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SALUDA DE L’ALCALDE
Com a alcalde de Vila-real és per a mi un honor presentar-vos aquesta gran obra
d’investigació i creació literària d’una de les persones que més ha influït en el
panorama polític, social i cultural de Vila-real durant la dècada dels anys trenta,
Pascual Cabrera Quemades. Un fidel defensor de la classe obrera, reconegut per
la seua diplomàcia i ús del diàleg com a eina de gestió de conflictes, Quemades
va estar relegat, empresonat i censurat per motius ideològics i polítics durant la
Guerra Civil Espanyola.
No hi ha dubte que aquesta obra és un treball de memòria històrica impecable
i d’incalculable valor cultural per a la nostra ciutat. Per això, vull expressar un
profund agraïment al gran esforç realitzat per Domingo Font, ja que gràcies a ell hui
podem conéixer la biografia i la poesia d’una de les persones més emblemàtiques,
peculiars i polifacètiques de Vila-real. Així mateix, vull estendre el meu agraïment
a totes les persones que hagen col·laborat en aquest procés d’investigació tan
rigorós i precís.
Pascual Cabrera Quemades. Biografia i poesia és una obra que ens permet
endinsar-nos en la història del nostre poble a través de la vida de Pascual, tant
en les seues diferents etapes com a socialista i polític reconegut pel seu bon fer,
com en la seua faceta més creativa com a poeta. Un patrimoni històric i cultural
recuperat, que ens recorda, a través dels seus versos, les grans dificultats que
molts vila-realencs i vila-realenques van haver de suportar durant una de les etapes
més fosques de la nostra història.
Tan sols em queda, en nom de tota la corporació municipal de l’Ajuntament de
Vila-real, convidar tota la ciutadania a llegir aquestes pàgines plenes d’història i
poesia, perquè és la nostra responsabilitat com a poble i ciutat, mantenir la història
viva a través del record i el reconeixement del nostre passat.

José Benlloch Fernández
Alcalde de Vila-real
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PRÒLEG

Al llarg de molts anys, el nom de Pascual Cabrera Quemades ha estat omés,
relegat i censurat de manera injusta, a causa de qüestions i motius ideològics i
polítics. La seua figura, com la de moltes altres persones, va quedar estigmatitzada
a causa dels esdeveniments ocorreguts durant la Guerra Civil Espanyola, un
període històric de conseqüències calamitoses per al conjunt del territori estatal,
per al País Valencià i per a la ciutat de Vila-real.
D’altra banda, va sofrir, igual que milers de defensors de la legalitat republicana,
els estralls dels tribunals militars que, desvinculats de la justícia ordinària i de
la mínima equitat, es convertiren en un dels òrgans fonamentals de la repressió
franquista. Un exemple palmari d’allò que al segle xxi s’anomena lawfare, o
guerra judicial, és a dir quan un sistema legal o una legislació es fan servir com a
instruments per a l’eliminació dels adversaris polítics, tot i contravenint els drets
humans de forma irrefutable.
Afortunadament, l’actualitat permet revisar amb rigor i precisió tota la
documentació conservada, a més d’analitzar i valorar de manera imparcial i
objectiva totes aquelles dades i fets relacionats amb un personatge peculiar
i polifacètic, el qual va destacar, tot i que dintre de l’àmbit local i comarcal, pel
seu inalterable compromís amb la classe obrera i l’impuls del sindicalisme entre
el proletariat, per una notable tasca com a propagandista social, per l’exercici de
càrrecs polítics de responsabilitat, per fer del diàleg l’eina per a la coparticipació
i la resolució de conflictes, per la promoció educativa i cultural entre els infants i
els treballadors, per la creació d’una obra literària de caràcter social i, fins i tot,
per la protecció d’algunes de les peces més valuoses del tresor artístic religiós de
Vila-real durant els primers mesos de la Guerra Civil.
A partir d’aquestes causes i arguments, es configuren els objectius i les
pretensions d’aquest treball d’investigació que, a banda d’aproximar-se a la seua
dilatada i intensa biografia de la manera més fidedigna possible i de rescatar-la
de la ignomínia patida, s’articula entorn d’un triple propòsit: divulgar les seues
creacions líriques conservades, analitzar el context històric i les motivacions que les
van generar i, finalment, realitzar un estudi elemental del contingut dels poemes.
Tanmateix, en tot moment caldrà tenir present l’abast de la seua humil trajectòria
poètica, la qual no li permetrà ingressar en els índexs o en els catàlegs de poetes
notables, ni figurar en els manuals literaris. No obstant això, tampoc s’haurà
d’oblidar que es tracta d’un dels personatges més notoris del panorama cultural
de Vila-real durant la dècada dels anys trenta. I per tot això, la recopilació de dades
de la seua existència i l’estudi de la seua poesia també permetran apropar-se a
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la realitat d’una etapa històrica concreta de la ciutat i, al mateix temps, ajudaran
a comprendre moltes circumstàncies polítiques i socials d’aquella controvertida
època.
D’aquesta manera, per tal de portar a terme la finalitat de desagreujar i reivindicar
la seua figura de forma fefaent i inequívoca, de recuperar la seua biografia dintre
d’aquella conjuntura històrica i de difondre la seua obra poètica s’ha emprat la
bibliografia existent sobre aquell període, s’han consultat els expedients i els
fons documentals que es conserven en els diferents arxius (estatals, autonòmics,
provincials i locals), s’ha realitzat un seguiment dels articles periodístics publicats
aleshores i conservats en diverses hemeroteques, s’han fet servir documents
privats de la memòria familiar i, finalment, també s’han aprofitat alguns testimonis
orals de persones que van ser contemporànies de Pascual Cabrera Quemades i
que van viure aquells temps.
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BIOGRAFIA

