIONAL
VALENCIANA I ELS REPUBLICANS RADICAL SOCIALISTES

Després de les eleccions a Corts Constituents i fins l’inici de la tardor de
1933, si ens atenem a les noticies publicades als diaris de València, les acti-
vitats dels partits polítics es centren bàsicament en dos organitzacions: la
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Derecha Regional Valenciana i el Partido Republicano Radical Socialista. El pri-
mer, integrat pels sectors catòlics d’Alaquàs de marcada identificació confes-
sional, en les actuacions i en els pronunciaments, té el Diario de Valencia com
a tribuna informativa. I el segon, recolzat en Alaquàs pel prestigi i bonhomia
del metge Paco Forriol Garxa, té una tribuna per a informar dels quefers del
Comitè local, al setmanari que porta el mateix títol del partit, i que acaba de
vore la llum: El Radical Socialista.

Del Comité local del partit blasquista hem trobat molt poques notícies d’acti-
vitats dutes a terme. Llevat dels balls, segurament es molt poca l’activitat
desplegada al Centro Instructivo Republicano Autonomista. Després vorem
com el blasquisme a Alaquàs es mostra prou menys actiu que a altres pobles
quan, en la tardor de 1933, es convoquen de nou eleccions a Corts de
Madrid, i setmanes abans porten a València des de França les despulles de
don Vicente Blasco Ibáñez, i el partit blasquista mobilitza a tots els seus cor-
religionaris a donar tribut a l’adorat novel·lista republicà.

Pel que fa al Partido Republicano Conservador, vinculat al casino vell/banda
roja, no hem trobat cap noticia d’activitats als diaris, ni tan sols a Las
Provincias ni a La Correspondencia tot i que eren els periòdics que la socie-
tat pagava per a lectura dels socis, donada la seua major afinitat ideològica. 

L’ASSENTAMENT A ALAQUÀS DELS RADICAL SOCIALISTES

La primera activitat la duen a terme, en el mes de desembre de 1931, els par-
tidaris de Fernando Valera i del metge Paco Forriol. Segons llegim en El
Radical Socialista el dia 11 de desembre ha impartit en el Centro Instructivo
Republicano de Alaquàs «una conferència cultural el inteligente camarada
Rafael Supervía», i la presentació corre a càrrec de l’alaquaser Bibiano Martí16.
I abans de Nadal, torna a celebrar-se un altre acte polític: «El Centro
Instructivo Republicano Radical Socialista de este pueblo -informa El Radical
Socialista- celebrará una conferencia el próximo sábado, dia 19 a las diez de
la noche a cargo del culto abogado camarada Francisco Soler Fandos, diser-
tando sobre “El perfil político de España”. Quedan invitados todos los socios
y simpatizantes»17.

16 El Radical Socialista, nº 3, p. 6.
17 Ibidem, nº 2, p. 6.



El setmanari va divulgant a les seues pàgines els trets bàsics de la seua ideo-
logia republicana: marcadament anticlerical, federalista i contrària al unitaris-
me centralista dels republicans lerrouxistes i blasquistes, partidaris del vot
femení que encara no s’ha aprovat a les Corts, defensors de la reforma agrà-
ria, denunciadors de les corrupteles d’alguns polítics blasquistes, sintonia
amb l’ala moderada dels socialistes, etc.

L’Ajuntament d’Alaquàs després de les eleccions municipals ha aprovat el
canvi dels noms tradicionals d’alguns carrers, i un dels que tenim constància
és el de Sant Jeroni que canvien pel de Marcelino Domingo, dirigent del
Partido Republicano Radical Socialista que ha estat ministre d’Instrucció
Pública en el govern provisional i que ara, després de les eleccions, ocupa el
ministeri d’Agricultura. El diumenge,17 de gener de 1932, es celebra l’acte
de descobriment d’una làpida ròtul amb el nou nom del carrer, i segons lle-
gim a El Radical Socialista pronuncien parlaments un representant de l’alcal-
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de i Fernando Valera, que pocs mesos després serà anomenat director gene-
ral d’Agricultura, pel mateix Marcelino Domingo titular del ministeri. La no
presència de Màxim Martí, alcalde blasquista, pot entendre’s pel fet de què
l’acte el convocaven els seus antics companys de partit que ara són els seus
majors enemics, de manera especial Fernando Valera, considerat pels blas-
quistes com el gran traïdor. A continuació, feren un dinar, i per la vesprada
procediren a la inauguració oficial del casino del partit18.

ACCIÓN CÍVICA DE LA MUJER, UNA PLATAFORMA DE LA DERECHA
REGIONAL

La novetat posterior ens la proporciona ara el sector catòlic conservador
d’Alaquàs, i la trobem al Diario de Valencia del 6 d’abril de 1932 a l’informar
del míting organitzat per la Acción Cívica de la Mujer19. «En el Cine Moderno
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La Junta de la Acción Cívica de la Mujer. D’esquerra a dreta, s’hi troben: Carmeleta la del Forn, Brigida
Ferrer de ca Nacio, Maria Montalt de l’hort, Maria Montalt de ca Bolà i Conchita l’abogadesa.



y con el local lleno, incluso los pasillos, se celebró el pasado domingo un
míting, organizado por la Acción Cívica de la Mujer». Els parlaments els fan
dones vingudes de València, i la presència femenina alaquasera està a càrrec
de Conchita Palop, filla del conegut advocat José Mª Palop, la qual feu la pre-
sentació de les oradores; juntament amb la seua tia, Isabel Medina, germana
de sa mare: al finalitzar l’acte feu d’amfitriona d’un espléndido lunch com a tre-
sorera del Comité local de l’organització femenina organitzadora de l’acte.
Dues setmanes després, publica el Diario de Valencia la composició del
Comité local de Acción Cívica de la Mujer20: presidenta, doña Brígida Ferrer Gil;
vicepresidenta, doña Carmen Ros Andreu; secretaria Josefa Ballester; vicese-
cretaria, doña Concha Palop Medina, tesorera, Isabel Medina Cubells, junt
amb huit membres més també identificades en la crònica.

És evident que les forces polítiques del poble estan organitzant-se, busquen
adeptes a través de les plataformes que troben al seu abast, com és el cas
de l’organització femenina de la Derecha Regional Valenciana. O busquen
notorietat i prestigi com fan els radicals socialistes amb la placa del carrer
dedicat a Marcelino Domingo.

Un altre exemple de les variades maneres en què es du a terme l’acció pro-
selitista dels partits, és el que descrivim a continuació. La banda de música
del casino Nou, Sociedad de Socorros Mutuos, dirigida pel mestre Seguí,
porta una trajectòria de premis en diferents certàmens locals, i és la primera
vegada que una banda d’Alaquàs participa en la secció primera, i obté premi.
Segons conta el Diario de Valencia21 en agost d’este mateix any (1932) per a
celebrar els èxits se reunieron en fraternal banquete los músicos de la Banda.
Després dels brindis es varen llegir «efusivas adhesiones de los señores
Bosch Marín, Raga, Giménez Valor y otros». No és casualitat que el primer
d’ells siga un destacat dirigent de la Derecha Regional Valenciana, en lògica
consonància amb l’estreta vinculació del casino Nou-Blau amb el partit catò-
lic conservador que lidera Luis Lucía. 

EN LA PRIMAVERA DE 1933, DESAVENIÈNCIES ENTRE ELS ALTS DIRI-
GENTS DEL PARTIT REPUBLICÀ RADICAL SOCIALISTA

Els radicals socialistes d’Alaquàs no estan parats i, segurament com a contes-
tació a l’activitat desplegada per les dretes catòliques, tres dies després orga-
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nitzen un altre acte de propaganda en el que intervenen cinc oradors desta-
cats del partit, entre ells Fernando Valera i l’advocat Cano Coloma, tots dos
amics estrets del metge Paco Forriol. El corresponsal del setmanari del partit
informa que «el pasado dia 9 del corriente mes de abril los conferenciantes
dieron un acto que revistió caracteres de gran solemnidad, tanto por la canti-
dad y calidad del público asistente, como por el deseo que se veia en todos
los oradores por superarse. A l’acabament de l’acte, un grupo de lindas cama-
radas obsequió a los conferenciantes con dulces y licores. Este grupo estaba
formado por las siguientes camaradas: Dolores Moret, María Moret, Paquita
Peiró, Conchita Ros, Remedios Mestre, María Ferrer y María García»22.

A partir d’ara ja no tenim constància de més novetats. El setmanari El Radical
Socialista continua informant al llarg de 1932 d’activitats realitzades a molts
pobles de la comarca de l’Horta (Silla, Alcàsser, Xirivella, Picassent, Paiporta,
Massanassa, Torrent, Albal, Mislata, etc.), però ja no torna a parlar d’Alaquàs.
En abril de 1933, quan ja ha arribat al nº 66, deixa de publicar-se. De fet el par-
tit entra en un procés de crisi, els seus dirigents s’integren en altres grups
republicans pròxims, i només Marcelino Domingo manté la seua candidatura
amb les sigles del partit, quan a novembre de 1933 tornen a convocar-se
eleccions.

LA PRESÈNCIA DE LA PARRÒQUIA EN LA VIDA POLÍTICA

Al llarg de l’any 1932, entra en plena efervescència en tota Espanya el tema
religiós. El nou marc legal establert per la Constitució de la II República, busca
limitar la tradicional presència i forta influència de l’església catòlica en la
societat espanyola. Entre les mesures recollides en l’art. 26, prohibix les
manifestacions públiques religioses. Els Ajuntaments estan ara, quasi en la
totalitat, en mans de republicans, partidaris tots ells, amb major o menor con-
vicció, de la separació del poder civil i del poder religiós. L’aplicació de la llei,
com era d’esperar, compta amb una forta contestació per part dels sectors
confessionals alentits per la jerarquia catòlica, els capellans, els religiosos i
les monges.

Una mostra d’estes resistències, en alguns casos pacífiques i ingenioses, és
el relat del corresponsal d’Alaquàs al Diario de Valencia, a propòsit de la cele-
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bració de la festa de la Purísima en desembre de 1932, celebrada tradicional-
ment per las Hijas de María23. La notable influència que els jesuïtes tenen en
la Derecha Regional Valenciana, i en el seu òrgan de partit, el Diario de
València, es manifesta en el següent detall: la crònica la titulen Fiestas de la
Inmaculada, que curiosament és la denominació que, per a la festa del 8 de
desembre, els jesuïtes venen utilitzant des de mitjan del segle XIX amb la
pretensió de substituir la tradicional advocació de la Purísima promoguda, des
de molts segles abans, pels frares franciscans als pobles de l’antic Regne de
València.

