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VILA RUSSIA. GUERRA CIVIL EN SANT JOAN 
D’ALACANT. FONTS PER AL SEU ESTUDI 

Un projecte de la Regidoria de Cultura i el programa Sant Joan t’Estime 

Comisariat per Arxiu Municipal 

TEXT INTRODUCCIÓ EXPOSICIÓ 

Encara està per escriure una història de la Guerra Civil a Sant 
Joan d’Alacant. La present exposició només pretén mostrar la 
riquesa de fonts documentals que custòdia l'Arxiu Municipal, 
que al costat de la bibliografia local i els testimonis orals, ens 
poden ajudar a despertar la memòria i incentivar la recerca 
sobre la lluita de la població santjoanera en defensa de la 
llibertat i la democràcia.
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LES ELECCIONS DEL FRONT POPULAR 

FONTS DOCUMENTALS: Actes del Ple, Registre d'entrada i 
eixida, Registre de Govern Civil 

Des de la proclamació de la II República el 14 d'abril de 1931 
les tensions entre els governs més progressistes i els 
conservadors o directament oposats al nou règim van ser 
evidents. Els governs radicals i la concentració dels partits de 
dretes en la Confederació Espanyola de Dretes Autònomes, 
coneguda com la CEDA, que va governar entre 1934 i 
desembre de 1935, van crispar la situació polític-social en un 
ambient en què els sindicats i grups anarquistes exercien cada 
vegada més pressió. 
A principis de 1936 les forces polítiques d'esquerres, unides en 
el denominat Front Popular, es van presentar a les eleccions 
amb la intenció d'impedir un nou govern de la CEDA. 

IMATGES 

01. Imatge general: Foto Plaza Maisonnave, Fons Editorial 
Abel Martín, Biblioteca Nacional de Catalunya  

01. A Sant Joan no conservem l'expedient de les eleccions 
a Corts Generals de 16 de febrero. No obstant açò, consta 
en la documentació, la tensió política i la intervenció de 
les forces de l'ordre de la caserna local de Carabiners- per 
a garantir la pau social. En aquest moment, i des de 
1931, l'alcalde era Juan Sevila sobrenomenat el Savi. 
02. El mandat del Savi s'interrompria en ser intervingut 
l'Ajuntament per ordre de Govern Civil d'Alacant que 
imposaria una Comissió Gestora al capdavant de la qual 
va estar Emilio Urios fins a 1938. 
03. Recuadre apart: 
“entonces el comité de guerra de Alicante consideró oportuno 
destituir ese Ayuntamiento (el de Juan Sevila) y sólo quedaron 
Emilio Urios, Antonio Sala, Fuentes, Rafael Bernabeu y Baeza 
creo (y entraron) Francisco Alberola y Vicente Ferrándiz que 
eran republicanos, y como socialistas Rafael Galvañ Pastor, 
Rafael Aracil, Luis Gómez y yo” 
Fotografía y testimoni de Ramón Ripoll Planelles en revista 
Lloixa nº 14 en entrevista de Mercedes Pérez Ruzafa 



3 

04. Antic edifici de l'Ajuntament inaugurat en 1928. Foto A. C. 
Lloixa 
05. Cartell del Partit Comunista per a les eleccions de 1936 
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SAQUEIG DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL 

FONTS DOCUMENTALS: Llibres d'actes del Ple/Comissió 
Gestora, Diaris d'Intervenció de pagaments. 

El 26 de juliol de 1936 es va produir l'assalt a l'Església 
Parroquial de Sant Joan Baptista. Aquest fet, com igual va 
succeir en gran nombre de ciutats i pobles, ho podem situar en 
el context de les onades revolucionàries i revoltes de principis 
de la Guerra Civil que, a l'empara d'idees anticlericals i 
progressistes, van intentar minvar el poder no solament en el 
pensament sinó també en l'àmbit social, polític i econòmic de 
l'Església Catòlica. 

Un assumpte de tal importància no podia deixar de quedar 
reflectit en el Llibre d'Actes de l'Ajuntament. El propi consistori 
es va fer càrrec de les joies i objectes de culte, amb intenció 
de dipositar-los en el Banc d'Espanya. Així mateix es va 
proposar la creació d'un mercat de proveïments a l'interior del 
temple que després va ser utilitzat com a local d'assajos de la 
banda de música, magatzem, carbonera i refugi d'evacuats 

Imatges: 

1. Un interessant relat d'aquests successos ens ho dóna el 
rector Federico Sala Seva, en la Memòria manuscrita pel seu 
oncle Francisco de Paula Seva Gadea. 
2. Portada Memòria del saqueig vandàlic de l'Església, col·lecció 
Manuel Ivorra Alberola. 
3. Federico Sala també ens explica la reparació del temple, una 
vegada acabada la guerra, en la qual van col·laborar les tropes 
italianes de la Divisió Littorio. En imatge factura de la nova talla 
del Jesús Nazareno inserida en Memòria del saqueig vandàlic. 
4. Estampa del Crist de la Pau segle XIX, Fons Isidro Buades 
Ripoll 
5. Els rectors Federico Sala Seva i Francisco de Paula Seva 
Gadea, autor i copista respectivament, de la Memòria del 
saqueig vandàlic, col·lecció Manuel Ivorra Alberola. 
6. Interior de l'Església Parroquial abans de la guerra. Fons 
Editorial Albert Martín, Biblioteca Nacional de Catalunya. 
7. Portada del llibre Apuntes históricos y génesis constructiva 
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de la Iglesia Parroquial de Sant Joan d’Alacant, de Jorge Payà 
Sellés. 

Recuadre apart: 

“Nos encontrábamos en la calle un grupo de amigos cuando vimos 
llegar un coche de Alicante que ponía “Salud y República” y que llevaba 
una calavera con los huesos cruzados debajo. Al momento empezamos 
a oir ruido en la Iglesia, pensamos que eran ellos los que estaban 
haciendo algo allí y fuimos corriendo, pero no, era gente del pueblo 
que estaba quemando las imágenes; el Cristo no había manera de 
quemarlo, no por nada, sino porque era de marfil y al final se liaron a 
golpes con él […] había un grupo que aunque no participó sabía que 
eso iba a ocurrir y que esa tarde se marchó a tomarse una chocolatada” 
Testimoni del regidor Rafael Gosálbez Sala en entrevista a Mercedes 
Pérez Rufaza nº 9 

“en guerra me fui a San Juan y allí estuve escondido, luego 
descubrieron el escondite y me detuvieron, pero sólo me tuvieron preso 
una semana y la verdad es que me trataron estupendamente […] luego 
el comité del frente popular se reunió y me dejaron salir con la 
condición de que no me diera mucho a conocer” 
Testimoni de Federico Sala Seva, entrevistat per Mercedes Pérez 
Ruzafa en Revista Lloixa nº 24 
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PARTITS POLÍTICS I SINDICATS A SANT JOAN 

FONTS DOCUMENTALS: Actes del Ple/Comissió Gestora, 
Registre d'entrada i eixida, Bàndols, Expedients de constitució 
de partits i agrupacions polítiques, Registres d'afiliats a 
sindicats i partits. 