INFANTESA I JOVENTUT
Fill del matrimoni format pel llaurador Vicente Cabrera Safont i Encarnación
Quemades Moreno, mestressa de casa. Va nàixer1 a les set de la vesprada del
divendres 20 de desembre de l’any 1889, a la casa número 14 del carrer del Rosari,
a l’humil barri d’Araia, a la zona oest de Vila-real. A l’endemà, va rebre2 el bateig
a l’església arxiprestal Sant Jaume i van actuar com a padrins Alberto Ortells i
Pascuala Quemades.

1

Acta de naixement de José Pascual Cabrera Quemades. Registre Civil de Vila-real, secció 1a,
Naixements, tom 58, full 129.

2

Arxiu Parroquial de Vila-real. Llibre de batejos, any 1889.
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Tot i que no hi ha dades sobre els primers anys de la seua vida, és factible afirmar
que des de ben menut compaginà la seua formació escolar (molt probablement al
col·legi per a xiquets de la plaça de Colom, centre públic, gratuït i no massa allunyat
del domicili familiar) amb la manufactura d’espardenyes, treball domèstic amb el
qual ajudava la modesta economia familiar. Així mateix, també es pot considerar
que molt prompte sentiria el gust per la lectura3 i, fins i tot, una certa inquietud
per escriure. De fet, un testimoni indirecte4 esmenta que als tretze anys va estar
subscrit al periòdic El Motín, publicació republicana de tendència antimonàrquica
i anticlerical.

Escoles de la plaça de Colom o del mercat (AFFA)

També prompte es despertarien les seues inquietuds laborals i socials,
enfortides per la mateixa naturalesa de la feina d’espardenyer i per la permanent
precarietat de l’ofici. De fet, a Europa els sabaters5 eren un dels col·lectius més
alfabetitzats i més bel·ligerants del conjunt d’obrers i menestrals, a més de tenir
bona fama com a oradors. Tot això es devia a què podien treballar en rogle i
parlar mentre es realitzaven les diferents tasques. Així, no resulta estrany imaginar
Pascual Cabrera d’adolescent treballant al carrer, envoltat d’espardenyers
majors (que podien manufacturar asseguts i sense massa esforç físic), escoltant
experiències i compartint preocupacions; perquè la indústria del calcer, que va
proporcionar copiosos beneficis a la patronal, oferia unes retribucions miserables
3

Aquesta asseveració es pot deduir per l’acceptable correcció gramatical, lèxica i ortogràfica dels
seus escrits periodístics i literaris.

4

Mallench Sanz, Carlos. «Memòries de guerra i pau». Font, publicació d’investigació i estudis
vila-realencs, núm. 12. Vila-real: Ajuntament de Vila-real, 2010, p. 161.