«El día de la fiesta -escriu el corresponsal- solemnísima misa de comunión, y
tan concurrida, que apenas si quedaría una joven de la localidad que no se
acercara a recibir el pan eucarístico. A las diez, extraordinaria fiesta, cantàn-
dose por nutrida orquesta una solemnísima misa, con el panegírico a cargo
del elocuente orador de la novena. Todo, con ser magnífico, no fue más que
el preludio de lo que tenia que ser la solemnidad de la tarde. El templo parro-
quial, con ser anchuroso, no podía cobijar en él a la enorme multitud, que
ansiosa lo llenaba para obsequiar a su Madre. ¡Qué adorno de templo! ¡Qué
iluminación! ¡Cuánto fervor y entusiasmo! Pero, ¡ay!, faltaba la procesión
que no se pudo celebrar; pero se celebró con gran fervor en el templo. Fue
tal el fervor y entusiasmo, que teniendo que devolver al convento la imagen
de María, colocada sobre riquísimas andas, pero sin la procesión, como hijos
amantísimos, fue con ella en lucida manifestación todo el pueblo de Alacuás
con un amor tan grande que hacía llorar a los que lo presenciamos. Pero
conste que no fue procesión, pues fue con las luces apagadas, incluso las de
las andas. Fueron las Hijas de María Inmaculada, que se apoderaron de las
andas y quisieron devolverla ellas sobre sus débiles, pero hoy fuertes hom-
bros, sin cirios ni nada que oliera a procesión. Fue el pueblo en masa que
comprendió y no quiso que su Madre fuera sola. Y una vez en el convento,
allí sí que cantaron y volvieron a hacer la segunda procesión, cantando y vito-
reando a su Madre».

Estes incidències relacionades amb les processons, amb els soterrars on el
clero amb escolans creu alçada acompanyaven el difunt, amb el combregar
d’impedits, etc. es varen produir al llarg dels anys 1932 i 1933, mentre el
govern de Madrid estava en mans de la coalició republicana-socialista. Les
eleccions de novembre de 1933 portaran al Govern a una coalició de centre-

23 «Alacuás. Fiestas a la Inmaculada», Quaderns d’Investigació d’Alaquàs 2008, Volum XXVIII, p. 159.



dreta, integrada per la CEDA de Gil Robles (a València, s’anomenava Derecha
Regional Valenciana) i el Partido Radical de Lerroux (a València el partit blas-
quista), i les manifestacions religioses tornaran als carrers d’Alaquàs. I ben bé
que ho celebra el corresponsal del Diario de Valencia informant del combre-
gar dels impedits en abril, i de les festes en setembre de 193424.

Estem ja en 1933. Als primers mesos no es registren activitats polítiques al
poble, però a partir del mes d’abril són els partidaris de la Derecha Regional
Valenciana els que es mostren més actius. Com una mostra evident de la
ingerència de l’església en l’activitat política, el rector de la parròquia introdu-
ix una organització de joventut catòlica orientada als joves treballadors, ano-
menada la J.O.C, que havia estat creada pocs anys abans per un bisbe belga,
i que comença ara, de la ma de la jerarquia catòlica, a implantar-se a algunes
diòcesis espanyoles. Crida l’atenció que als actes que organitzen25 intervé,
com a membre destacat i junt a gent de València, el jove d’Alaquàs, José Mª
Palop, fill del prohom del casino Nou conservador, que no és obrer sinó estu-
diant en la Facultat de Dret de València. Sí que ho era d’obrer el que feia de
president, José Soriano, que treballava d’ebanista en el taller dels Romos
d’Aldaia.

A més a més, els conservadors catòlics en maig constituixen a Alaquàs ofi-
cialment el Comité Polític de la Derecha Regional Valenciana, del que formen
part persones de diferents edats, totes elles de fortes conviccions religioses
i vincles estrets amb la parròquia26.

AL LLARG DE 1933: CANVI EN L’ALCADÍA I ESCISSIÓ EN LA BANDA
ROJA DEL CASINO REPUBLICANO CONSERVADOR DE LA REPUBLICA

Dos fets es produixen a Alaquàs al llarg de 1933, dels quals la informació
que hem obtés és molt precària. El primer es referix a una escissió de
músics ocorreguda en la banda Primitiva del casino Vell, ara seu del Partido
Conservador de la República. Un grup, sembla que apreciable, de músics
demanen la baixa de la societat, i organitzen una tercera banda. Durant uns
mesos tenen el casino i local d’assajos, en front mateix del casino, en el car-
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rer Major, en ca els castelleros (el malnom s’explica perquè la família del tio
Quico el Castellero ocupava des de feia molt anys la vivenda del castell
reservada als estatgers, i per això estava disponible al carrer Major la viven-
da familiar, enfront mateix del casino). Mesos després, el nou casino que la
gent anomena dels Galgos es trasllada de nou al carrer Major, en el mateix
pany de paret abans d’arribar a l’altura de l’Ajuntament, a una casa prou
ampla on després de la guerra civil funcionà una fàbrica de parxisos de la
família Zafra. No hem trobat documentació ni testimonis vàlids que ens
expliquen les causes d’esta segregació. No tenim cap indici que hi hagueren
raons polítiques, pel que ens inclinem a pensar que les desavinences foren
exclusivament musicals.
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El carrer Major. L’edifici de dos altures del fons, es la casa de l’advocat José Mª Palop, on en el primer pis estava el
casino Blau. Tres cases més avant, la casa que albergà la banda de música dels galgos, on, anys després, vixqué la
família Zafra.



L’altre fet remarcable és el canvi d’alcalde que es produix al llarg de l’any. No
podem precisar el moment. Sabem que Màximo Martí, el republicà històric,
ha deixat d’ocupar l’alcaldia perquè en el Boletin Oficial de la Provincia del dia
25 d’octubre de 1933 apareix un anunci oficial de l’Ajuntament, convocant la
subhasta de la recaptació d’arbitris, amb la signatura de l’alcalde popular
Francisco Forment Martínez de ca Buixquera, també conegut com Rant a
terra per ser molt baix d’estatura.

Hem tractat de descobrir les causes que provoquen el canvi, però no hem
obtés cap resultat satisfactori. Tampoc hem trobat resposta a un altre inter-
rogant, que va acompanyat d’un grau elevat d’estranyesa. Ens expliquem.
Francisco Forment es regidor, per la candidatura catòlica conservadora, i molt
vinculat al casino de Socorros Mutuos, de la banda Blava. Si a les eleccions
municipals d’abril de 1931, les dretes monàrquiques i confessionals obtenen
4 regidors, els Republicans Conservadors n’obtenen 3 i el Partit blasquista
n’obté 4 (tot i que 1 regidor es passà poc després als Radicals Socialistes),
què pot haver passat per a què l’alcaldia passe ara a mans d’un home estre-
tament vinculat al Casino conservador? La única resposta que se’ns acudix
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és que s’haguera plantejat algun conflicte entre els republicans Conservadors
del casino Vell i els republicans blasquistes (potser tinguera que vore amb l’ei-
xida dels músics, per crear la banda dels Galgos, i recelaren dels blasquistes
del poble?), conflicte que provocarà que aquells li hagueren retirat la confian-
ça al tio Màxim, i que estes desavinences hagueren propiciat una solució de
compromís entre les dues organitzacions conservadores del poble, i l’alcaldia
anara a parar als conservadors catòlics perquè tenien 4 regidors i els altres en
tenien només 3?... Llàstima de no poder comptar amb testimonis o docu-
mentació que ens faciliten la resposta.

NOVEMBRE 1933: NOVES ELECCIONS GENERALS A CORTS AMB UNA
DRETA LOCAL ENFORTIDA 

En Madrid, a finals de l’estiu de 1933 i primeres setmanes de la tardor, sor-
gixen desavenències entre els diferents partits republicans que integren, junt
amb els socialistes, la coalició que governa, i els rumors de que cal anar a
unes noves eleccions van en augment. Temes com la llei de Reforma Agrària,
la modernització de l’exercit, la qüestió religiosa, l’Estatut de Catalunya, i
altres temes de caràcter social, etc., venen creant fortes resistències per part
de la dreta conservadora. Fins i tot en València, el partit blasquista junt amb
el seu aliat a Madrid, el partit Radical de Lerroux, participa amb campanyes
encaminades a debilitar a la cada vegada més precària aliança republicana
socialista que sustenta el Govern de Madrid. Arriba la tardor, i tots els pronòs-
tics apunten a que caldrà convocar eleccions abans de Nadal.

Al nostre poble, com encaren els partits polítics el nou repte electoral que s’a-
veïna? A Alaquàs ens trobem, com ja sabem, amb quatre formacions políti-
ques que amb més ó menys estructura organitzativa estan pressents en la
vida local.

En primer lloc, a la dreta, la posició catòlica conservadora l’ocupa la Derecha
Regional Valenciana fortament recolzada per la parròquia i per molts dels
membres de la Sociedad de Socorros Mutuo, casino Nou i banda de música
Blava; també en este casino hi ha partidaris, com l’advocat José Mª Palop, de
la restauració monàrquica, amb posicions prou més dretanes, defensada pel
partit Renovación Española que lideren Calvo Sotelo i Goiocoechea, però en
són pocs, no estan organitzats, i es troben desbordats per l’activisme dels
conservadors catòlics alaquasers.
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La Derecha Regional Valenciana és la força política que lluita, juntament amb
el Partido Acción Popular de José Mª Gil Robles, amb més contundència con-
tra el Govern. Veuen molt pròxima la seua caiguda, i s’apliquen a expandir-se
i a ampliar la base d’afiliats. En ple estiu, el dia 14 de juliol, han organitzat una
conferència impartida pel destacat dirigent Bosch Ariño, en la que detalla el
programa del partit, incidix en aspectes de la situació social, i felicita el
Comité local per disposar d’unes oficines en el poble27.

Setmanes després, en agost, un fet relacionat amb la banda de música del
casino Nou, rebaixa probablement la moral d’este sector conservador del
poble: la banda blava acudix al Certamen Musical de València, actua en l’au-
dició de l’obra obligada però «desfiló con un director espontáneo por incom-
parecencia del titular», que era don Emilio Seguí, i la banda ja no participa en
l’audició de l’obra de lliure elecció. En una població com Alaquàs, on la rivali-
tat de les bandes era viscuda amb molta visceralitat, es ben segur que la
imatge del sector conservador quedà en alguna mida erosionada.

No tornen a organitzar altre míting, no sabem si per evitar una nova provoca-
ció dels blasquistes, locals i del pobles de l’entorn, com passà dos anys enre-
re; o perquè no ho troben necessari. L’única novetat de caràcter proselitista
que registrem és la constitució de «la Juventud de D.R.V. integrada por un
grupo entusiasta de jóvenes». Dies després es va elegir la junta, els noms
dels quals figuren en la transcripció que, admirablement, ens feu José Royo
de les notícies alaquaseres del Diario de València, publicada a Quaderns i de
la que reiteradament fem referència28. Vespres de les eleccions, 16 de
novembre, torna a produir-se una altra novetat: l’ampliació del Comité polític
local amb l’entrada de nous membres, «habiendo sido acogida y con verda-
dero entusiasmo esta designación por todos los afiliados»29.