El període democràtic viscut entre la proclamació de la II 
República i el final de la Guerra Civil en 1939 va afavorir la 
proliferació de nous partits polítics i sobretot la consolidació del 
moviment sindical.  

IMATGES 

Imatge general: Les tensions pròpies de l'inici de la guerra, 
sumat al fet de quedar el nostre municipi en la rereguarda, van 
fer que, com en altres llocs, es produïra una persecució 
d'aquelles persones afins als revoltats. Fotografia de la 
desapareguda casa del Roch de la Rama en Plaça Maisonnave 
on hi va haver una txeca.  

01. Cartell del Cinema Olimpia, seu de la Societat de Camperols 
de Sant Joan durant la guerra. 
02. Manifest subscrit per les agrupacions polítiques i sindicals 
de Sant Joan durant la Guerra en el qual consta Esquerra 
Republicana, Partit Socialista, les Joventuts Unificades 
(socialistes i comunistes), Partit Comunista, la C.N.T. 
(Confederació Nacional del Treball), U.G.T. (Unió General de 
Treballadors), les Joventuts Llibertàries (anarquistes) i el Partit 
Sindicalista 
Mapa seus dels partits i sindicats. 
03. Casa parroquial on hi va haver una txeca, llocs on 
s'arrestava i interrogava a detinguts. També va haver-hi una 
en el monestir de Santa Faç, segons el testimoni de Juan 
Gosálbez Casar. 
04. Segells dels partits i sindicats. 
05. Finca El de Fabián en camí d'Alacant a Benimagrell, seu de 
la Societat de Camperols de Sant Joan abans del seu trasllat al 
Cinema Olimpia. Foto AMSJA 
06. Entre els anys 1936 i 1938 es va elaborar un Llibre registre 
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de persones afiliades a sindicats  

Recuadre apart 

“la mayoría del pueblo pertenecía a este partido -Izquierda 
Republicana-. Cuatro que no lo eran no sabían dónde meterse: cuando 
vino la Guerra todos querían entrar, pero los que se calculó eran de 
derechas quedaron fuera” 

Testimoni del regidor de 1939 José Lledó Abad en Butlletí Lloixa nº 8 
en entrevista a Mercedes Pérez Ruzafa. 

Requadre apart 

Els sindicats i agrupacions obreres durant la Guerra Civil 
giraven en l'òrbita de la CNT, vinculada a l'ideari 
anarcosindicalista, i la UGT, pròxima al Partit Socialista. En la 
documentació consten els següents: 

- Sindicato de oficios varios de San Juan y Muchamiel, també dit de 
Villa Ascaso. 
- Sociedad de campesinos de San Juan 
- Agrupación anarquista ibérica de San Juan, adscrita a CNT 
- Sindicato del ramo de la construcción, madera y decoración 
- Sindicato de trabajadoras de la almendra 
- Sociedad de agricultores La Unión, adscrita a UGT. 
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SECULARITZACIÓ I CARRERS DE LA REPÚBLICA

FONTS: Actes del Ple/Comissió Gestora, Expedients de 
denominació de carrers i places, Expedients d'urbanització i 
pavimentació de carrers. 

Tota època de la història sol deixar el seu rastre cultural i 
ideològic en la llista de carrers canviant noms o assignant nous 
als carrers recentment urbanitzats. En el cas de la II República 
i sobretot en els anys de la Guerra Civil, aquest fet es va vore 
fortament marcat pels nous assoliments polítics, els avanços 
democratizadors i el moviment secularitzador.  

IMATGES 

01. En la sessió plenària de 27 d'abril de 1931, s'assignen noms 
com a Plaça de la República, carrer de la Llibertat o carrer Pablo 
Iglesias -fundador del PSOE-, en el Ple de 21 de maig del 
mateix any s'introdueix el carrer del 14 d'Abril i la de Blasco 
Ibáñez. Després del triomf del Front Popular en 1936 sorgeixen 
noms com a carrer del 16 de Febrer, en honor a les últimes 
eleccions, carrer Luis de Sirval -periodista republicà assassinat- 
o del republicà anticlerical José Nakens. També és d'aqueix 
moment el carrer de Francisco Ferrer, anarquista i pedagog. 
Mapa d'Alfredo Campello Quereda i dades extretes del seu llibre 
Callejero biográfico de Sant Joan d’Alacant 

02. Imatge d'un sobre. Peu: Carta remesa a un veí del carrer 
Blasco Ibáñez, actual carrer del Mar. Col·lecció Manuel Ivorra 

03. Foto Cementeri Municipal. Durant els anys de la II 
República el cementeri va deixar de ser de titularitat 
eclesiàstica per a passar a ser de l'Ajuntament, en el Registre 
d'inhumacions consta una persona anomenada Lenin que va 
ser enterrada ací a l'agost de 1937.  

Requadre apart: 
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El propi nom de la nostra Vila va patir també aquests avatars. 
En el ple de 16 de novembre de 1936 CNT va demanar la seua 
substitució pel nom de VILA ASCASO, en honor al lider 
anarcosindicalista Francisco Ascaso Abadia mort en l'assalt a la 
caserna d'Atarazanas de Barcelona en 20 de juliol; per la seua 
banda l'agrupació Socialista preferia el nom de VILA PABLO 
IGLEISAS. Ambdues sol·licituds van ser desestimades i 
l'alacalde va proposar dedicar el nom del municipi a la Rússia 
Soviètica “que tanto favorece a España en los momentos 
actuales”. Després de votació nominal i unànime va prosperar 
el nom de VILA RÚSSIA D'ALACANT, encara que no consta la 
seua utilització posterior en els documents oficials. 

Requadre apart: 

El propi nom de la nostra Vila va patir també aquests avatars. 
En el ple de 16 de novembre de 1936 CNT va demanar la seua 
substitució pel nom de VILA ASCASO, en honor al lider 
anarcosindicalista Francisco Ascaso Abadia mort en l'assalt a la 
caserna d'Atarazanas de Barcelona en 20 de juliol; per la seua 
banda l'agrupació Socialista preferia el nom de VILA PABLO 
IGLESIAS. Ambdues sol·licituds van ser desestimades i 
l'alacalde va proposar dedicar el nom del municipi a la Rússia 
Soviètica “que tant afavoreix a Espanya en els moments 
actuals”. Després de votació nominal i unànime va prosperar el 
nom de VILA RÚSSIA D'ALACANT, encara que no consta la seua 
utilització posterior en els documents oficials.  

05. Francisco Ascaso Abadia. Font Wikipedia 
06. Imatge quadern, dibuix Vila Rússia. Peu: Dibuix de José 
Sala en un dels seus quaderns de classe. 