5

Escartín Bisbal, Joana Maria. «L’expansió del socialisme a Mallorca: la societat de sabaters».
Història del moviment obrer als Països Catalans. València: Edicions del País Valencià, 2001, p. 73-76.
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als treballadors, els quals, només per a subsistir, havien d’augmentar la jornada
laboral o implicar la família en el procés de producció.
No obstant això, el que succeirà a partir de la segona dècada del segle xx a
Vila-real està relacionat amb el desenvolupament, des del 1890, del socialisme6 al
País Valencià i amb el naixement d’organitzacions obreres a les zones industrials,
de les quals en destaquen dues pels seus evidents vincles. D’una banda, la Societat
d’Espardenyers d’Elx que, el 1901, va convocar una llarga vaga de nou mesos amb
el suport de la UGT i que va acabar amb millores salarials; d’una altra, l’any 1905 es
constitueix la Federació Socialista Valenciana, amb la presència de les agrupacions
de Castelló i de la Vall d’Uixó, dos importants nuclis espardenyers.

Elx, als anys vint. Espardenyers davant de la basílica de Santa Maria (MDE-UMH)

Tot i les legítimes aspiracions, la crisi econòmica que començà el 1905 va
interrompre molts projectes en el sector de l’espardenyeria, ja que el moviment
societari es va afeblir i les associacions de treballadors perderen força de
negociació. A més, els obrers van haver d’acceptar encàrrecs de treball amb
remuneracions inferiors a les que estipulaven les plantilles de preus, només per
garantir-se7 la mínima supervivència. És per això que al juny de 1905, Pablo Iglesias,
fundador del PSOE i la UGT, va visitar la Vall d’Uixó per a animar els espardenyers a
continuar la lluita social.

6

Castillo i Garcia, Josep Vicent. «Reorganització sindical i blasquisme al País Valencià». Història del
moviment obrer als Països Catalans. València: Edicions del País Valencià, 2001, p. 81-85.

7

A primers de segle xx, els treballadors destinaven el 75% dels seus ingressos només a l’alimentació.
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Per una altra banda, i malgrat que el jove Pascual Cabrera pertanyia al
reemplaçament de 1910, no va anar al servei militar obligatori. De fet, no hi consten
antecedents al seu nom ni a l’Archivo General Militar de Guadalajara8 ni a l’Archivo
General Militar de Segovia9. Tot i que aleshores existia la figura del soldat de quota
(que pagava a l’Estat per a lliurar-se de la prestació militar o perquè un altre el
substituïra), resulta més probable pensar en la mort del pare (l’any 1912, la mare ja
apareix com a vídua) com la causa de la seua exempció.
També per aquesta època, Pascual Cabrera es va convertir en patró i va establir
un modest negoci d’espardenyes, aprofitant que coneixia les particularitats de la
feina i les demandes del mercat. Cal assenyalar que, segons l’informe10 del Consell
Provincial d’Indústria i Comerç, l’any 1910 a Vila-real es van produir 150.000 dotzenes
d’espardenyes i 265 homes, 3.220 dones i 24 xiquets es van dedicar a la seua
confecció. En aquell temps, per a posar en funcionament una empresa del sector
no era necessària una gran inversió econòmica, només es requeria la contractació
d’uns pocs artesans ordidors o solers, i d’unes dones que embastaven i tancaven
l’espardenya.

EL MATRIMONI
El segon decenni del segle s’iniciava amb destacades novetats en l’àmbit privat
de Pascual Cabrera. El dissabte 25 de maig de 1912 contreia matrimoni11 canònic
(l’únic legítim en aquell temps) amb la seua núvia Concepción Cortés Pérez, dos
anys més gran que ell. A les sis i deu del matí, el sacerdot Orencio Lucía va oficiar
la cerimònia a l’església arxiprestal Sant Jaume. Vicente Mulet Agulleiro i Pascual
Canós Costa van actuar de testimonis. La parella es va instal·lar davant de la casa
dels pares d’ella, al número 31 del carrer del Crist de la Penitència.
Dos dies després d’aquell modest casament sense viatge de noces, la nit del
dilluns 27 esdevenia el tràgic incendi12 del Cine “La Luz”. Un testimoni13 va relatar
que Pascual Cabrera va aconseguir arrossegar-lo fins al carrer i, d’aquesta
manera, salvar-li la vida. No obstant això, el seu nom no apareix en cap relació de
8

On es conserven els expedients de tropa, zones i centres de reclutament de l’Exèrcit de Terra.