ELS REPUBLICANS D’ALAQUÀS NO ES MOSTREN MASSA ACTIUS

Mirem ara les posicions polítiques republicanes, allunyades del conservado-
risme confessional. Recordem que totes són laiques no confessionals, i
podem considerar-les: de centre-dreta, de centre, i d’esquerra. Estan ocupa-
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des respectivament per: el Partido Republicano Conservador vinculat al casi-
no Vell i la banda Primitiva música Roja; al centre de l’espectre, el Partido de
Unión Republicana Autonomista, blasquista; i més a l’esquerra, els que han
estat militant al Partido Republicano Radical Socialista, ara en plena crisi diri-
gent, i que han vingut comptant amb el valuós recolzament del metge Paco
Forriol Garxa.

De les tres formacions republicanes, només el partit blasquista es mostra un
poc actiu, com després vorem.

En la seu del Partido Republicano Conservador, del casino Vell i la banda Roja
no tenim constància de cap activitat electoral, com va ocórrer en les elec-
cions municipals, i també en les generals a Corts constituents. Potser ara
tenen un motiu més: els dirigents del partit a València han estat negociant
amb el partit blasquista, no han arribat a un acord, i decidixen no presentar-
se a les eleccions ni per la circumscripció de València ni tampoc per la de la
província. Però, atenció, sí que es presenta com a independent en la candi-
datura blasquista l’advocat Eduardo Molero, membre de l’equip dirigent del
partit Republicano Conservador a València, que ha estat defenent els interes-
sos del casino Vell en l’escissió que s’ha produït en la banda, amb motiu de
l’eixida, explicada abans, d’un grapat de músics per a constituir la banda dels
galgos. A finals de 1934 este personatge se separarà del partit, i passarà a
organitzar a València la delegació del Partido Agrarista de Martínez Velasco i
del catedràtic Royo Villanueva, formació de centre dreta de caràcter liberal,
molt pròxima al partit de dreta de Gil Robles. Després, quan analitzem el
resultat de les votacions a Alaquàs, comprovarem la nul·la incidència que, en
els vots del partit blasquista al poble, ha tingut la presència d’este personat-
ge a les llistes.

Els militants del partit Republicano Radical Socialista d’Alaquàs segurament
es troben desorientats, davant la crisi que s’ha produït en els altes esferes
del partit. De tota manera, a València s’ha constituït una coalició, que anome-
nen Frente de Izquierdas, en la que s’integren el Partido Socialista, Acción
Republicana liderada per Azaña, l’Agrupació Valencianista Republicana, i
també las Juventudes del Partido Republicano Socialista. Segons les informa-
cions que, durant el període electoral, va publicant el diari El Mercantil
Valenciano, molt pròxim a esta coalició, es celebren molts mítings a la ciutat
de València i a poblacions de les comarques, sobretot de l’Horta, però no
hem trobat el nom d’Alaquàs.
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Molt més actiu i eufòric es mostra, a la capital i a molt pobles, el partit blas-
quista, que gaudix de tenir una multitud de Círculos Instructivos
Republicanos (es com anomenen als casinets o seus del partit) repartits per
totes les barriades de la ciutat i infinitat de pobles de la província de València.
Les activitats no queden reduïdes només a les de caràcter polític, també
sovintegen les recreatives i lúdiques, a jutjar per l’anunci que llegim al diari
El Pueblo, d’una llista de centres on s’han organitzat balls per a un diumen-
ge, a las horas de costumbre en la que apareix, entre molts altres Círculos,
la Agrupación Femenina Republicana Autonomista “Flor de Mayo” de
Alacuás30.

La gran moguda electoral blasquista, però, la proporciona un esdeveniment
que mobilitza les masses i trau a passejar el sentiment republicà, tan a flor de
pell després de la proclamació de la II República. Ens estem referint a la
solemne arribada a València de les despulles de don Vicente Blasco Ibáñez,
el gran i exitós novel·lista, pare del partit, i també de don Sigfrido, líder ara del
partit blasquista. Soterrat a Mentón, on va morir durant la dictadura de Primo
de Rivera, el fèretre arriba el diumenge, 29 d’octubre, al port de València i, en
processó i portat a muscles en una anda, es conduït a l’Ajuntament en olor
de multitud i després a la Llotja, on estarà exposat durant una setmana i final-
ment, al diumenge següent i també en triomfal processó, serà conduït al
cementeri de València.

El partit blasquista i el diari El Pueblo s’han bolcat en l’organització dels actes
multitudinaris. Una setmana abans es multipliquen els preparatius per a
moure la gent i dotar els actes de la màxima brillantor. Fins i tot, la burgesia
liberal de la ciutat participa en els aplaudiments. Totes les bandes de música
controlades pels blasquistes participen en la solemnitat de l’arribada del vai-
xell al port. En la relació de bandes que publica el diari del partit no apareix,
lògicament, Alaquàs ja que els casinos estan lluny del seu control. No trobem
el nom d’Alaquàs en la llista llarguíssima de “Testimonios de amistad y admi-
ración” d’Ajuntaments i entitats diverses que publica al mateix diari. I tampoc
apareix el nom del nostre poble en “la relación de los equipos que llevarán el
féreto del maestro desde la Lonja al cementerio”. Totes estes absències ens
fan pensar que l’esdeveniment troba els blasquistes d’Alaquàs en baixa
forma. En canvi, sí que trobem el nom del nostre poble, en una activitat que
no requeria tant de compromís dels afiliats locals, com ho era el portar la ban-
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dera del Círculo Instructivo Republicano Autonomista de Alaquàs, i poder
d’eixa manera figurar en la “relación de banderas depositadas en la Lonja, y
que acompañaron los restos de Blasco Ibáñez hasta el cementerio”, publica-
da a El Pueblo el dimarts següent, 7 de novembre.  

En els quinze dies que resten fins el 19 de novembre, diumenge de les vota-
cions, els blasquistes multipliquen els actes i els mítings. Es troben molt alts
de moral, i tenen el convenciment de què van a ser la força política més
votada. A tots els pobles arriben els oradors a recordar a l’auditori el gran
patrici republicà que era don Vicente. En Alaquàs, ara sí que els militants
locals, que no s’han mostrat gens actius en testimoniar el seu fervor en les
grans manifestacions multitudinàries de dies passats, ara el seu compromís
sí que arriba per a convocar un míting el dissabte 11 de novembre, en el que
torna a intervindre el jove d’Aldaia, Enrique Saez, junt amb altres oradors de
la capital.

A ALAQUÀS, QUASI EL DOBLE DE VOTS PER A LA
DERECHA REGIONAL VALENCIANA

Les votacions mostren un fort càstig per als partits de la coalició republicana-
socialista que ha estat governant durant dos anys a Madrid. I els grans triom-
fadors són el Partit blasquista i la Derecha Regional Valenciana amb un núme-
ro de vots molt semblant, però un poc superior per als blasquistes (entre els
112.949 vots del candidat més votat, i els 107.278 vots del que menys) el
que es permet aconseguir els 10 diputats per la majoria en la província, men-
tre que la D.R.V. (entre els 111.618 vots del que més i els 102.509 dels que
menys) n’obté tres de diputats pel que anomenen la minoria. Els candidats
del Frente de Izquierdas es quedaren a molta distància.

I a Alaquàs, quins resultats donen les votacions? No hem aconseguit obtin-
dre les dades oficials que en les eleccions anteriors sí que es varen publicar
al Boletin Oficial de la Provincia. Però les xifres que publiquen els diaris de
València són coincidents: 970 vots per a la Derecha Regional Valenciana, 308
vots per al Partit blasquista i 223 per al Frente de Izquierdas. D’entrada, crida
l’atenció l’increment del número de vots respecte a les votacions anteriors,
de juny de 1931, quan la xifra de votants girava al voltant dels 838, i ara és
de 1501. L’explicació cal trobar-la en què per primera vegada, i després de
grans debats a les Corts, s’ha establert el vot femení. 
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Quines consideracions se’ns acudixen davant estos resultats? En primer lloc
podem pensar que en un poble com Alaquàs, amb un nivell cultural molt baix,
de forta tradició religiosa i molta influència de la parròquia, el vot femení s’ha
decantat majoritàriament per la dreta. A més a més, la Derecha Regional
Valenciana ha comptat també amb el recolzament dels directius del casino
blau, i al mateix temps s’ha vist afavorida, sense dubte, pel desconcert en
què se troba l’altre casino, donat que el seu partit Republicano Conservador
no s’ha presentat a les eleccions, i han tingut una forta pèrdua dels músics
que han creat la banda dels Galgos. La proximitat “conservadora” dels dos
casinos fa pensar que els vots “orfes” del casino Republicano Conservador
se’n anaren cap a la llista conservadora confessional, i no cap a les llistes
blasquistes o cap als republicans més esquerrans. Un altre factor a tenir en
compte, per entendre l’abrumadora majoria obtinguda per la dreta: en estos
dos anys han estat molt més actius que els altres partits, i han captat molta
gent jove.

Els pocs vots que ha recollit el Frente de Izquierdas fan pensar que a Alaquàs,
per raons que ignorem, ha baixat molt significativament la incidència del
metge Paco Forriol, i que també han tingut repercussions al poble les desavi-
nences del líders del Partido Republicano Radical Socialista.

I quina explicació podem trobar al número tan baix de vots obtinguts pel Partit
blasquista? Com un partit, ens preguntem, que ha despertat l’entusiasme
republicà dels sectors populars reviscolant la memòria de don Vicente, i que
trau majories en la capital i en molts dels pobles, a Alaquàs es queda a tanta
distància de la dreta?

No trobem altra explicació, que la passiva actitud, explicada abans, del
Comité local en comparació amb altres pobles. Els blasquistes d’Alaquàs
se n’han vingut avall, i fins i tot han vist com l’alcaldia deixava d’ocupar-la
un home del seu partit. També cal destacar la nul·la incidència que ha tin-
gut en les votacions del poble l’aparició en la llista del partit blasquista, com
a independent, de l’advocat del casino Vell, Eduardo Molero. Segurament
la seua figura, tot i que procedia del Partido Republicano conservador, no
despertava tants fervors de lideratge com per canalitzar vots des d’este
casino cap a la llista blasquista en la que ell, a títol particular, havia trobat
acomodació.
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ELS BLASQUISTES I LA D.R.V. S’INTEGREN EN EL GOVERN DE MADRID

Les dues forces polítiques majoritàries a la ciutat i a la província de València,
que han dut a terme una dura i violenta campanya d’enfrontaments i desqua-
lificacions per tal de convertir-se en el partit hegemònic, es troben ara que
han d’agermanar-se perquè, junt amb els seues partits padrins a Madrid, van
a formar part d’una coalició de centre-dreta per a tenir una majoria a les Corts
que permetesca governar a tota Espanya. Les batalles entre clericals i bea-
tos, que venen produint-se des de molt anys enrere, ara han d’aparcar-se per
ordre de Madrid. Este servilisme de la perifèria cap al centre té la seua lògi-
ca si tenim en compte, per una banda, que els blasquistes, tot i que porten
el mot autonomista en la denominació oficial del partit no són més que una
sucursal del partit Radical que, des de sempre, s’ha mostrat rabiosament
centralista; i per l’altra banda, no oblidem que la Derecha Regional Valenciana,
potser amb un poc més de sensibilitat regionalista donada l’anterior proce-
dència carlista -partidaris de restablir els furs- de Luis Lucia i molts dels diri-
gents del partit, s’ha integrat pocs abans d’estes darreres eleccions en la
Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) i ha d’admetre el
lideratge des de Madrid de Gil Robles, polític que veu amb molt de recel els
nacionalismes de la perifèria espanyola (basc, català, galleg, etc.).