Sobre la imatge genral: 

El cas de l'actual i popular Rambla és significatiu. Si en 
inaugurar-se en els anys vint es va denominar Passeig de 
Bermúdez de Castro, pel Governador Civil, en 1931 va passar 
a ser Avinguda de Galán i García Hernández, militars afusellats 
convertits en màrtirs de la República. En el Ple de 15 d'agost 
de 1939 es canviaria aquest nom (igual que amb la resta de 
carrers i places republicanes) pel de Avinguda de José Antonio, 
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en record del fundador de Falange, afusellat pels republicans al 
novembre de 1936. 

A la foto la prolongació cap al sud de la Rambla que es va 
denominar General Mola en record al militar revoltat, 
actualment Jaume I. Foto Castillo.
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ELS BOMBARDEJOS I LA COLUMNA DE LA POR 

FONTS DOCUMENTALS: Correspondència, Registre d'entrada i 
eixida. 

Sant Joan d’Alacant, tan propera a la capital, no va patir cap 
bombardeig -allí es xifren en més de 70-, no obstant açò les 
conseqüències d'aqueixos tràgics esdeveniments van tenir una 
profunda repercussió. Són molts els testimonis que ens parlen 
de la por causada pel so dels avions sobrevolant el cel i dels 
impactes que des d'ací es podrien veure i sentir. A més era 
molt freqüent que gent de Sant Joan es desplaçara a Alacant 
per a estudiar, treballar o a per tot tipus de proveïment. 

IMATGES 

La columna de la por 
s/nº (Recuadre amb imatge del diari Nuestra Bandera amb 
article sobre la columna de la por) 

L'ambient de tensió i inseguretat en la capital va provocar que 
centenars d'alacantins i alacantines cercaren refugi durant la 
nit en les poblacions properes. La bona connexió de Sant Joan 
per camins i sobretot amb el tramvia va propiciar el fenomen 
denominat la columna de la por. I a açò va haver de sumar-se 
la quantitat de persones d'altres municipis que van començar 
a sol·licitar el seu racionament ací tal com reflecteix la 
documentació. 

Imatge general: Rails del tramvia al seu pas per Sant Joan en 
carrer Comadante Seva. Fons Editorial Albert Martín, Biblioteca 
Nacional de Catalunya. 

01. Impacte de bomba al port d’Alacant. Imatge cedida per 
l’Arxiu Municipal d’Alacant. 

02. Bitllet de tramvia conservat en l'Arxiu. 

03. Portada del llibre Alacant en guerra, La vida en la 
rereguarda (1936-1939), Universitat d’2019Alacant, 2017 
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Requadre apart 

El bombardeig del Mercat Central d'Alacant 

En el Registre d'Eixida de correspondència de 26 de maig 1938 
s'anota un ofici dirigit a Govern Civil d'Alacant en el qual 
l'Ajuntament transmet el seu condol “por el criminal 
bombardeo sufrido ayer en la capital y ofreciéndose para todo”. 
Només aquest brutal atac, que es va produir al matí en hora 
punta de mercat, va causar més de 300 morts i prop d'un miler 
de ferits [P. ROSSER], dones i homes que tractaven d'adquirir 
els escassos productes que es podien comprar. 
Juan Gosálbez estudiava llavors batxiller a Alacant i recorda 
com, davant el so de sirenes que avisaven de l'arribada 
d'avions, es va ordenar a tot l'alumnat que no isquera del 
centre. No obstant açò ell i dos companys van escapar corrent 
abans que tancaren les portes. Els seus dos amics moririen 
aqueix mateix dia víctimes dels impactes. Juan es va dirigir al 
refugi de la Montañeta, va ensopegar i va caure al sòl entre la 
gent “vaig passar més por que mai”. Davant la impossibilitat 
d'entrar en el refugi, bloquejat per cadàvers i ferits, va intentar 
tornar a Sant Joan amb tramvia. Desgraciadament el servei 
s'havia interromput i va haver de fer el trajecte caminant. 
Evitant les carreteres principals per seguretat, va poder passar 
pel traçat que feien les obres de portada de les aigües. Mentre, 
la seua família intentava localitzar-li cridant a l'institut i, 
assabentats de la mort dels dos companys, temien el pitjor per 
al seu fill. A la seua arribada a Sant Joan li va sorprendre veure 
el poble tranquil i en la seua casa li van rebre amb plors, 
besades, abraçades i explicacions. 

Testimoniatge publicat per Manuel Berenguer Escoda en 
Biografia de Juan Gosálbez Casar. Una història de Sant Joan 
d’Alacant, 2010 

04. Portada de: Luis Martínez Mira, Alicante 1936-1939, 
Tiempos de guerra, 2005, CLARA-ARTS
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ELS REFUGIS ANTIAERIS A SANT JOAN 

FONTS DOCUMENTALS: Actes del Ple/Comissió Gestora, 
Registre d'entrada i eixida, Correspondència, Actes del Comitè 
Local de Defensa Passiva. 

IMATGES 

01. Com en quasi totes les ciutats, es va crear ràpidament una 
Junta de Defensa Passiva que tractaria d'organitzar la 
resistència i els mitjans de salvaguarda de les vides. Reproduïm 
ací instruccions del Ministeri de Defensa Nacional i un gràfic per 
a construcció de refugis. Gràfic cedit per Arxiu Municipal de 
Villena. 

02. Seguint directrius estandarditzades es va construir un 
refugi públic antiaeri sota l'edifici del nou Grup Escolar. 
Comptava amb tres accessos, un en cada lateral de l'edifici, i 
un altre més en la Rambla, enfront de la porta del col·legi. 
Mural pintat en el Col·legi Crist de la Pau representant les 
entrades al refugi antiaeri. Foto cedida per A. C. Lloixa 

03. La intervenció arquelógica en el refugi de la finca Pedro 
José -en la qual va viure el Tinent Coronel de Carabiners Muñoz 
Vizcaíno- ha revelat una estructura complexa, amb dos 
accessos exteriors en colze i comunicat amb l'antic celler 
subterrani a la qual s'accedia per l'interior de la casa. Plànol de 
l'arquitecte Miguel Martínez Perallón. 

04. Per testimonis orals sabem de l'existència d'un altre refugi 
privat en la Casa del Rellotge, tal vegada en el mateix celler. 
La família del General Miaja va estar ací durant la guerra.  

05. Gràcies a una referència documental en el Registre d'eixida 
sabem de l'existència d'un refugi en Benimagrell. Potser 
estiguera en la cripta del desaparegut convent de Carmelites. 
Imatge presa del Resumen histórico de la Villa de San Juan, 
1978, de Sanchez Buades i Sala Seva. 
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06. Manuel Ivorra Llorens apareix citat en l'acta del Ple de 15 
de desembre de 1939 com l'obrer encarregat de la neteja 
d'enderrocs de l'edifici Grup Escolar, amb motiu del refugi 
construït en aquest edifici. Fotografia de Manuel Ivorra 
Alberola. 