9

On es custodien els expedients personals que pertanyen a professionals de l’Exèrcit de Terra,
tropa i personal de milícies universitàries.
10
Garrido Herrero, Samuel. «La transformació d’un model econòmic. Vila-real industrial». Història
de Vila-real. Vila-real: Ajuntament de Vila-real, 2010, p. 99-100.
11
Acta de matrimoni de José Pascual Cabrera Quemades i Concepción Cortés Pérez. Registre Civil
de Vila-real, secció 2a, Matrimonis, tom 48, full 32.
12

Pérez Silvestre, Òscar. «Cròniques d’una catàstrofe: l’incendi del Cine “La Luz” (1912)». Font, publicació
d’investigació i estudis vila-realencs, núm. 6. Vila-real: Ajuntament de Vila-real, 2004, p. 25-41.

13

Martínez Gimeno, María José; Sabater Fortea, M. Josebe. Versos condemnats a mort a la Presó de
Castelló: 1939-1940. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2019, p. 97.
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ferits o atesos, ni en les cròniques periodístiques d’aleshores, ni en les darreres
publicacions14 sobre el fet.

Interior del Cine “La Luz”, Mundo gráfico, 5 de juny de 1912 (BNE-HD)

El matrimoni va concebre huit15 fills: Concepción (nascuda l’11 de febrer de 1913),
Leticia (nascuda el 30 de juliol de 1914), Pascual (nascut el 9 d’agost de 1916), José
María (nascut el 7 de desembre de 1918), Ricardo (nascut el 24 de novembre de 1920
i mort el 4 de juliol de 1921), un altre Ricardo (nascut el 14 de novembre de 1923 i
mort dos dies després), Julio (nascut el 2 de juliol de 1926) i Agustín (nascut el 27
d’agost de 1927 i mort l’1 de juny de 1928).
La família no va tenir un habitatge habitual i vivia de lloguer. Tal i com anava
incrementant-se la descendència, canviava de domicili. A Vila-real, hi ha registrades
huit residències16 diferents: l’esmentada al número 31 del carrer del Crist de la
Penitència, al número 60 del carrer del Vall Fondo (l’actual17 Zumalacárregui), al
número 21 del carrer del Rosari, al número 11 del carrer de Sant Doménec, al número

14
Diversos Autors. L’incendi del Cine “La Luz”, 27 de maig de 1912, Vila-real. Vila-real: Ajuntament de
Vila-real, 2012.
15
Actes de naixement de Concepción, Leticia, Pascual, José María, Ricardo, Ricardo, Julio i Agustín
Cabrera Cortés. Registre Civil de Vila-real, secció 1a, Naixements.
16

En les actes de naixement dels fills, en els atestats de la Guàrdia Civil i en un document de la
UGT local.

17

Heredia Robres, Jacinto. Els carrers de Vila-real. Vila-real: Ateneu XXI, 2007, p. 125.
19

8 del carrer del Rosari, al número 56 del carrer de les Creus Velles, al número 47
del raval de Sant Pasqual i, la darrera adreça, a la seu del Centre Obrer. La majoria
de les cases s’ubiquen al sector oest de la ciutat, només tres es troben a prop del
centre urbà, per això és fàcil deduir que la identitat familiar no es caracteritzaria
per la riquesa i el benestar, més aviat predominarien les privacions i la carestia,
agreujades, a més, per la defunció de tres fills.

Habitatge del carrer del Rosari, número 8 (CDFP)

LA REGENERADORA
A l’estiu de 1913, mentre la classe proletària clamava contra la guerra del
Marroc, naixia18 La Regeneradora, la societat d’obrers espardenyers de la ciutat. El
seu origen s’emmarca dins del context de la creació de la Federación Nacional de
Obreros Alpargateros y Oficios Anexos, que havia estat impulsada per les societats
espardenyeres19 de Castelló, Elx i Cervera del Río Alhama, per tal d’aconseguir un
reglament comú de les condicions de treball i d’acabar amb la competència entre

18

Heraldo de Castellón, número 6714, «Crónica Obrera», 15 de juliol de 1913, p. 2.