En els dos anys, fins arribar a les eleccions de febrer de 1936, es constitui-
xen diversos governs i en alguns moments són anomenats ministres dos
polítics valencians: Ricardo Samper, de procedència blasquista, que arribà
fins i tot a presidir un dels governs, el qual hem de recordar que va participar
a Alaquàs en un míting amb motiu de les eleccions municipals de 1931; i Luis
Lucía líder de la Derecha Regional Valenciana. Estos dos anys de govern de
centre-dreta són coneguts com al bienio negro, perquè els partits d’esquer-
res i els nacionalistes pogueren constatar com quedaven paralitzades moltes
de les reformes, iniciades en els primers dos anys de la República de govern
republicà socialista, i que varen estar propiciades per la nova Constitució.

Què passa en la vida política d’Alaquàs durant estos dos anys? En línies gene-
ral, així d’entrada, podem dir que l’activitat de la que tenim constància gira
sobretot al voltant de la Derecha Regional Valenciana. I per la banda progres-
sista, la poca activitat que hem detectat es relaciona amb el nou partit
Izquierda Republicana que, sota el lideratge d’Azaña a Madrid i del Dr. Peset
a València, reagrupa als republicans que han participat en el Frente de
Izquierdas a les darreres eleccions, ex militants del desaparegut Partido
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Republicano Radical Socialista, i que a Alaquàs compten amb el recolzament
del metge Paco Forriol Garxa.

ANYS 1934-1935 POCA ACTIVITAT DELS BLASQUISTES
I DELS REPUBLICANS CONSERVADORS

Del partit Republicano Conservador, del casino vell, continuem sense regis-
trar manifestacions o actes de caràcter polític. Els dirigents de València, tots
ells persones d’ideologia moderada, es troben desplaçades per les dues
organitzacions que s’han disputat l’electorat de la burgesia, confessional o
liberal, i no troben lloc en el mapa polític valencià. Mostra d’esta debilitat és,
com hem apuntat abans, que un dels seus dirigents, Eduardo Molero, acaba
passant-se al Partido Agrario.

Des de la vessant musical, un fet a destacar de la banda Primitiva, la Roja, ads-
crita al casino Vell, és que acudix en 1935 al Certamen de València i obté el
3er. Premi de la 3ª secció. Tot un èxit si tenim en compte l’escissió produïda
per l’eixida d’un bon grapat de músics, dos anys enrere, per a crear la banda
del casino dels Galgos. Però hem d’afegir una dada de gran rellevància en la
vida política local. Segons informa el corresponsal del diari Las Provincias31 el
veïnat va rebre el premi amb alegria però «no ha sido como en otros años que
la lucha apasionada de los hijos del pueblo hizo aparecer el triunfo de una
banda local como una derrota de los no partidarios a ellos. En efecto, el
ambiente de cordialidad fue un hecho consumado, al tomar parte activa en los
ensayos, y luego en el Certamen, algunos músicos de esta villa, pero no per-
tenecientes a dicha banda. Nosotros nos congratulamos de lo sucedido».

És evident que els músics que han reforçat a la banda Primitiva provenen de
l’altra banda de Socorros Mutuos del casino Blau, rivals des de temps imme-
morials. Quina explicació podem trobar-li a este sorprenent gest de solidari-
tat musical. Dos fets interpretem que podrien ajudar a entendre-ho: en primer
lloc, la banda de Socorros Mutuos és molt probable que haja entrat en una
situació de crisi, després de l’estranya desaparició en el Certamen de 1933
del mestre Emilio Seguí. I en segon lloc, l’accés a l’alcaldia, dos anys abans,
de Francisco Forment vinculat al casino Blau presumiblement amb el recolza-
ment dels regidors del casino Roig, fa pensar que s’ha generat entre les dues
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forces conservadors del poble com una aliança i una corrent de cordialitat
front als republicans més progressistes.

Tampoc tenim constància d’activitats realitzades pel Centro Instructivo
Republicano Autonomista d’Alaquàs del partit blasquista. Com hem apuntat
abans, la baixa presència en les manifestacions populars d’homenatge al
maestro i el fracàs electoral al poble, mentre el partit ha triomfat clamorosa-
ment a València, són fets que poden explicar la poca consistència de la mili-
tància local. De tota manera, si hem d’atendre a algunes dades aportades per
gent major, sembla que una activitat del casinet, que manté continuïtat
durant estos dos anys, és el ball dels diumenges.   

UNA DERECHA REGIONAL VALENCIANA MOLT ACTIVA

Ja hem adelantat abans que la Derecha Regional Valenciana continua
movent-se. Ara, en gener de 1934, són els membres de la Juventud els que
mostren activitat. Anuncien en el diari del partit32 la benedicció d’un banderí
amb els actes per a commemorar tan trascedente hecho: missa de comunió,
benedicció del banderí amb padrinatge i tot, a continuació, lunch en els salons
del local social, parlaments “d’un destacado elemento de esta Juventud”, y
los propagandistas don Santiago Andrés (conegut com a Garrofa, d’Aldaia, en
la postguerra fou l’home de confiança del també aldaiero José Mª Sanchis,
pare adoptiu del marqués de Villaverde, gendre del dictador general Franco)
junt amb altres dirigents del partit. Els tickets, al preu de 1,50 ptes. han de
retirar-se en la secretaria de la organización local (Benlliure,1), la casa de l’ini-
ci mateix del carrer, que encara mira a la plaça.

Per la crònica de l’acte, publicada una setmana després, sabem que el des-
tacado elemento de esta Juventud és José Sancho, alcalde que fou
d’Alaquàs en les dècades dels anys cinquanta i dels seixanta del passat
segle33. En el mateix mes de gener, els membres de la Juventud celebren
junta general per a la renovació reglamentària dels càrrecs «quedando cons-
tituída la directiva de la forma siguiente: Presidente, don Francisco Llácer;
vicepresidente, don Vicente Folgado; secretario, don José Soriano; vicesecre-
tario, don Jesús Ferrer; vocales: don Francisco Sanz, don José María Guillem,
don José Botella, don Pascual Moret y don Bautista Rizo»34.
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Els partidaris d’Alaquàs de la Derecha Regional Valenciana poden mostrar-
se satisfets. En este any 1934 el seu partit ocupa importants parcel·les de
poder a Madrid, no així a l’Ajuntament i la Diputació de València perquè els
blasquistes ho tenen tot copat; les darreres votacions al poble els han
donat un triomf clamorós; compten amb uns joves dinàmics, que en juliol
van a proposar-li al comité polític «un acto de propaganda en esta locali-
dad, en el que tomarán parte destacados oradores de nuestro partido». A
més a més, després de dos anys de prohibicions, a l’hora de la veritat molt
atenuades com hem pogut comprovar, tornen a celebrar-se les processons
(combregar d’impedits, de la Mare de Déu i del Crist a les festes del poble,
de Sant Francescde Paula) amb un recolzament entusiasta de totes les for-
ces catòliques del poble, com molt bé detalla el corresponsal del Diario de
Valencia35

Arribem al mes de febrer de 1935, i la Derecha Regional Valenciana (D.R.V.)
continua activa. Ara, celebra junta general per a realitzar una ampla renova-
ció del comité polític i de la junta administrativa. Una dada que no podem
deixar passar sense fer menció: com a president, i com un dels vocals, apa-
reixen els noms de Miguel i Vicente Forment Martinez, germans tots dos de
Francisco Forment Martinez que, des de 1933, ve ocupant l’alcadia.36

A l’agost de 1935 es produix un incident de certa transcendència, del que
tenim constància per dos cròniques publicades al Diario de Valencia amb la
signatura de un blavet, és a dir d’un soci del casino Blau37. No coneguem els
fets als que fa referència el corresponsal, però de la lectura dels escrits
podem deduir que s’ha produït una forta desavinença entre el regidor Pasqual
Cervera Requeni Pistoles, del Casino Republicà Conservador i carnisser cone-
gut, i l’alcalde vinculat a la D.R.V. i a l’altre casino. Precisament, com explicà-
vem en pàgines anteriors, pocs dies abans en el Certamen de València, ha
guanyat un premi la banda Primitiva amb la col·laboració de músics de la
banda rival, i tot el món s’ha congratulat de la cordialitat generada. A més a
més, si l’accés a l’alcaldia del conservador catòlic Francisco Forment, del
casino Blau es feu amb la complicitat i el recolzament de l’altre casino, quin
sentit té ara eixa desavinença tan orquestrada des del diari de la D.R.V.? Una
possible explicació és que els temes musicals es mogueren en eixos
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moments en un plànol, o depengueren de persones, distants de les punye-
tes de la política local. Una altra, que podria afegir-se a l’anterior, és que des
de la D.R.V. detectaren un protagonisme molest per part de Pasqual Cervera
i volgueren parar-li els peus. 

En els mesos que resten fins l’acabament de l’any, cal destacar l’activisme
que mostra el rector de la parròquia en el seu quefer pastoral, facilitant el
basament ideològic i nodrint la militància del partit catòlic en moments en què
el tema religiós era motiu de apassionats recels i crispacions en l’escenari
polític. Segons relata el corresponsal de Las Provincias durant l’estiu s’han
celebrat setmanalment Círculos de Estudio de formación moral y religiosa. A
més a més, s’han dut a terme cursets de preparació per a “instructoras del
catecismo”, per al curs que s’inicia el 6 d’octubre «en medio del mayor entu-
siasmo de los niños y niñas, que iban a la iglesia en grupos, llevando todos
en sus manos una libreta para la anotación de vales o asistencias. Acudieron
a recibir instrucción del Catecismo en número aproximadamente de 150
entre niños y niñas. Fue un éxito más que se puede anotar el católico pueblo
de Alacuás y agradecérselo al clero parroquial y sus beneméritas ayudantes,
de las cuales Alaquás espera mucho».

Encara en el mes de novembre, informa també Las Provincias que s’ha cons-
tituït al poble la Juventud Masculina de Acción Catòlica, i s’ha anomenat una
junta provisional. I s’anuncia la creació d’una escola nocturna per a joves en
la que, cada dijous, s’impartiran cursets a càrrec dels directius. I ja en el mes
de gener de 1936, el corresponsal del mateix diari -amb una estreta vincula-
ció parroquial, sense cap dubte- informa de l’adquisició d’una màquina cine-
matogràfica per a projectar pel·lícules a los niños del catecismo, al temps que
anuncia la preparació d’una assemblea de la Juventud Femenina de Acción
Católica, a la que han convidat a la Junta Central, i també d’un acte de propa-
ganda contra el cine inmoral.