Imatge general: Completava aquesta xarxa el refugi que 
encara és visible al costat del monestir de Santa Faç que, 
encara que en terme d'Alacant, va haver d'acollir a veïns i 
veïnes de Sant Joan donada la seua proximitat. En la seua 
construcció va intervindre el regidor santjoaner Rafael 
Bernabeu Llinares. Les entrades originals encara són visibles al 
costat del monestir. Foto AMSJA 
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LES COLÒNIES INFANTILS 

FONTS DOCUMENTALS: Actes del Ple/Comissió Gestora, 
Registre d'entrada i eixida, Registre de Govern Civil (AHPA), 
Correspondència d'entrada i eixida. 

Sens dubte l'arribada dels grups de xiquets i xiquetes evacuats 
del front va quedar gravat en la memòria de tota la població de 
Sant Joan. En la documentació municipal ha quedat rastre dels 
donatius per al sosteniment d'aquestes guarderies, adquisició 
de regals en nadal, funcions de cinema o fins i tot en l'impuls 
que van donar a les obres de portada de les aigües en 
necessitar proveir a tanta nova població.  

IMATGES 

Imatge general: Les colònies establides a Sant Joan es van 
dividir entre aquelles gestionades pel Ministeri d'Instrucció 
Pública (Manzaneta, Mio Quintana i La Dominica –a la imatge-
) i les que va dirigir el Ministeri de Justícia (Santa Rosa, Abril, 
La Pinada, Vila Empar i Vila María Teresa o Kindelan). El 
nombre de xiquets i xiquetes evacuats al nostre municipi era 
de 500 al febrer de 1937 i ascendiria fins a més de 800 al març 
de 1938.  

01. Mestres, xiquets i xiquetes de les guarderies en la platja de 
Sant Joan. Fotos cedides a Llapis ,paper i bombes per Pilar 
López Gómez. 

02. La irrupció en el nostre municipi de colònies o guarderies 
infantils va requerir una labor enorme de coordinació al 
capdavant de la qual, des del nostre Ajuntament, va estar el 
propi alcalde Emilio Urios i, particularment, l'oficial de 
secretaria Antonio Gosálbez Baeza -en la imatge-. Foto cedida 
per la família. 

03. Document de l'Auditoria de Guerra sobre la Guarderia 
Infantil de finca Manzaneta. 

04. Document sobre la devolució dels xiquets i xiquetes 
refugiades a les seues llars després de la guerra. 
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Requadre apart: 

EL PERSONAL DE LES COLÒNIES  

Per molts és conegut el paper que va exercir Constància de la 
Mora (1906-1950), qui va supervisar i va coordinar des de 
Madrid i després a Sant Joan, el trasllat dels xiquets i xiquetes 
a l'inici de la guerra. En reconeixement d'eixa labor el consistori 
li va dedicar un carrer en 2004. No obstant açò, hi ha molts 
altres noms propis a destacar que van fer possible tan àrdua 
labor. 
Justa Freire Méndez va ser coordinadora i inspectora ací de les 
colònies depenents del Ministeri d'Instrucció Pública. En Mio 
Quintana van treballar Elena Romo Baquedano, 1ª directora, 
després li va succeir Adriano Diéz i, més tard, Victoria Reig. 
Aurora i Luisa Gullón Mayor eren mestres, Pilar López Gómez 
també (d'ella són les fotografies dels xiquets en la platja de 
Sant Joan); per la seua banda Encarnación Tagüeña Lacorte va 
exercir d'auxiliar. 
En Manzaneta sabem que va estar Encarnación Lacorte Paraiso 
com a directora i mestra, també Luisa Dolores González i Rosa 
Romo Baquedano com a docents. 
Celia Revuelta Artigas va exercir temporalment de directora en 
Santa Rosa, la seua germana Carmen també ho va fer en Finca 
Abril al costat de Manolo Giner de los Rios que feia classes de 
gimnàstica als xiquets i xiquetes d'aquesta finca i de Santa 
Rosa. Cintia Artigas Andreu va treballar en la colònia de la 
Dominica. 
L'assistència mèdica dels menors evacuats va estar a càrrec 
del Dr. Carsi, per a les colònies depenents del Ministeri de 
Jiusticia, i del Dr. Diego Díaz Jiménez qui també ho va ser de 
l'Hospital d'Aviació de la finca La Concepció. 

(Dades cedides per Llapis, paper i bombes i de les entrevistes 
realitzades per Carlos Salinas i Reme Izquierdo) Fotografia de 
Constància de la Mora del seu llibre de memòries Doble 
esplendor. 

“ayudé a organizar un acto a favor de 4 guarderías que había aquí. 
Pensamos hacer una corrida de toros y a mí me tocó buscar toros y 
toreros y para ello tuve que viajar a Murcia, Albacete y Madrid. 
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Conseguí contratar a Currito de la Mancha […] y a Mariano Rodríguez 
[…] pero después de todo llovió y no sacamos ni para cubrir gastos” 

Testimoni de Ramón Ripoll a Mercedes Pérez Ruzafa en Revista Lloixa 
nº 14. 

Recuadre apart 

La vida quotidiana en la Colònia Mio Quintana estava regida per 

un horari molt d'acord amb l'edat dels xicotets. Després del 

desdejuni, assistien a classe i havent dinat dormien la migdiada, 

a la vesprada dibuixaven, explicaven contes, sentien la ràdio. A 

voltes anaven al cinema, l'amo, que era jove, els deixava entrar 

gratis. I a l'estiu anaven a la platja. El manteniment de la colònia 

comptava, a més d'amb l'equip docent, amb persones que 

s'encarregaven de la cuina, la bugaderia, la modista. Quan els 

xiquets emmalaltien el doctor Federico Carsí anava a passar 

consulta. Ell estava en una residència a Sant Joan i havia sigut 

el director de la Maternitat de Madrid. Per a aquest manteniment 

rebien donatius de particulars, ajudes de Canadà* (aliments) i 

alguns comerços els feien regals per a vestir als xiquets. El 

conjunt de les despeses era a càrrec del Ministeri d'Instrucció 

Pública que pagava els sous.  

Testimoni de la mestra Pilar López Gómez cedit per Reme 

Izquierdo. 

* Es refereix a l'ajuda que la Societat Religiosa dels Amics, 

anomenats quàquers, de Canadà i EUA, van brindar a les colònies 

durant la Guerra Civil. 

Portada del llibre de Constancia de la Mora, Doble Esplendor, on explica 
l’història de les colònies. 
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EDUCACIÓ EN TEMPS DE GUERRA

FONTS DOCUMENTALS: Actes del Ple/Comissió Gestora, 
Expedients personals de mestres, Actes de Juntes educatives, 
Fotografies exposició 75º aniversari del Grup Escolar, 
Quaderns escolars de José Sala Sellers. 