19

Fesefeldt, Henrike. «Organització obrera i política sindical dels espardenyers al País Valencià
(1900-1923)». La Rella, núm. 15, Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, 2002, p. 22-23.
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els centres espardenyers. Per això, era essencial integrar la federació a la UGT i
poder desenvolupar estratègies en un àmbit estatal, a més d’organitzar els obrers
de nuclis espardenyers secundaris (com Vila-real, Callosa del Segura i Asp).
Pascual Cabrera, després de tancar el seu negoci d’espardenyes, ingressa20 en
La Regeneradora al febrer de 1915. Durant dos mesos es va ocupar de cobrar els
rebuts dels associats, fins que a primers de maig fou nomenat secretari de l’entitat,
càrrec que va exercir fins al setembre de 1916. Des dels primers moments es va
mostrar molt actiu en les juntes de la societat defensant l’augment de sou per als
treballadors, exigint la prohibició del treball dels menors i defensant la formació de
l’obrer com a via per a assegurar el futur de la indústria espardenyera.

Acta d’ingrés de Pascual Cabrera en La Regeneradora (CDMH)

A més, comença a fer visibles en la premsa les adversitats de la classe proletària,
ja que després de les eleccions municipals de novembre de 1915 publicava en un
setmanari local un article d’opinió21 en el qual censurava el desinterés del poble
davant les urnes i l’Administració pública, i vinculava les injustícies i les desigualtats
socials amb la deixadesa dels obrers, que no exigien als governants millores socials,
perpetuant així la seua submissió. Simultàniament, anava erigint-se en un referent

20
«Día 3 de febrero de 1915. Junta general», Centro Documental de la Memoria Histórica, llibres
d’actes pertanyents a la societat La Regeneradora, sèrie PS-Castelló, carpeta 173, foli 12.
21

Tribuna Libre, número 22, «Administradores y administrados», 27 de novembre de 1915, p. 3.
21

dels treballadors i de la UGT a Vila-real i, a primers de 1916, presidia22 la Junta del
Centre Obrer que demandava al Ministeri d’Instrucció Pública llibres per a establir
una biblioteca. Al maig, en la Festa del Treball, hi figurava com a responsable de la
Comissió del Centre Obrer que presentava les conclusions23 a l’Alcaldia. Entre els
acords apareixien la petició del final de les guerres a Europa i al Marroc, la protesta
per la repressió emprada contra els obrers que reclamaven treball, millores en la
legislació laboral i l’abaratiment dels preus de les subsistències. Mentrestant, uns
mesos després, en La Regeneradora el reconeixien24 com un dels millors espardenyers
de la província.
D’altra banda, la neutralitat espanyola durant la Gran Guerra (1914-1918), tot i
afavorir l’expansió de la indústria valenciana, suposà l’enfonsament dels cítrics i,
alhora, un empitjorament de les condicions25 del proletariat, a causa de l’encariment
dels aliments bàsics, la baixada dels salaris i la inseguretat laboral. A Vila-real, la crisi
tarongera26 va comportar l’escassetat, la pobresa i l’emigració de molts treballadors.
Davant la deplorable conjuntura s’organitzaren manifestacions, reclamacions
a l’Estat i inusuals accions d’insubmissió ciutadana, com l’absència de govern
municipal, l’abstencionisme electoral, l’impagament de la contribució, etc. A més,
la pèrdua del mercat espardenyer cubà, a causa de l’establiment d’elevades tarifes
proteccionistes, va provocar27 una desocupació molt elevada en el sector local, que
va arribar fins al 60%. L’augment de la conflictivitat social provocà que, a la tardor de
1918, Pascual Cabrera, que aleshores treballava com a conserge del casino del Centre
Obrer al carrer de Sant Roc, reprenguera el protagonisme en La Regeneradora.
Els esforços de les societats d’espardenyers es dirigien a reclamar augments
dels jornals que compensaren les pèrdues dels últims anys i a demanar millores
de les condicions de treball, amb el requeriment de la supressió del treball a
domicili a destall i la implantació de la jornada laboral de huit hores, a més de
la prohibició del treball infantil. Per això, al setembre de 1919 es va celebrar a
Castelló un congrés28 amb vint-i-huit delegats de vint-i-cinc societats obreres, que
representaven més d’onze mil federats. La Regeneradora, amb dos-cents huitanta
associats, fou representada per Félix Gimeno i Pascual Cabrera, el qual va actuar
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com a secretari en la mesa assembleària.