GENER 1935: S’ORGANITZEN ELS JOVES DE
IZQUIERDA REPUBLICANA

En este període de 1934 i 1935, per les dades que hem pogut recollir, els
republicans que es mostren més actius són els que se situen més a l’esquer-
ra dels blasquistes, seguidors de Manuel Azaña i del doctor Peset. I són els
joves els primers en mobilitzar-se per la informació recollida.
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Estem en gener de 1935, i trobem al diari El Mercantil Valenciano38 un mani-
fest convidant als joves d’Alaquàs a ingressar en la Juventud de Izquierda
Republicana, signat per un Comité executiu integrat per Virgilio Besó Patilla,
president; Miguel Bonet Desmaiat, vicepresident39; José Ferrer, secretari;
Victor Monzón, tresorer; Juan Saez, Ramón Jornet, Balbino Peiró i Francisco
Ibáñez, vocals.

«Con el fin de elevar, humana y sanamente, la conciencia ciudadana -llegim
al manifest- se ha constituido en esta localidad la juventud afecta a la discipli-
na nacional del Partido de Izquierda Republicana».

«Un grupo de jóvenes -continua el manifest- conscientes del deber que todo
hombre libre tiene en los momentos actuales, se dispone a enarbolar la ban-
dera de la Libertad y a defenderla con sus propias vidas. Deber de todo joven
de este pueblo es dar su nombre para ser inscrito en esta organización juve-
nil, y puede tener la seguridad de que en ella ha de encontrar la solidaridad
que tan necesaria y útil tiene que ser para todos los que sientan nuestro
común ideario. La Juventud Izquierda Republicana de Alacuás se dirige, pues,
a todos los jóvenes para decirles: En el reloj de la vida ha sonado la hora de
despertar los pueblos, ¿seremos nosotros los únicos que no despertemos?.
¿No hemos de conseguir sacudir de nosotros este letargo? ¿Es que vamos a
vivir siempre sin conciencia del cómo y el porqué de las cosas? ¿No podre-
mos elevarnos al estado de hombres? Si así sucediese, no valdría la pena
vivir. ¡Para qué la vida si no se tiene conciencia de ella!»

El text fa una referència indirecta a la passivitat que mostren els sectors pro-
gressistes del poble. I reitera l’oferiment als joves del poble, amb una refe-
rència clara al sector confessional: «Es necesario crear una inteligencia entre
todos los jóvenes de buena voluntad. Es preciso que todos comencemos a
mirarnos como hermanos y no con hostilidad, tal como se nos ha enseñado
por hombres que se dicen cristianos. No es pertinente en estos momentos
buscar la génesis de estos factores. Si nuestros padres no vivieron digna-
mente, no fue culpa de ellos. Fue culpa del ambiente en que actuaban. Para
bien de todos, aquel ambiente desapareció para no volver nunca. Nosotros
vamos a vivir el presente cargado de realidades, y lo que es más sagrado para
todos, procurarles a nuestros hijos un porvenir más justo y más humano». El
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manifest acaba amb un conminatori «Jóvenes de Alacuás, ingresad en la
Juventud de Izquierda Republicana». 

Dos dies després, el diari d’esquerres de Madrid La Libertad publica, sota el
titular: Izquierda Republicana de Alacuás, una breu nota en la que resumix el
manifest de la següent manera: «Por la juventud de este partido político se
ha dirigido un vibrante y entusiástico manifiesto a todos los jóvenes de aque-
lla población, en la que después de invocar el derecho y la democracia, se les
invita a que pasen a integrar las filas de dicha juventud». No sabem si este
diari de Madrid tenia lectors a Alaquàs, com tampoc sabem per quin conduc-
te varen aconseguir la publicació de la notícia.

No tenim constància escrita de les activitats que realitzaren este grup de
joves al llarg de tot l’any 1935. Per informacions que ens han arribat via oral,
sí que sabem que el café Ideal casinet fou un lloc de trobada de gent jove pro-
gressista, que era mirada amb recel pels sectors conservadors. En este local
tenia la seu un dels primers equips de futbol del poble, i sabem que, en algu-
na ocasió, un jove de família molt conservadora va rebre crítiques severes per
part de la família, i fins i tots dels amics, per relacionar-se amb els joves del
casinet que jugaven al futbol. 

Respecte al Comité local d’adults tampoc tenim constància de l’activitat des-
plegada. Només hem trobat al diari El Mercantil Valenciano40 una convocatò-
ria a tots els socis per al diumenge, dia 22 de desembre, a les deu del matí
per a l’elecció de la Junta Municipal, i afegia «dada la importància del tema a
tratar, se ruega la puntual asistencia de todos los socios como un solo hom-
bre, pues cualquiera que sea el número de socios que acuda, los acuerdos
serán vàlidos. El Comité Organizador». 

FEBRER 1936: CRISI DEL GOVERN DE CENTRE-DRETA I NOVES
ELECCIONS GENERALS

Després de l’estiu de 1935 l’aliança entre la CEDA-DRV i el Partido Radical de
Lerroux-blasquistes, junt amb altres xicotets partits, comença a debilitar-se.
A més a més, han estat dos anys de govern durant els quals s’han desenca-
denat fortes tensions socials provocades, entre altres raons, pels recels que
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ha generat entre els sectors obrers i progressistes la frenada en els canvis
iniciats en els primers dos anys de República. I per acabar d’agreujar la situa-
ció d’inestabilitat governativa, es destapa l’afer conegut com l’estraperlo que
esguita a Lerroux i a alguns polítics radicals pròxims, debilitant a esta organit-
zació i a la pròpia coalició governant. 

A finals de 1935 s’intenten incomptables aliances per tal de crear un govern
de xicotets partits de centre, però cap d’elles troba recolzament parlamenta-
ri suficient. I arriba un moment en què tots els polítics es mostren d’acord en
què cal convocar de nou eleccions. Les tensions i els crespaments, entre els
sectors conservadors i els que volen que la República encete el camí de les
transformacions socials, van en augment i els partits acaben alienant-se al
voltant de dos grans coalicions electorals: el Bloque o Frente de Derechas
liderat per la CEDA-DRV, junt amb els monàrquics de Calvo Sotelo, el Partido
Agrario, els carlistes, etc.; i el Frente Popular en el que, al voltant de Izquierda
Republicana i el PSOE, s’integren la Unión Republicana de Martinez Barrios
que ha trencat amb Lerroux, el Partido Comunista, el Partido Sindicalista de
Angel Pestaña, el POUM de Andreu Nin, etc. 

Passem a vore com afronten els partits instal·lats a Alaquàs esta nova conte-
sa electoral, i de quins actes electorals celebrats tenim referència.

LA D.R.V. DEMANA COL·LABORACIÓ ALS REPUBLICANS
CONSERVADORS LOCALS

En les darreres setmanes de 1935 i primeres del 36 totes les novetats dels
diaris es mouen al voltant de les dues grans aliances que, com apuntàvem
abans, van configurant-se a Madrid, amb algunes variants pel que respecta a
València. Es el cas del Partido Agrario, molt pròxim sempre a la CEDA, que a
Madrid s’integra en el Frente o Bloque de Derechas i a València, en canvi, no
s’accepta que Eduardo Melero (advocat del Casino Republicano Conservador,
de la música Primitiva), representant dels agraristes, entre en les llistes. 

La Derecha Regional Valenciana es troba forta i amb molta moral de victòria.
En les seues llistes de la candidatura de la província no apareixen noms del
partit monàrquic Renovación Española, que liderara Calvo Sotelo. Sí que aca-
ben integrant en la candidatura a un membre de la Comunión Tradicionalista,
segurament per la implantació que, en eixos anys, encara tenen els carlistes
en alguns pobles valencians. 
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Les eleccions estan convocades per al diumenge, 16 de febrer. Dos setma-
nes abans, el diumenge 2 de febrer, a les 11 h. del matí, segons explica el
cronista de Las Provincias41 celebra la D.R.V. el seu míting al teatro Moderno
(sense dubte, es referix al cine Ideal). Entre els oradors cal destacar la parti-
cipació del president del partit Manuel Simó i, en representació de Acción
Cívica de la Mujer, de la jove filla de Luis Lucia, Mª Teresa, que mesos des-
prés ingressaria en el campament de presoneres ubicat a l’edifici dels jesu-
ïtes d’Alaquàs42.

Del casino Vell vinculat al Partido Republicano Conservador, que ara apareix
amb el nom de Circulo de Derecha Liberal Republicana, després de les des-
avinences originades entre el seu regidor Pasqual Cervera i l’alcalde, en el
passat agost a les que ens hem referit abans, no tenim notícies d’activitat
alguna. Els seus dirigents a València i a Madrid, davant del radicalisme en què
es mostren els dos grans blocs o fronts de partits, es mostren desconcertats
i indecisos. Al final no s’inclinen per cap de les dues grans aliances munta-
des, i decidixen presentar la seua pròpia candidatura. En una societat tan
polaritzada cap els extrems, és una aposta atrevida la que prenen els republi-
cans conservadors. I de resultats dubtosos com molt oportunament els
recorden els conservadors catòlics, molt segurs de la seua posició hegemò-
nica.

És molt significativa a este respecte, la crònica que publica a Las Provincias
el corresponsal d’Alaquàs el mateix dissabte,15 de febrer, vespra del dia de
les eleccions. «Estos dias -comença dient- se muestra cierto nerviosismo en
las gentes respecto a las elecciones que han de celebrar-se el dia 16; lo
demuestra no sólo la fijación de carteles de distintas ideologías, sino los letre-
ros insultantes y groseros en que los señores zurdos nos han asqueado las
paredes del pueblo, hecho que ha producido la más enérgica repulsa por
parte de la inmensa mayoría de los vecinos y han demostrado a la altura que
se encuentran los pobres pintores.

Las elecciones -continua el corresponsal- se ven con un claro triunfo de la
candidatura antirevolucionaria, pues Alacuás es un pueblo de abolengo dere-
chista, como en todas las elecciones ha demostrado, y el próximo domingo
la confirmará una vez más».
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I ara be la part més aclaridora de l’objectiu dissuasori perseguit pel correspon-
sal, en el text de la seua crònica, si tenim pressent que al casino Vell del
Partido Republicano Conservador, són seguidors de Miguel Maura i Alcalà
Zamora i que, a més a més, els seus socis són lectors del diari de dretes Las
Provincias al que està subscrita la societat: «Únicamente que pudiera ser
más aplastante el resultado si los mauristas se dieran cuenta de la gravedad
que es para la patria, para la familia, para el orden social y para la religión,
estos críticos momentos, y se decidiran a sacrificar un poco el amor propio y
votar, si no integra, por lo menos ocho de los candidatos antirevolucionarios
(de la llista de la D.R.V.), cosa que la vería con mucho agrado la mayoría de la
población y buen número de socios».