L'educació va ser un pilar bàsic per a la II República. Imbuída 
de l'ideari de la Institució Lliure d'Ensenyament, la Constitució 
republicana de 1931 va aportar els conceptes d'igualtat 
d'oportunitats -les escoles unificades-, el laïcisme educatiu -
amb la aconfesionalitat de l'Estat- i fins i tot el bilingüisme en 
regions com Catalunya. Durant els anys de la guerra la 
República no va deixar de costat l'educació, conscient del seu 
paper democratitzador i transformador de la societat. 

IMATGES 

01. Francisco Giner de los Rios (1839-1915), principal fundador 
de la Institució Lliure d'Ensenyament en 1876. 
02. Dª Amelia Asensi Bevià, docent, nomenada Filla Predilecta 
de Sant Joan en 1927, durant els anys de la II República va 
arribar a ser Inspectora d'Educació del Ministeri d'Instrucció 
Pública. 
03. Exercicis i dictat en els quaderns de classe de José Sala 
Sellers en els quals s'aprecia com l'estat de guerra es filtrava 
en les aules. 

Requadre aparte: 

Entre 1936 i 1939 van exercir la seua labor, entre d’altres, les 
mestres Elena Fernández Luciano, Josefa Pastor Barber, Isabel 
Escobedo Franch i Camila Luzuriaga; en l'escola de Fabraquer 
va estar María Griñán Ruiz i la de Benimagrell va estar regida 
per Encarnación Rueda Martínez. A aquestes mestres caldria 
sumar totes les arribades per a atendre a les colònies infantils 
de xiquets i xiquetes refugiades. 

D'altra banda, mestres com Andrés Server Cano i especialment 
Ramón Bonafonte Jorge, serien recordats anys després per la 
seua inclinació als valors republicans i democràtics fins al final 
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de la guerra, moment en què van ser depurats i apartats del 
seu càrrec com també ho van ser Pedro González Marín, 
Pascual Serrano del Camp i la citada Camila Luzuriaga. 

- D. Ramón Bonafonte va arribar a presidir el Consell Local de 
Primer Ensenyament en 1938, després de la guerra va ser 
depurat i va exercir en una escola privada. 
- Documents de la Comissió Depuradora d'Alacant i l'Auditoria 
de Guerra per a depuració del personal docent. 

Requadre apart 

En el context dels plans per a construcció de nous centres 
escolars, i amb gestions des de 1926, Sant Joan d’Alacant es 
va beneficiar d'aquest impuls, amb la inauguració del Grup 
Escolar Hermenegildo Giner de los Rios en 1934 en plena 
Avinguda de Galán i Hernández. Substituïa a les antigues 
escoles graduades i unitàries a més dels col·legis privats. 
Completaven el nostre mapa escolar les escoles rurals de 
Fabraquer i Benimagrell. 

04. Hermenegildo Giner de los Rios (1847-1923), germà de 
Francisco Giner i reconegut docent, va ser catedràtic de 
l'Institut d'Alacant, entre altres càrrecs. El Grup Escolar va 
portar el seu nom fins al final de la guerra. 
05. Primeres promocions d'alumnes del denominat Grup 
Escolar. 
06. Mestra i xiquetes del curs 1935-1936 (?) del Grup Escolar 
Hermenegildo Giner de los Rios. 

Imatge general: El Grup Escolar l'any de la seua inauguració. 
Sota el col·legi es construiria un refugi antiaeri en 1938. Foto 
cedida per A. C. Lloixa.
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L’ARRIBADA DE LES AIGÜES POTABLES 

FONTS DOCUMENTALS: Actes del Ple/Comissió Gestora, 
Registre d'entrada i eixida, Bàndols, Pressupostos ordinaris, 
Expedient d'obres i documentació relativa a la portada de les 
aigües potables. 

Fins a 1938 el nostre era un poble principalment agrícola i 
sense naiximents que procuraren l'aigua potable. El 
proveïment humà es resolia gràcies als pous de pluja i l'aigua 
que arribava pel sistema de sèquies omplint aljubs i cisternes 
públiques que gestionava l'Ajuntament, segons normes del 
Sindicat de Regs de l'Horta d'Alacant. 

IMATGES 

Imatge general: Dones traient aigua en plaça de la Creu. Fons 
Editorial Albert Martín, Biblioteca Nacional de Catalunya. 

01. Plànol del traçat de la canonada del projecte de Julio Ruiz 
Olmos de 1937. 

Requadre apart 

De 1930 daten els primers documents que parlen de la possible 
solució a la problemàtica del proveïment d'aigua. Després de 
diversos anys i gestions es pensaria que el més convenient era 
portar les aigües des de la capital i es van iniciar converses 
amb la Societat Aigües d'Alacant. L'arribada de la guerra 
haguera fet esvair-se aqueix projecte de no ser per l'impuls de 
l'alcalde Emilio Urios i per un factor fonamental: l'augment de 
població refugiada i les colònies de xiquets i xiquetes evacuats. 

Potada del llibre La traída de las aguas potables a Sant Joan 
1930-1938, de Jorge Payà Sellés, que documenta l'estat previ 
i tot el procés de les obres. 

Recuadre apart 

“aprovechamos la ocasión de que los presos en Alicante estaban muy 
inquietos por los continuos bombardeos, y solicitamos nos los cedieran 
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para las obras a cambio de mayor tranquilidad y comida. Pero no 
contábamos con el suficiente material. Uno del pueblo nos dijo dónde 
había y que estaba incautado por los trabajadores. Hablamos con la 
señora de Azaña y las dos hijas de Prieto, quienes rápidamente 
solicitaron una autorización; una vez conseguido lo esparcimos desde 
Vistahermosa hasta la salida de Santa Faz. Así fue cómo llegó el agua” 

Entrevista de José Lledó Abad, regidor republicà, concedida a Mercedes 
Pérez Ruzafa en Lloixa nº 8. En la imatge Concha i Blanca Prieto, filles 
d'Indalecio Prieto -polític socialista i ministre amb Juan Negrín- els qui 
van estar refugiades a Sant Joan. Foto Arxiu Fundació Indalecio Prieto. 
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EL TIENENT CORONEL DE CARABINERS MUÑOZ 
VIZCAÍNO / RIPOLL PLANELLES, REGIDOR EXILIAT AL 
STANBROOK

FONTS DOCUMENTALS: Actes del Ple/Comissió Gestora, 
Pressupostos ordinaris, Registre d'entrada i eixida 

El Tinent Coronel de Carabiners José Muñoz Vizcaíno 

Que el final de la Guerra Civil va tenir com a escenari dramàtic 
certs llocs de la província d'Alacant és un fet estudiat i conegut. 
Elda i la finca El Poblet on Negrín va tenir el seu últim govern, 
l'aeròdrom de Monòver des d'on van eixir el president, la 
Pasionaria i altres autoritats republicanes o els terribles 
esdeveniments en la ciutat i el port d'Alacant on van acabar 
atrapats molts d'aquells que intentaven fugir. 
El que no és tan conegut és el paper que va poder jugar Sant 
Joan d’Alacant en aqueix final.  