Plantilla de treball per a l’any 1919 (AMVr)

Al maig de 1920, Félix Gimeno i Pascual Cabrera assistien al II Congrés de la
Federació Nacional d’Obrers Espardenyers i Oficis Annexos, que torna a celebrarse al Centre Obrer de Castelló amb la presència de trenta-set delegats de trentanou seccions que representaven més de quinze mil afiliats, que van debatre29
sobre les reivindicacions salarials dels treballadors, la jornada de huit hores i el
possible ingrés de la federació en la UGT. Sobre aquesta qüestió, Pascual Cabrera
va manifestar-se a favor, tot i que havia de consultar-ho amb la seua secció.
Uns dies després, el 9 de juny, començava una vaga general en tota la indústria
espardenyera (secundada per més de huit mil treballadors), perquè la classe
patronal rebutjava la reclamació de l’augment de sou i menyspreava la Federació

29
El Socialista, número 3523, «II Congreso Nacional de Alpargateros. Sesiones segunda y tercera»,
27 de maig de 1920, p. 4.
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com a agent social. A finals de mes, Pascual Cabrera, responsable del Comité de
Vaga30 de La Regeneradora i interlocutor en les reunions amb la comissió patronal
i el governador civil, intervenia en un míting31 al trinquet de Vila-real per a informar
els obrers de l’estat de les negociacions, atés que alguns patrons ja havien
acceptat i signat les demandes. El 14 de juliol, acabava32 la inactivitat a la ciutat
amb un triomf dels treballadors, que van aconseguir un significatiu increment
dels jornals, tot i les dificultats que suportaren durant la vaga. No obstant això, el
conflicte continuà fins a l’octubre perquè alguns patrons, que van promoure una
campanya difamatòria33 contra Pascual Cabrera i el president de La Regeneradora,
incomplien deliberadament l’acord sobre la nova plantilla de preus.

El Socialista, 15 de juliol de 1920 (FPI)

Mentrestant, la família anava subsistint gràcies als ingressos que Pascual Cabrera
rebia de la societat espardenyera per les responsabilitats exercides (5 pessetes
diàries) i pel treball34 de l’esposa, Concepción Cortés, al magatzem de taronges.
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LA FUNDACIÓ DEL PSOE
A la tardor de 1920, la Societat d’Oficis Diversos El Progreso acordava ingressar
en la UGT i nomenava Pascual Cabrera com a president, amb el propòsit d’intentar
ajuntar els diferents gremis35 d’obrers, a pesar de la desconfiança dels dirigents
republicans i l’animadversió d’alguns membres dels sindicats catòlics o amarillos.
Dies després, es constituïa l’Agrupació Socialista local, que s’estava organitzant
des de la primavera, i també n’era designat president. El mateix Pascual Cabrera
escrivia36 un article en El Socialista (i es convertia des d’aleshores en el seu
corresponsal) sobre la fundació del PSOE i l’èxit que això suposava en una ciutat
molt clerical i de tradició carlista, que assaltava els trens davant la presència d’algun
conferenciant amb idees de progrés; en clara al·lusió als incidents37 esdevinguts
l’any 1899 amb el pas de Vicente Blasco Ibáñez per l’estació del ferrocarril. No
obstant això, el començament del partit resultà bastant dificultós i, fins i tot, van
haver de reunir-se en una casa particular.

El Socialista, 11 de novembre de 1920 (FPI)
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Al març de 1921, s’evidenciava l’escissió entre els obrers de la ciutat, ja que
només quatre associacions i els socialistes secundaven una campanya de la UGT
per a sol·licitar al Govern el restabliment de les garanties constitucionals. Durant
aquesta dècada són nombrosos els articles periodístics de Pascual Cabrera
animant els treballadors a ingressar en la sindical, per tal de tenir més força i el
suport d’una organització estatal. L’avinença, tot i que conjuntural, va arribar a
l’estiu, quan les tretze societats38 del Centre Obrer La Unión, La Regeneradora i
el PSOE expressaven al Consell de Ministres la seua queixa pel desastre d’Annual.
A les eleccions municipals de febrer de 1922, l’Agrupació Socialista presentava
candidatura pròpia per primera vegada. Els resultats van ser desesperançadors:
només huitanta-quatre vots. Uns dies després, Pascual Cabrera va explicar la
campanya39 de desprestigi que van sofrir els socialistes i responsabilitzava el
caciquisme polític dels republicans, així com la inconsciència dels obrers, que
havien votat a la burgesia. Les divergències entre els treballadors significaren
l’expulsió del PSOE del Centre Obrer.
Així mateix, va recuperar rellevància en La Regeneradora, sent escollit per a
la comissió encarregada de construir la Casa Social40 al solar que l’entitat havia
adquirit entre el carrer de l’Assumpció i la plaça de Betxí. Altrament, acudia a
Lorca41 al congrés de la Federación Nacional de Obreros Alpargateros y Oficios
Anexos, on s’aprovava, entre d’altres acords, l’ingrés de l’associació en la UGT i la
celebració de la següent assemblea a Vila-real. I, a l’estiu, era nomenat secretari42
de la societat, càrrec que va exercir durant tota la dècada, mostrant-se bel·ligerant
contra la indiferència de molts treballadors pels seus interessos laborals.