ALS BLASQUISTES NO ELS VOLEN EN EL FRENTE POPULAR

Al partit blasquista els dos anys de govern a Madrid els està passant factura,
i no van cara a l’aire. Per una banda, és un fet el descrèdit en què entren els
republicans de Lerroux i, junt amb ells, els homes més pròxims a Sigfrido
Blasco-Ibáñez, amb motiu de l’afer de l’estraperlo. I per altra, els sindicats
CNT i UGT, i els partits d’esquerra (republicans, socialistes i comunistes), han
vingut criticant durament la seua col·laboració amb la CEDA al llarg dels dos
anys que ha durat l’aliança de govern. Ara, cara a les eleccions, en el Frente
Popular constituït a Madrid no volen la presència ni de Lerroux ni de Sigfrido,
i els blasquistes es troben que han d’afrontar les eleccions en solitari.

Ja en 1934 un grup de dirigents del partit blasquista varen publicar en El
Mercantil Valenciano un manifest trencant amb Sigfrido Blasco-Ibáñez per a
crear un nou partit Esquerra Valenciana. Entre els dissidents es troben dos
dels dirigents blasquistes que més han xafat Alaquàs, Vicent Marco Miranda
i Julio Just. El mateix Samper, expresident del govern, ha abandonat el par-
tit. L’esfondrament dels radicals i dels blasquistes és molt apreciable a les
pàgines del diaris: alguns dels Círculos Instructivos Republicanos
Autonomistas anuncien la seua separació per a vincular-se a Izquierda
Republicana; ha desaparegut l’eufòria que hi havia en les eleccions de 1933
quan es multiplicaven els mítings; a finals de gener les pàgines de El Pueblo
reiteren contínuament els recordatoris als Comités locals per a què acudix-
quen a València a recollir la documentació dels apoderats i interventors, etc.
A principis de febrer només quatre pobles de l’Horta-Sud han passat a arre-
plegar els papers.
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Finalment, una setmana abans de les eleccions, el nom d’Alaquàs apareix en
un llistat dels 264 pobles que, per fi, ja han recollit la documentació43.
Segurament les forces de la militància local es troben tan debilitades, i no
donen per a més, que ni tan sols arriben per a convocar un míting al poble.

EL FRENTE POPULAR DEFENSAT PER IZQUIERDA REPUBLICANA I LAS
JUVENTUDES SOCIALISTAS

En realitat, el partit més organitzat que li fa front, en l’activitat electoral, a la
dreta catòlica d’Alaquàs és ara Izquierda Republicana. Pel que publica El
Mercantil Valenciano sabem que per al diumenge, 11 de gener convoquen als
afiliats a les quatre de la vesprada a una junta general «en el domicilio social,
calle Salmerón nº 19 -café Ideal, tocant el cine- para tratar el orden del dia
expuesto en el tablón de anuncios». Apareixen també varies convocatòries
“a los componentes de la Junta districtal” -ara diríem comarcal- de Torrente
per a assumptes relacionats amb els preparatius de les eleccions. Son molts
els pobles on es convoquen mítings de Izquierda Republicana, en solitari o
juntament amb els altres partits del Frente Popular. En Alaquàs els republi-
cans d’esquerres acaben convocant-ne dos, en solitari, sense implicació for-
mal dels altres partits integrants del Frente Popular: el primer, per al diumen-
ge 9 de febrer a les 10.30 h. del matí en el que intervenen els oradors Antonio
Cortina, Domerio Mas, Ginés Ros i Vicente Navarro; i en el segon, que es
celebra el dimecres,12 a les 8.30 h. de la nit, amb el mateix Vicente Navarro
junt amb Juan Rivaud, Juan Juanes i Francisco Ontiveros.

Dels altres partits integrants del Frente Popular no tenim constància escrita
de la seua implicació a Alaquàs. Ni estan organitzats el PSOE ni el Partido
Comunista, com sí que ho estan a alguns altres pobles en els que organitzen
mítings pel seu compte, o participen junt amb els republicans d’esquerres. Sí
que sabem, per boca de Salvador Palop Moret Moret 44 i de José Gil García
Panolla, que dies abans de les eleccions un grup de joves es reunixen per a
crear al poble les anomenades Juventudes Socialistas. Alguns d’ells prove-
nen de les joventuts d’Izquierda Republicana i, en aquells moments en que
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les organitzacions obreres cobraven força i adeptes, és ben explicable que en
Alaquàs acabara constituint-se una organització que defensara explícitament
els interessos de classe, més enllà de l’ideari republicà.

Per alguna informació oral hem sabut també de l’existència a Alaquàs d’un
nucli de partidaris del partit que lidera Martínez Barrios, Unión Republicana
Nacional membre destacat del Partido Radical de Lerroux, del qual es va dis-
tanciar quan esclataren les irregularitats de l’estraperlo. També este partit
republicà moderat forma part del Frente Popular, i sembla ser que fins i tot
tingué seu al poble durant els anys de la guerra civil, al mateix local on es
varen reunir els joves socialistes, dalt de ca Guerra al carrer Dr. Barberà on
després estigué ubicada l’escola en la que impartia classe donya Isabelita.

RESULTATS ELECTORALS: A ESPANYA GUANYA EL FRENTE POPULAR
I A ALAQUÀS, LLEUGERA MAJORÍA DE LES DRETES

En la circumscripció electoral de València província són quatre les formacions
polítiques que entren en joc: el Bloque Nacional o de Derechas, el Partido
Republicano Conservador, el Partido Unión Republicana Autonomista-blas-
quista, i el Frente Popular. A la majoria dels pobles la llista dels republicans
conservadors aconseguix molts pocs vots, a diferència d’Alaquàs com des-
prés vorem. Els blasquistes han deixat de ser un partit hegemònic, es que-
den entre els 26 i els 53.000 vots, i no trauen cap diputat. Els vots es con-
centren en les propostes dels dos grans blocs o fronts: entre 138 i 142.000
obtenen els deu diputats de la llista majoritària elegits del Frente Popular, i
entre els 128 i 142.000 vots trauen els tres diputats de la llista minoritària del
Bloque Nacional, que a València quasi exclusivament és la D.R.V.

A Espanya el triomf del Frente Popular és aclaparador pel número de dipu-
tats: 262 dels partits adscrits al Frente Popular, 54 als partits minoritaris de
centre, i 142 dels partits integrants del Bloque Nacional ó de Derechas.

A Alaquàs els resultats mostren un major equilibri, inclinat un poc cap a la
dreta: entre 545 i 606 vots obté el Bloque Nacional, entre 514 i 529 vots el
Frente Popular, entre 23 i 75 vots els blasquistes, i 114 vots la llista dels repu-
blicans conservadors.

Les xifres ens indiquen que Alaquàs no és un poble abocat cap a les posi-
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cions d’esquerres. Només hem de sumar els vots de les dues llistes conser-
vadores (el Bloque Nacional i el Partido Republicano Conservador) per a com-
provar-ho. Són 720 vots dels diputats més votats de dretes, per 604 vots
d’esquerres si als blasquistes els considerem d’esquerres i afegim els seus
vots als del Frente Popular. En canvi, en el còmput de vots dels pobles del
que anomenen districte de Torrent, l’avantatge és al contrari, a favor del
Frente Popular, però també per una diferència no molt abundada de vots.

Una dada a destacar, i després vorem per què, són els 114 vots aconseguits
pels republicans conservadors, molt superiors als que obtenen en les pobles
del voltant. L’explicació cal trobar-la en la vinculació del casino Vell a esta for-
mació política, i a l’activitat desplegada per Pasqual Cervera Requeni, un dels
seus directius i alhora regidor com hem explicat abans, a propòsit de l’enfron-
tament amb l’alcalde airejat pel corresponsal del Diario de Valencia. Mostra
del treball electoral realitzat per Pasqual Cervera és el fitxer electoral, en
poder seu, d’alguns carrers del poble on apareixen les persones amb dret de
vot de les famílies vinculades al seu casino, i a on no figuren les persones que
militen, per exemple, en la D.R.V. El fitxer l’adjuntem al final com a Annex II.

PASCUAL CERVERA REQUENI, NOU ALCALDE

Dies després de les eleccions se forma a Madrid un govern integrat només
per republicans d’esquerra, i presidit per Manuel Azaña, i en el que no volen
participar els socialistes. El programa, tal com tenien pactat en el Frente
Popular, és de caràcter reformista amb l’objectiu de consolidar els avanços
socials dels dos primers anys de República, frenats després pels dos anys
posteriors de govern de centre-dreta. A partir de març, la situació entra en
una espiral de radicalismes que propicia la rebel·lió dels militars, i de la dreta
més extrema, contra la legalitat republicana.

Les informacions de què passa a Alaquàs, en estos mesos anteriors a la guer-
ra civil, són molt escasses i només fan referència als canvis que afecten a l’al-
caldia. Canvis que es produixen no només al nostre poble sinó a la majoria
dels Ajuntaments.

Segons llegim a El Mercantil Valenciano45, i referint-se a l’Ajuntament de
València, després de la victòria electoral del Frente Popular es crea «la nece-
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sidad imperiosa de sustituir el caduco y vacilante Ayuntamiento que nominal-
mente rige la ciudad por una Comisión Gestora que devuelva al pueblo la
tranquilidad y confianza, siquiera sean sus facultades limitadísimas, se va a
proceder a la antevotación de candidatos a gestores municipales». No cone-
guem cap decret que regule estos canvis, però els partits que integren la
coalició triomfant, sembla que prenen esta mida de facto i anuncien vota-
cions internes per a anomenar els seus representants a l’Ajuntament de
València, a l’espera de què es celebren al mes d’abril noves eleccions muni-
cipals, que després no arriben a convocar-se.

Des d’abril de 1931, les Alcaldies de València i de la quasi totalitat dels pobles
han estat en mans de republicans blasquistes ó conservadors, i ja en 1933,
com a Alaquàs, algunes alcaldies han estat ocupades fins i tot per homes de
la D.R.V. Ara a principis de març, però, estos alcaldes són desplaçats per diri-
gents de Izquierda Republicana o en
algun cas, de la Unión Republicana
Nacional o del PSOE, tots tres inte-
grants del Frente Popular. Els edictes
dels Ajuntaments que publica el
Boletín Oficial de la Provincia (BOP)
estan ara, a partir de març, signats
per noms distints als d’un mes abans,
i en molts dels casos per un presiden-
te de la Comisión Gestora o per un
teniente de alcalde-presidente de la
Comisión Gestora.

Pel que fa a Alaquàs, llegim al BOP
del 8 de febrer un edicte signat per
Francisco Forment el 20 de gener,
tractant de localitzar a dos joves que
no s’han presentat a files. I al BOP del
18 de març trobem un altre edicte del
2 de març, exposant a informació
pública el pressupost municipal de
1936, amb la signatura ara de l’alcalde
accidental Pascual Cervera Requeni.
El canvi ens fa pensar en un pacte
entre els republicans esquerrans i el
polític del casino Vell que ha obtés per
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al seu partit un rellevant percentatge d’un 10% de vots, per tal de desplaçar
de l’alcaldia a un conservador catòlic, enemic comú ara, després de l’estiu de
1935, de les dues formacions republicanes majoritàries al poble. 