IMATGES: 

Imatge general: La Finca Pedro José en el seu estat actual. Ací 
va residir el Tinent Coronel de Carabiners José Muñoz Vizcaíno, 
qui apareix citat en el Ple de 30 abril de 1938 en agraïment a 
les gestions per a proveir d'aliments a la població de Sant Joan. 
01. Portada del llibre La Estampida, de José Mallol Alberola. 
02. Gràcies al testimoni del falangista José Mallol Alberola i de 
l'estudi de Joaquín Santo Matas i Francisco Aldeguer Jover 
sabem de les negociacions, en la finca Pedro José, per a la 
rendició no violenta dels últims republicans armats. Francisco 
Aldeguer Jover, Joaquín Santo Matas, Alicante 1939, 
Ajuntament d'Alacant i Diputació Provincial, 1999. 
03. Nomenament com a Tinent Coronel en Gaceta de Madrid 
de 17 d'octubre de 1936 i part del seu expedient process al ser 
detingut al 1939, Arxiu Històric Provincial d’Alacant. 

Recuadre apart: 

“conseguí hablar con el Teniente Coronel de Carabineros D. José Muñoz 
Vizcaíno, que era el 2º en la comandancia Militar de Alicante, que 
estaba regida por Etelvino Vega, fanático y peligroso, que era un serio 
obstáculo para nuestros planes. 
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Las entrevistas con Muñoz Vizcaíno en su domicilio, una finca chalet de 
las afueras de San Juan, propiedad del médico Ivorra, se fueron 
haciendo más frecuentes y largas. 
[…] Muñoz vizcaíno, fue uno de los artífices de que en Alicante no 
hubiese derramamiento de sangre, en el paso del Alicante Rojo al 
Alicante Nacional. 
Era un hombre corpulento, de una edad entre 50 y 60 años, que vino 
a Alicante, después de haber conocido los horrores de la Málaga Roja, 
que probablemente, en su conciencia, influyeron para su actitud en 
Alicante. 
Como he dicho vivía en una finca a la salida de San Juan, llamada Pedro 
José. 
Me lo presentó mi amigo y compañero de profesión Rafael Pérez 
Devesa, junto con Emilio Urios Cortés y Juan Sevila Sala (el sabio), 
pasé muchas horas conversando con él, trazando planes y al mismo 
tiempo tratando de comprender su comportamiento. 
Era un hombre honesto y su casa parecía una dependencia de auxilio 
social, ayudando dentro de sus limitaciones a matar el hambre de los 
que llamaban a su puerta y de esto son testigos muchas familias de 
San Juan y Alicante” 

Memòries de José Mallol Alberola al seu llibre La Estampida. 

Ramón Ripoll Planelles, exiliat en el Stanbrook 

Va exercir el seu càrrec com a regidor durant els anys de la 
guerra des de 1936 jugant un paper fonamental a favor de les 
colònies infantils al mateix temps que treballava per al Ministeri 
de la Guerra. Acusat per alguns d'haver delatat la presència a 
Sant Joan de Pilar Primo de Rivera -germana de l'afusellat 
capdavanter de Falange- i Pilar Millán Astray -dramaturga i 
germana de José Millán Astray qui va ser fundador de la Legió 
i membre de l'exèrcit rebel- va decidir fugir abans de ser 
capturat. 

Recuadre apart:  

“En casa de mi padre, ahí a la punta de la calle San Antonio, en la casa 
que llaman de Pilé detuvieron a Pilar Primo de Rivera y a Pilar Millán 
Astray, yo no intervine para nada en esas detenciones, pero llegó a 
mis oídos una frase que corría diciendo que “toda la herencia de casa  
Pilé es para Ripoll”. Viendo el cariz que tomaban las cosas me arreglé 
los papeles y me marché. Salí en un barco inglés en el que íbamos 
3.500 personas en las mismas condiciones; en un metro cuadrado 
íbamos 5 y con rumbo desconocido; sólo queríamos salir de aquí. 



24 

Primeramente fuimos a Orán donde permanecí varios días en el barco 
en espera de salir para algún sitio para trabajar. La ración de comida 
que teníamos era de un pan de kilo para 10 personas con un higo o a 
lo mejor una sardina, por las noches era peor, el pan lo compartíamos 
20”. 

Testimoni de Ramón Ripoll a Mercedes Pérez Ruzafa en Revista Lloixa 
nº 14 

 “De repent la guerra que trencà una monotonia i ja res va ser com 
abans. Ahí enfront, en ca Pilé, van agafar a la germana de Primo de 
Rivera. Amagada darrere la porta veia pasar gent lligada de mans i 
tornar-la mig morta de tanta llenya.” 

Testimoni de Filomena Blanes (SANTJONAERS) en Revista Lloixa nº 59

IMATGES 

04. [Foto del Stanbrook] Desenes de milers de persones que 
intentaven escapar de la repressió es van amuntegar en el port 
d'Alacant. El nom de Ramón Ripoll apareix al costat dels prop 
de 3.000 exiliats que, afortunadament, van poder salvar la 
seua vida a bord del buc carguero anglès Stanbrook el 28 de 
març de 1939. Després d'uns anys en el nord d'Àfrica va 
marxar a Uruguai, on es van traslladar també la seua dona i 
fills, que encara estaven a Sant Joan, i finalment en 1974 va 
tornar amb tota la seua família al seu poble natal. 
05. Fuster de professió i afiliat al Partit Socialista des de 1931, 
Ramón Ripoll Planelles va estar molt vinculat també a la 
Societat Musical La Paz. 
06. Ramón Ripoll Planelles en la Banda de Música. Col·lecció 
Manuel Ivorra Alberola
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SANTJOANERS EN EL FRONT DE GUERRA / EL FINAL DE 
LA GUERRA CIVIL

FONTS DOCUMENTALS: Expedients generals de Cinquenes, 
Actes del Ple, Registre d'entrada i eixida, Correspondència, 
Fitxes classificatòries de soldats, Expedients de presos (AHPA). 

El front de guerra 

En quedar Sant Joan en zona republicana durant tota la guerra 
la participació de mossos santjoaners, bé de manera 
voluntària, bé en lleves forçoses, s'aprecia principalment en les 
tropes de l'exèrcit i brigades lleials al Govern. El nombre de 
soldats del nostre municipi que van participar o que, fins i tot, 
van morir en el front està encara per determinar, encara que 
pot estimar-se gràcies als expedients de Cinquenes. 

IMATGES: 

01. José María Juan Escoda, milicià mort en la batalla del turó 
Garabitas. Foto del llibre Santjoaners en el recuerdo, Hijos 
ilustres de Sant Joan, de Federico Sala Seva. Al costat de 
Manuel Sánchez Buades van oferir uns primers llistats de 
víctimes de la Guerra Civil. 
02. Il·lustració apareguda en el diari Nuestra Bandera 
03. Mapa de l'avanç dels fronts de guerra en una llibreta de 
classe de José Sala. 
04. Placa, col·locada en època franquista, que es trobava en 
l'Església Parroquial de Sant Joan Baptista amb els noms dels 
santjoaners caiguts durant la guerra. Foto A. C. Lloixa  

Recuadre (testimonis de milicians): 

“Fui llamado en el 37, todos los del pueblo fuimos a transmisiones. 
Fui matarife, cocinero, ordenanza del Capitán, todo eso con tal de 
no tirar para adelante […] me mandaron al frente de Extrmadura, a 
espaldas de Sierra Trapera, estuve en un batallón de trabajadores 
bajo el mando de un teniente comunista que nos llevaba […] Cuando 
ya estaba acabando la Guerra, con el triunfo de los nacionales, el 
teniente quiso llevarnos a Cartagena porque allí había una 
resistencia de los suyos, pero los soldados no qu¡simos y nos 
rebelamos” 
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Testimoni de Vicente Ferrándiz Roselló a Merecedes Pérez Ruzafa 
en Lloixa nº 10 

“Durante la guerra estuvimos en muchos sitios, Valencia, Nules, Vall 
de Uxó… en un pueblo cercano a Córdoba me hicieron prisionero, de 
allí me llevaron a Montilla y Rota, luego a Tetuán, donde tuve que 
trabajar en un campo de aviación y por último en un protectorado 
español a cargo de americanos, cerca de Lucus, río que dividía el África 
española de la francesa” 

Testimoni de Tomás Juan Ferrándiz a MPR en Lloixa nº 11 

“Todos los de aquí fuimos a Valdemoro, luego a Casa Campo, Vicálvaro, 
Arganda…también estuvimos en el Jarama […] En Casa Campo atacó 
la 5ª Brigada de Carabineros en la que estaba yo, por el centro, la 11ª 
Brigada Intenacional por el flanco izquierda y la de Durruti por la 
derecha […] Nos trasladaron al Hospital Militar de Alicante y de allí a 
Villa García donde estaba de director-médico el Dr. Ruzafa y de 
practicante Juan Sevila” 

“¿Cómo era la vida en los campos de concentración? Al principio muy 
mala. En el segundo ya me fue mejor […] Al poco tiempo de eso 
llegaron unos avales de D. Francisco Seva […] yo le había hecho un 
favor parecido pues estando él preso durante la República en el 
reformatorio, José Baeza y yo fuimos a hablar con el presidente de 
Izquierda Republicana…y le dijimos que este Sr. no había hecho nada 
malo” 

Testimoni de Francisco Alberola García a MPR en Lloixa nº 13 

“Empezó en el frente de combate en Talavera de la Reina. Luego en El 
Pardo, y más tarde pasó a Cartagena cuando el gobierno tomó la 
decisión de trasladar el tesoro artístico y nacional a dicha ciudad. A 
Cartagena fueron trasladados sobre un centenar de soldados 
carabineros y dada la circunstancia de estar los cuarteles repletos de 
tropa, fueron alojados en el barco mercante Magallanes que era un 
buque el cual acababa de regresar de la Unión Soviética cargado de 
material de guerra […] quedó detenido en el castillo de Santa Bárbara 
y más tarde en la plaza de toros custodiados por las tropas italianas 
del General Littorio” 

Testimoni de José Estarlich Urios a Isidro Buades en Lloixa nº 60 

“Mi marido decía que había pasado mucho en la guerra, que un 
mortero le estampó contra una sierra y le reventó el pulmón, empezó 
a tirar sangre por la boca, y luego lo mandaron a casa diciendo que era 
tuberculoso...Mi marido ha pasado mucho en la guerra, mucho, cuando 
tenía frío dice que tenía que taparse con estiércol...” 
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Entrevista de David Lillo Gallego a la seua àvia Fca. Serrano de 87 
anys. 

El final de la guerra 

L'arribada tamporal, fins a la seua repatriació, de les tropes de 
la Divisió Littorio i també del Batalló Canàries, que havien pres 
Alacant, va quedar fortament gravada en la memòria 
col·lectiva. Una corporació local afecta al nou règim i la tutela 
omnipresent de Falange donarien inici a la repressió i la 
dictadura. 

Recuadre apart:  

“Yo empecé a ser Alcalde de San Juan  en el año 39. Dos días 
despúes de la liberación vino el suegro de don Nicolás Franco, don 
Ricardo Pobil, junto con el Presidente de la Diputación y me 
ofrecieron el cargo; yo no quería pero no podía decirles que no […] 
Lo que más me preocupaba eran las dos docenas de sanjuaneros 
que estaban detenidos y que mi intención era que salieran cuanto 
antes, no me agradaba que estuviera nadie en esa situación […] 
Ayudé a los que estaban en el bando contrario al mio. Yo no metí a 
nadie en la carcel, hubo un grupo de falangistas que se ocuparon de 
eso.” 

Entrevista de Mercedes Pérez Ruzafa a Agustín Pastor, alcalde entre 
1939-1940 i 1949-1966, en revista Lloixa nº 5 

“Cuando acabó la guerra los nacionales nos echaron a la calle a todos 
los que formábamos el Ayuntamiento […] Estábamos detenidos en el 
Ayuntamiento de vez en cuando llamaban a uno y nosotros oíamos las 
palizas que les pegaban arriba. Siempre pensábamos “el próximo seré 
yo”. Cuando me llamaron a mí […] tuve suerte y no me pasó nada. Me 
interrogaron varias veces para ver si me contradecía, pero yo siempre 
decía lo mismo, la verdad […] me dieron la libertad a las 5 de la 
madrugada. Yo no quería salir hasta que no se hiciese de día, no fuera 
que me pasara como a otros que al darles la libertad salían y entonces 
les disparaban diciendo que pretendían fugarse. Al final salí porque en 
puertas estaba un chico de Falange que era amigo mío y me dijo que 
él me acompañaba, si no no salgo.” 