Una altra dada que pot ajudar a explicar, com un cas prou singular, que siga
un republicà conservador qui ocupe l’alcaldia. Ens referim a les vinculacions
directes que Pascual Cervera manté amb els dirigents del seu partit a
València. A finals d’abril es convoquen eleccions per a elegir els compromis-
saris que, junt amb els diputats de les Corts de Madrid, han de participar en
l’elecció del nou president de la República, que ha de substituir Niceto Alcalà
Zamora. El nom de Pascual Cervera és un dels tres candidats que presenta
el partit Republicano Conservador de Miguel Maura per València. La D.R.V.
no es presenta, la llista dels partits del Frente Popular aconseguix 154.000
vots i Pascual Cervera n’obté 5.82646. Es explicable que, davant un home que
es troba en la línia dirigent del seu partit a València, els republicans d’esquer-
res tingueren la consideració, tot i que el seu partit no s’havia integrat en el
Frente Popular, de deixar-li ocupar l’alcaldia. Mesos després, una vegada ini-
ciada la rebel·lió militar, la presidència de la Comisión Gestora Municipal serà
ja ocupada per Virgilio Besó Patilla, destacat militant de Izquierda
Republicana.

A partir de juliol de 1936, totes les vicissituds de la vida política a Alaquàs
durant la guerra civil, han estat descrites en el documentat treball publicat a
Quaderns, del qual són ja coneixedors els lectors que venen seguint la
memòria del nostre poble47.
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ANNEX

Les activitats del casino de la Plaça, de la música Primitiva (1928-1935)
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1928 Complemento al Libro de Cuentas de 1928 a 1935. (Salidas ó Gastos)

Enero En las anotaciones mensuales (en el Libro indican Debe y Haber) lee-
mos, en el mes de enero de 1928 Ayuda a los Soldados de África por
60 pts., mostrando que los ausentes, que no han pasado las
Navidades en el pueblo se les tiene presentes. 

Ya instalada la Sociedad en la nueva Casa, hay gastos producidos en
materiales y albañiles al dejar “el viejo local” en las condiciones que
lo recibieron, se pagan las deudas del alquiler y se cancela el contra-
to del arrendamiento. Conserje: liquida el año 1927 y la nueva contra-
tación con una fianza de 400 pts., y un cobro del arriendo de 6,55
pts/dia., que se cobran mensualmente. (Ismael Martí Barberá).

El pago mensual al director de la banda de música Juan Martínez por
las lecciones de solfeo de 50 pts., con cargo a la sociedad hasta fina-
les del año 1930. 

El arreglo de los juegos de dominó por 3,50 (nuevo costaba 9 ó 10
pts).

El cobro de las cuotas de los socios, se realiza semanalmente. -los
domingos era el día del pago-, cada semana 0,35 céntimos, que al año
ascendían a 18,20 pts.; ello representaba mucho, si lo comparamos
con el jornal diario de 9,50 ptas, además hay que tener presente que
los músicos adquirían sus instrumentos, un adecuado vestuario
(ensayos, pasacalles, etc.) cuando no usaban el uniforme reglamenta-
rio.

Conocemos la ayuda a enfermos, por el pago semanal de “dietas”,
de 1,50 pts/día que se pagaban cada semana, a quienes realmente
tenían necesidad. (Queda reglamentado en lo que disponen los arts.
9º, 10º,11º ,12 y siguientes del “Régimen Especial Socorros Mutuos”
en el Reglamento del “Círculo Republicano Música Primitiva de
Alacuás” de Abril de 1932) Esta ayuda ya estaba establecida con ante-
rioridad al citado reglamento, y. con posterioridad se sigue abonando.

Siguen las obras en la nueva Casa. La adquisición, procedente de un
socio, de una “barandilla de hierro para la escalera”.

Marzo En el fallecimiento del socio Elías Forment Casabán se rotula la coro-
na pagando 25 ptas, a cargo de la Sociedad (esta cifra la seguirán



manteniendo en sucesivos decesos. Reintegran a su viuda los vales
que el fallecido poseía.

Se constata que los socios, cuando hacían trabajos para la sociedad,
del nivel que fueren, los cobraban. Existe el pago del trabajo del
Secretario del año 1927 abonándole 100 ptas., y al que gestiona la
correspondencia le pagan 24 pts.

Es llamativa la adquisición de 3 dominós nuevos, van al gasto mínimo.

Abril El 29 de abril de 1928 se realiza la inauguración oficial. Hay anotacio-
nes de gastos por 100 “besalamanos” y 100 sobres. El gasto total es
239,95 pts. 

Se imprimen 500 ejemplares del Reglamento, y 1000 impresos de
“vales”.

Por la adquisición de atobones, carpintería, mano de obra jornales,
etc., vemos que siguen las obras, realizándose mejoras (compra cable
maroma para la subida y bajada de los ventanales) y otras instalacio-
nes.

Son llamativos “los arrestos” a socios, en mayo son 3: medio arres-
to, 8 y 15 días, ingresando 1, 1 y 2 ptas.                         

Junio Se paga la contribución 57,85 pts., al año. 

Hay un ingreso de un donativo voluntario de 50 pts. Por la venta de
unas puertas del “derribo” ingresan otras 50 pts. 

Julio La adquisición de los materiales necesarios para el arreglo del billar,
por los socios. Heladoras, se adquieren útiles y se rematan asuntos
pendientes.

Agosto Hay una compra de 10 Letras de Cambio, que firman los avalistas en
un préstamo de cinco mil ptas. 

Septbre. Se realizan los pagos del cargo de “avisador” 35 pts., y del secretario
de 100 pts, por el trabajo del año 1928.

Octubre Fallece el socio Francisco Bou Mirasol (rotulación de la corona).

Hay ingresos por los vales a nuevos socios, u otros que incrementan
su aportación.

Diciembre Por la realización de los “bailes familiares”, la comisión da cuentas de
la actividad, con unos ingresos de 1.461 pts., y gastos de 1.219 ptas.
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Al producirse el cambio del conserje, reintegran al saliente con el
importe de la fianza, y tomando al nuevo dicha cantidad.

El año inaugural presenta 36 nuevos socios, la recaudación de cuotas
fue de 5.399 ptas, y del arriendo del conserje de 2.483 ptas. 

1929

Enero Al inicio del nuevo año vuelven a tener presentes a los “soldados en
África, hijos del pueblo”, con unas estrenas de 40 ptas. No consta
cuántos eran.

En la nueva contratación del servicio del bar el importe a cobrar es de
8,55 pts., por dia, pasando a cobrar semanalmente.

Pagos del periódico Las Provincias: 36 pts., por el año 1928. Se dedu-
ce que el valor de un ejemplar era 10 céntimos.  

Así mismo del diario La Correspondencia se paga 17,30 pts., y del dia-
rio La Nación se pagan 15 ptas.; importes por semestre.

Marzo Las mejoras que se van produciendo con un nuevo depósito para
agua, la colocación de una tapa de mármol para el mostrador, la com-
pra de la máquina de “sels”, la dotación de menaje para al bar: gots,
platerets, lleteres, cafetera “rusa”, 14 cadires “blancas”.

El ingreso por la actividad del baile, se hace por trimestre, en la cuan-
tía de 180 ptas.   Continúan las lecciones de solfeo, a los educandos.

Abril Las dietas para los socios enfermos continúan siendo debidamente
atendidas.

Por la limpieza de los sanitarios, hay un trabajo de 3 sifones “pipa”
con un pago de 46,25 ptas., puede deducirse que no había desagües.

Normas sanitarias:  por la “desinfección del local” se abonan 117 pts. 

Instalación de luces en la fachada del edificio por un importe de 100
pts.

Es llamativa la sanción al conserje: “correctivo por servir mal 2 cafés”,
se le hace pagar 2 pts.

Se hacen obras ya que consta un pago por “jornales de carro”.

Septbre. Detallado el fallecimiento de dos socios: Francisco Guerrero Llopis y
José Peiró Portalés.                                         
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Se realiza la pintura de la fachada por 60 pts. Se atienden los gastos
del secretario, del avisador, y se gratifica al cartero con 1,25 pts,; con-
tribución, reparación billar y demás... Se ingresan del baile 150 ptas. 

Novbre. Por un pergamino 50 pts., desconocemos a quien se homenajeaba.

Diciembre Los incorporados a la sociedad fueron 27 nuevos socios. Las cantida-
des ingresadas por las cuotas son de 5.663 pts., y por el arriendo al
Conserje 3.101 pts.

1930

Enero A la banda de música por los conciertos de enero y febrero le abonan
la cantidad de 100 ptas. Siguen las 50 ptas., mensuales por las clases
de solfeo.

Deceso de dos socios “fundadors”: Miguel Tárrega Soriano y
Francisco Sáez Beta.  

Pago  del periódico Las Provincias 45 ptas, de 1929 y tres meses de 1930.

Abril A Francisco Tárrega le abonan 50 pts., por clases de solfeo de agos-
to y septiembre del año 1926.

Mayo Fallecimiento del socio Manuel Forment Barberá.

Arresto de un socio durante 15 dias, lo que hace pensar que la disci-
plina era aplicada. 

La banda ofrece conciertos en la plaza en los meses del verano, per-
cibiendo las 50 ptas. mensuales.

Junio Se continúan atendiendo las prestaciones a enfermos.

Julio Conciertos banda de música.

Agosto Se cancelan vales de aquellos socios interesados en ello.

Final del préstamo de M. Montalt, le cancelan también los 120 vales.

Septbre. Adquieren materiales para una lámpara grande para el Círculo, por 300
ptas., a R. Zaragozá, que cancelan con 60 Vales (consta el ingreso por
Vales y pago de su factura o cargo.)

Ricardo Campos cesa como secretario de la Sociedad, abonándole 75
ptas. por los 9 meses del año.

Hay sanciones a 3 socios. 
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La sociedad juega en la lotería del sorteo de Navidad la cantidad de 22
ptas.

Diciembre Siguen desarrollando la actividad de la sociedad, puesto que la parte
económica nos demuestra los ingresos de las cuotas (5837 pts.); del
arriendo del servicio del bar (2.579 pts.; de las actividades (bailes).
Hay un ingreso atípico de 88 pts., por la “Subasta de varios objetos”.
Así mismo son atendidos los gastos normales, contribución, secreta-
rio, avisador, dietas a socios pago o reintegro de los prestamos a los
prestatarios, a la banda de música.

Han entrado 23 nuevos socios.

En este año, la banda Primitiva de Alacuás, bajo la dirección de D.
Juan Martínez, obtiene un premio de 1.500 ptas., en el Certamen
Musical de Carcagente, 1er. Certamen Regional de Bandas
Civiles.

1931

Enero Al iniciar el año y tener que presentar las cuentas de 1929 y 1930, se
reintegran las mismas con “pólizas del estado”.

El nuevo secretario que cobra 30 pts. del último trimestre es Salvador
Andreu Martí.

Cabe resaltar el cese de las clases de música.