Testimoni de Andrés Carrión Martí, regidor d’Esquerra Republicana, 
en revista Lloixa nº 15 
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IMATGES 

Imatge general: Soldats italians en la finca El Tesorillo de Sant 
Joan. Col·lecció Alfredo Campello Quereda  

06. Article aparegut en Butlletí de l'A. C. Lloixa nº 44. Segons 
testimoniatges en la finca l'Era van estar soldats del Batalló 
Canàries. 
07. Últim bàndol de guerra de mà de Francisco Franco 
08. Primers documents de la Prefectura Local de Falange. 
09. Pels documents d'aqueixos primers mesos del denominat 
Any de la Victòria coneixem la depuració de funcionaris i 
treballadors i el funcionament en la nostra vila d'una delegació 
del Camp de Presoners d'Alcoi per a classificació de soldats. En 
aquest document veiem com se sol·licitava a l'alcalde tot tipus 
d'informació d'actes de guerra comesos per “los rojos”. 
10. Fotografia de les tropes de la Divisió Littorio amb el general 
Gamabara. Arxiu Municipal d'Alcoi 
11. Detall de grafitti realitzat per soldats espanyols i italians 
que van estar en la finca La Princesa. Foto AMSJA
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VITRINA ELS CARABINERS / OBÚS ANTIAERI D'ISIDRO 
BUADES RIPOLL

Els Carabiners. 

El cos de Carabiners de costes i fronteres va ser regulat pels 
Reials decrets de 1829 i 1842. La seua missió era principalment 
la lluita contra el contraban, el manteniment de l'ordre en la 
zona comercial marítima i el servei de guarda costes. Per la 
seua pròpia estructura i organització existia una primera línia 
de llocs situats en la costa en punts denominats avantatjosos, 
és el cas del que existia en el proper Cap de l’Horta al costat 
del far. En segona i tercera línia, de dues a quatre llegües a 
l'interior, se situaven casernes en localitats i confluències de 
comunicacions; és ací on hem de situar el lloc de Sant Joan 
d’Alacant. 

Durant el període de 1936 a 1939 les úniques forces de l'ordre 
que va haver-hi a Sant Joan van ser els Carabiners. Segons la 
documentació conservada, les alteracions socials que va 
suscitar en altres municipis la victòria electroral del Front 
Popular -es va arribar a promulgar l'estat de guerra en la 
província- van quedar aplacades ací gràcies a haver pres el 
comandament el cap de la caserna local. El Ple municipal va 
felicitar per açò a l'Inspector de Carabiners i al Tinent Coronel 
Cap de la Comandància d'aquest lloc. 

Alguns dels Carabiners de Sant Joan van haver de ser 
mobilitzats al capdavant de guerra, ja que es va sol·licitar el 
seu retorn al novembre de 1936. No obstant açò aquesta 
situació de falta de forces de seguretat suficients va haver de 
perllongar-se i en ple final de les obres de portada de les aigües 
es van viure moments tibants que van obligar al consistori a 
sol·licitar de Govern Civil l'enviament de més homes. 

Així mateix la relació de la població de Sant Joan amb la costa 
era molt estreta i justament la platja de Sant Joan, en terme 
municipal d'Alacant, va suposar el front de guerra més obvi. És 
coneguda la intervenció de santjoaners en la construcció de 
trinxeres en la platja i, per la documentació, sabem que al 
desembre de 1937 el consistori es va encarregar de traslladar 
uns artillers al lloc del Cap de l’Horta. 
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IMATGES 
- Postal del far del Cap de l’Horta. Col·lecció Isidro Buades 
Ripoll 
- Niu d'ametralladores al costat del far del Cap. Foto AMSJA 
- Fotos de la platja de Sant Joan i Muchavista. Col·lecció 
Francisco Sánchez, Arxiu Municipal d'Alacant 
- La caserna de Carabiners estava en el mateix edifici que avui 
és de la Guàrdia Civil en el carrer Cervantes. 
- Malgrat el temor als bombardejos pels avions italians que 
arribaven des de Mallorca, la platja va ser també lloc d'esplai. 
A la foto veiem a alguns xiquets de les colònies infantils en una 
de les seues excursions. Foto de Pilar López Gómez, cedida per 
Llapis, paper i bombes. 
- Torre Santiago prop del Cap de l’Horta va ser la residència de 
la família d'Isidro Buades. Foto AMSJA 

OBÚS I PLÀNOL 

- Per testimonis i per la documentació podem saber que van 
impactar obusos prop de les finques Santa Rosa i Caseta Nova 
així com en la pedania de Santa Faç. Obús antiaeri caigut en el 
Cap de l’Horta, col·lecció d'Isidro Buades Ripoll. 
- Plànol de la zona de l'Albufereta. 
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VITRINA QUADERNS de JOSÉ SALA

Els quaderns de José Sala Sellers (Sant Joan d’Alacant 1923-
1988) abasten quasi tota la seua etapa escolar, des dels 
primers anys de la II República fins a la postguerra. La 
importància d'aquests documents de primera mà radica d'una 
banda a mostrar-nos com era la docència en aqueix període, 
quines assigantures es cursaven o com s'adaptaven els 
continguts en les diferents etapes educatives. Si aquesta 
informació ja és prou interessant com per a fer d'aquests 
quaderns un valuós conjunt, hem de sumar un aspecte que ha 
cridat poderosament l'atenció de totes les persones que els han 
llambregat.  
I és que, d'altra banda, els exercicis de classe estan impregnats 
de l'esdevenir polític i social d'aqueixos anys, sobretot els de la 
Guerra Civil. D'aquesta manera podem trobar que en les seues 
redaccions de classe José Sala copiava les cartes que enviava 
als seus amics i en moltes d'elles els preguntava o explicava 
aspectes sobre l'avanç del front de guerra, la preocupació de 
la població, la carestia d'aliments, les seues excursions a 
l'aeròdrom de Rabasa o l'assistència a funcions de cinema amb 
els xiquets i xiquetes de les colònies de refugiats. També és 
molt curiós veure com els professors que va tenir, Ramón 
Bonafonte i Andrés Server, lliscaven directa o indirectament 
temes d'actualitat en els exercicis de classe. Així veurem 
problemes matemàtics sobre el repartiment d'aliments 
racionats, dictats amb articles de la Constitució republicana de 
1931 o l'himne de Riego. 
Una dada molt curiosa és veure a José Sala datar els seus 
quaderns en Vila Rússia d'Alacant, nom que es va posar a Sant 
Joan llavors, o afiliar-se a la UGT i denominar-se camarada. 

Aquests quaderns van ser donats per la família de José Sala a 
Isidro Buades per al Museu Etnogràfic i posteriorment 
dipositats en l'Arxiu Municipal per motius de conservació. Ara 
han sigut publicats per la Universitat d'Alacant en la col·lecció 
Alacant ciutat de la Memòria. 

IMATGES 

- José Sala en braços de la seua mare Clara Sellers 
- En el col·legi, època en què va escriure els seus quaderns de 
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classe, és el xiquet que està en la fila superior, tercer per la 
dreta. 
- Ja de jove en el port, amb el seu uniforme de treball en 
CAMPSA i, posteriorment, en 1952. 
Fotografies cedides pels seus fills José Antonio i Clara. 

- Cuadern, llibres, dibuixos i retalls de premsa de Francisco 
Mira Blasco, company d’escola de José Sala. 