Se adquiere un servicio de cristal para el bar por 230 ptas.

Febrero Por adecuar la Sala de la Música existe un ingreso por vales de 1.436
pts., -los adquirientes constan en el registro del Libro de Vales-. A la
vez se registran los gastos por obras realizadas (1.582 ptas.).

Marzo Obras: albañil Jesús Cervera, Fco. Alfonso, cañizo, yeso, madera, ato-
bones.

Se hacen mejoras: “por un paño usado, comprado en el Café Colón,
para la mesa de billar”... 30 ptas. y las gomas para la misma 137 ptas.

La adquisición de la máquina de “sels” y su instalación (serpentin,
tuberías, fontanero, etc.).

Abril Compra de “seda de Damasco morada…” y en mayo “fiesta inaugu-
ración de la bandera”, con un gasto de la traca de 12,50 ptas., (no hay
datos de lo cobrado por las bordadoras…) 

Se siguen atendiendo los pagos de dietas, a la banda de música, etc.
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Mayo El envío de un telegrama a D. Niceto Alcalá Zamora, presidente de la
recien proclamada II República, (desconocemos el texto) por importe
de 3,10 ptas.

Predomina en este mes el pago dietas a enfermos.

Realizan la pintura de ventanales y fachada de la sociedad.

Junio Pintura de la nueva denominación y rotulación Círculo Musical de
Derecha Liberal Republicana. Y un nuevo cuño.

Julio El pago de tres mensualidades atrasadas a la banda, los ingresos por
las actividades sociales: cuotas, baile, el arriendo del bar con 3 meses
de retraso, el montante de las cuotas por cobrar, etc.

Agosto Pago 18 meses a Las Provincias por 54 pts. (545 dias x 0,10 cms = a
54 pts. ) 

Septbre. Por la defunción del socio José Escribá Soria, la atención estatutaria.

Siguen realizando las necesidades del mantenimiento del edificio:
puertas, ventanas, mesa billar, balcón etc.

Octubre El abono a la banda de música de los conciertos de julio, agosto y sep-
tiembre.

Diciembre Pago al cobrador de las cuotas José Lino Navarro, de 75,20 ptas,
resultante del 1,40% sobre un volumen de 5011,10 por los recibos
cobrados.

Se abonan lo correspondiente al secretario, al avisador; así como la
cancelación de los préstamos y el pago de los intereses.

Entradas de 16 nuevos socios a lo largo del año.

Se siguen manteniendo los niveles de ingresos de cuotas (5.698 pts.)
-313 socios- y conserje similar a los años anteriores (2.407 pts.).

1932

Enero El nuevo conserje, Facundo Ferrer, ha de pagar el canon diario de 4,15
ptas. (6,65 el año anterior). Se practica la liquidación con el cesante
–José Más-, devuelven la fianza de 400 y 211 pts. por no haber reali-
zado las actividades pactadas. A la banda de música se le pagan los
atrasos de Octubre Noviembre y Diciembre de 1931.

Por la redacción del nuevo Reglamento: Timbre y Pólizas se pagan
81,60 pts., más las cuentas a Hacienda que ascienden a 19,60 ptas.,
por cambios en la denominación y en el articulado.
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Abril Compra de varios libros: Mayor, Caja, Registro ,Indice, etc.,

Ha habido cambios en la Directiva, ello repercute en los administrati-
vos, socios, músicos y demás.

El declive considerable de ingresos: cuotas, conserje, fiestas, etc.
reflejan la crisis de la decaída de la sociedad, por la escisión produci-
da en la banda.

Mayo Leemos en los gastos: Por un Certificado de Hacienda para el Juicio,
pliegos del papel judicial, poderes Notario de Torrente mecanografía
para el Juzgado.

Pago a Hacienda por el registro de marca y rótulo patente de la músi-
ca Primitiva. 

Un taxi urgente a Valencia y Procurador para juzgado de Torrente.,

La suma de varias partidas de estos gastos asciende a 2.680 pts.      

(es el 75% de las cuotas cobradas en el año 1932.)

Abonan a la banda de Música los meses de marzo y abril.

Julio Jorge Navarro pinta el rótulo del nuevo nombre de la sociedad, 40
ptas.

El secretario F. Cortés, cobra el 2º trimestre (75 pts.). A la banda de
música, los meses de mayo y junio. Igualmente paga con retraso al
conserje.

Septbre. Pagos al procurador Miguel Tormo Izquierdo (Tribunales de Valencia)
por “la querella presentada contra esta sociedad”, y al abogado D.
Eduardo Molero por la defensa en el pleito contra la sociedad.

Abonado a la música el mes de julio.

Pago al procurador de Valencia, Miguel Tormo Izquierdo 69 ptas.

Octubre Liquidación Juzgado Torrente y procurador Severino Yago, 363 ptas.

A Eduardo Molero, por la defensa en el pleito contra la sociedad,
1.000 ptas.

Diciembre El nuevo conserje, José Tárrega Peiró, presta fianza en la cantidad de
200 pts.

Lotería para la sociedad: 22 pts.  

Pagos a la banda de música por agosto y septiembre.
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Se producen 9 altas de socios. Lo cobrado del conserje 1.878 pts., y
los ingresos de las cuotas 3.600 ptas., equivalente a 198 socios de
cuotas completas.

1933

Enero Al avisador de las juntas de la directiva, le pagan 30 pts.

Al cobrador de las Cuotas, de las 3607 ptas al 2% 72,15 pts

Facundo Ferrer, devolución depósito fianza metálico de 200 ptas.

Se realizan una serie de reparaciones y mejoras, reloj, pila de cinc,
repisa mostrador, paño mesa billar, dotación al bar, cafetera etc..

Febrero Pago diario Las Provincias, de 3 meses de 1931 y 12 del 1932 = 15
meses x 30 =455 días, por 0,10 céntimos se pagan 45 ptas.

Marzo Vale indicar que el pago diario del arriendo del bar, vuelve a bajar, y
ahora es de 3,80/día.

Instalan 1 contador de la Luz de la compañía Volta, por 55 pts. Y al ins-
talador por los trabajos en el Círculo 34 pts.

Abril Por la copia de la sentencia dictada en autos de menor cuantía, de
Miguel Tárrega contra Peregrin Ruiz , se pagan 30 ptas.

Pagan a la Música la cuota de los meses de octubre y noviembre del
32.

Las pólizas para el nuevo Reglamento son 22,50 ptas.

Mayo Compra de un Reloj de pared por un importe 125 pts.

Julio Abono a la Banda de Música el primer concierto del año. 

Compran de un aparato de Radio por 250 ptas.

Agosto Reparación del tejado del edificio.

Por los derechos del Juzgado, del juicio de conciliación.

Pintan las puertas de los balcones por de 33 ptas.: “Cinco jornales y
medio de ocho horas el jornal“ a razón de 6 ptas/jornal. 

Octubre Pago de 117 ptas los 300 ejemplares del nuevo Reglamento, aproba-
do con algunas modificaciones en su articulado

Se le abona a la música el segundo y tercer concierto.

Diciembre 22 ptas de la Lotería Navidad.
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Pago a Vicente Peiró Campos, cobrador de las cuotas, de 71,85 ptas.,
(el 2% sobre las 3592 ptas., importe de éste año). 

La cantidad ingresada del servicio del bar 1.409 ptas.

Se inscriben 8 socios a lo largo de todo el año 1933.

1934

Enero Del conserje saliente, José Tárrega, le cobran noviembre y diciembre,
y a la vez devuelven la fianza de 200 ptas; y por incumpliendo del con-
trato le abonan 150 y por una cafetera marca “Bautista” y una vitrina
otras 150 pts.

Febrero Realizan unas cuantas reparaciones y mejoras. Compra de un aparato
“elevador reductor Aldier” para el aparato de radio: 40 pts.

Suscripción al diario Las Provincias, 36 ptas de todo el año 1933.

Marzo Varias reparaciones de la cocina y chimenea. Cambian o colocan los
cristales. Siguen con el cuidado y mantenimiento del edificio.
Devolución préstamo e intereses. Abonan del primer concierto del
año a la Música 83,35 ptas.     

Junio En su mayoría, los apuntes de gastos obedecen a reparaciones y
mantenimiento de cosas menores: estaño a tubería, reparar sillas,
albañilería, cerradura, portes de 3 heladoras, etc.

Tres meses del periódico Luz, órgano del Partido Conservador.

Agosto Pago por reparar la carpintería del local a Ernesto Martí.

Por componer heladoras: por pintar las puertas interior a Jorge
Navarro; a Vicente García por soldar serpentines y “dos cristales gra-
vados”.

Diciembre Por cobrar las Cuotas del año 62,75 ptas.

Son 5 los nuevos socios. Por cuotas ingresaron 3.107 y 961 del
Conserje.

1935

Enero Hay trabajos de reparaciones; paño o tapete del billar; compra de
menaje para el servicio de bar.  Vuelve a pagarse por trabajo de “sacar
el W”.

Febrero El pago de 41 pts del periódico Las Provincias, por “un año y 51 dias”.
Se confirma que su precio continúa siendo el de diez céntimos.
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Marzo Reparaciones en la cocina, barra, nevera, cafetera, etc.

Abril Por el pago de la corona, citan la defunción del socio Vicente Carrión
Calaf.

Consta la salida de una importante cifra (800 ptas.) para dar de Alta la
nueva edificación de este Círculo, y otros asuntos que le competen.
(De hecho no llegó a inscribirse en el Registro de la Propiedad la titu-
laridad del edificio a favor de la Sociedad).

Mayo Siguen con reparaciones y mejoras. Y por 90 dias del periódico Las
Provincias abonan 8,80 pts. Es llamativo porque antes pagaban al año:
la causa es probable que fuera el distanciamiento ideológico.

Junio Compra una heladora, y de 18 copas de helado…..

Julio Gastos por la gestión en alta de la Energía Eléctrica del Mijares
Reparación del aparato de Radio.; y “puertas y cristales” para el mismo.

Hay un largo detalle de las mejoras y reparaciones hechas sobre la
cocina, heladoras, máquina “sels”. pila de cinc, etc.

Novbre. Siguen pagando las dietas, por enfermedad, a quienes procede.

Fallece el socio Vicente Aguilar.

Diciembre Defunción del socio Francisco Palop Forriol.

Anotaciones de entradas por 20 socios nuevos.

De las Cuotas ingresaron 2.567 ptas (unos 140 socios completos) y
de conserjería por la cesión del servicio del bar 746,— ptas. 

No hay indicios de relación, trato o contacto con alguna sociedad, aso-
ciación, grupo religiosos: clavarios, cofradías, etc, autoridades, parti-
dos o grupos políticos, etc.

Todos los apuntes económicos son referidos a la vida interna del
Casino.

Los conceptos o partidas de ingresos,en los 8 ejercicios son siempre
referidos a:

- las Cuotas pagadas semanalmente por los socios.
- los ingresos o altas de nuevos socios.
- la cesión de los Vales.
- al pago por el arriendo del bar por el Conserje
- otras insignificantes cantidades de varios.
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