38

El Socialista, número 3911, «La protesta obrera. Contra la guerra de Marruecos. Villarreal», 25
d’agost de 1921, p. 2.
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Espardenyers a la Casa Social del carrer de l’Assumpció als anys vint (AMVr)

D’altra banda, el conflicte del Marroc recupera la concòrdia entre els obrers,
quan al febrer de 1923 Vila-real acull una multitudinària manifestació43 (més de
deu mil participants) que demanava responsabilitats pels perjudicis irreparables
que ocasionava a les famílies més humils. Moltes societats de treballadors de la
comarca s’hi van afegir també, tan sols van faltar les entitats de tendència religiosa,
tot i haver estat convidades. Va encapçalar la protesta un xiquet de sis anys (el seu
fill, Pascual Cabrera Cortés) amb un cartell contra la guerra.
Per aquell temps, el seu prestigi ja s’estenia més enllà de la defensa de les
qüestions obreres. Juan Roca Peset recordava44 que el seu pare li contava que
durant els anys vint «anàvem al Cine Tàrrega, on feien pel·lícules mudes, i tots
volien estar al costat de Cabrera Quemades perquè era l’únic que llegia prou de
presseta els lletreros que eixien, el que deien els protagonistes o el narrador. Així
t’assabentaves més de la pel·lícula». A més, a la Casa Social de La Regeneradora
fomentà45 «establecer una escuela nocturna y crear algo instructivo y de atracción
como un escenario para pasar los compañeros sus ratos de descanso y donde
puedan instruirse y apartarles del vicio de la taberna». De fet, a Vila-real hi havia
aleshores més de trenta-huit46 cantines.
43
El Socialista, número 4373, «Contra los responsables del desastre marroquí», 14 de febrer de
1923, p. 2.
44
Ortells Roca, Miquel (ed.). Jo, Juanito “el llumero”. Me’n recorde que... (Auto-biografia d’un home
del poble). Castelló de la Plana: Acen, 2015, p. 24.
45

«Acta: en Villarreal a 3 de agosto de 1923», Centro Documental de la Memoria Històrica, llibres
d’actes pertanyents a la societat La Regeneradora, sèrie PS-Castelló, carpeta 173, folis 184-186.

46
Vilanova Añó, Santiago. «Anys vint: de l’espardenya a la taverna». Cadafal, butlletí informatiu de
festes. Vila-real, setembre, 1990.

27

A la tardor de 1923, es farien realitat la secció docent i el teatre (doble projecte
que s’emularia al Centre Obrer uns anys després). Inclús Pascual Cabrera fou
proposat47 com a director de l’escola amb remuneració, tot i que va rebutjar
l’oferiment per no donar a entendre que s’aprofitava de la iniciativa. Respecte a
l’activitat teatral desenvolupada, escassegen les informacions, encara que es
va nomenar48 el personal necessari per a l’obertura: dos taquillers, dos porters i
dos aposentadors amb autoritat per a guardar l’ordre a l’interior de la sala. De les
obres representades, a banda que l’entitat costejava escrupolosament els drets
corresponents a la Societat d’Autors, només hi ha notícia d’una funció: Un alcalde
de barrio, comèdia d’Eduardo Escalante Feo que va ser prohibida49 pel batle de la
ciutat sense argumentar els motius. A més del testimoni de Juan Roca Peset, el qual
recordava50 que «a la Casa Social van muntar un entarimat i algunes vesprades feien
obretes de teatre. Totes eren paregudes: l’obrer era el bo i el patró, el capitalista,
el roí. Al final, sempre guanyava l’obrer. La majoria les escrivia o les organitzava
Cabrera Quemades, que tenia gràcia per a escriure». No es pot descartar que
algunes obres, com El culto a la mentira i Defectes de la llengua, sorgiren durant
aquesta etapa, tot i que no hi ha cap document per a corroborar-ho.

LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
La Dictadura instaurada pel general Miguel Primo de Rivera va prohibir i
reprimir les organitzacions anarquistes i comunistes, però va permetre51 les
socialistes; les quals col·laboraren amb el règim, participant en alguns dels nous
organismes, i desplegaren una tasca propagandística i formativa entre la joventut
i els treballadors.
A finals de maig de 1924, tenia lloc a la seu de La Regeneradora el III Congrés
de la Federació Nacional d’Obrers Espardenyers i Oficis Annexos. Pascual Cabrera
va obrir l’assemblea52 donant la benvinguda a les díhuit seccions participants,
que representaven més de quatre mil afiliats, amb una significativa presència
de dones treballadores. Entre les conclusions, s’insistia en el compliment de la
jornada laboral de huit hores, la inclusió en el retir obrer dels federats, continuar
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l’orientació de la UGT i demanar al Directori militar l’amnistia dels presos per
delictes socials i polítics. Va clausurar el Congrés el líder sindical Manuel Cordero
Pérez, que uns dies després escrivia un polèmic article53 sobre Vila-real en el
qual parlava de la construcció del nou Centre Obrer i de la divisió existent entre
els treballadors, darrere de la qual s’amagava el caciquisme polític de Fernando
Gasset i els republicans, contraris al socialisme.
El primer de maig de 1925 se celebrava l’acostumada Festa del Treball. Els
espardenyers organitzaren a la seua Casa Social un concert musical i un recital
de poemes de José Zorrilla i de Miguel R. Seisdedos, a càrrec de Pascual Cabrera.
La resta de societats va fer el tradicional esmorzar i, després, una comissió54 va
presentar a l’Ajuntament unes conclusions idèntiques a les de la UGT, tot i que s’hi
van afegir reclamacions sanitàries per a la ciutat, la continuació del projecte de
municipalització de les aigües potables i la protesta pels elevats preus de la llum
elèctrica. Era el primer gran acte esdevingut al nou Centre Obrer del carrer de
Francisco Tárrega (l’actual Pere III), un edifici que s’anava construint amb molts
esforços i sacrificis econòmics.

Edifici del Centre Obrer als anys cinquanta (AMVr)
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A l’estiu de 1925, davant el locaut imposat pels patrons, l’assemblea de
La Regeneradora acordava fundar a la seua Casa Social una cooperativa de
producció d’espardenyes, per tal de pal·liar les privacions dels treballadors aturats.
D’aquesta manera, van invertir el xicotet capital55 del qual disposaven per a fabricar
espardenyes catalanes de bona qualitat, que a la sola portaven el segell de la
societat, tot prescindint dels intermediaris que encarien els preus. Per això, Pascual
Franch, com a president, i Pascual Cabrera, com a secretari, feien una crida als
socialistes, a les cases del poble i als centres obrers perquè demanaren les seues
manufactures. El testimoni de Juan Roca Peset56 confirma l’èxit de la iniciativa, ja
que «en la col·lectivitat, abans i durant la Guerra, els homes es dedicaven a fer
les soles i les dones acabaven l’espardenya, la tancaven. Després, ho venien ells
mateixos en lloc de treballar per a un altre».
També aquell estiu, es duia a terme a Castelló el IX Congrés de la Federació
Socialista de Llevant, que reuní els representants de dènou agrupacions. Pascual
Cabrera participà activament durant les sessions i va aconseguir l’aprovació de la
proposta57 de Vila-real: que en cada districte electoral haguera un comité format
per representants de cada poble que s’encarregaria dels assumptes de la comarca.
A la tardor, els socialistes de la província elegien el castellonenc Rafael Huerta i
Pascual Cabrera com a delegats per a representar-los en el Comité de la Federació,
format per onze membres. Al novembre, Pascual Cabrera assistia58 a la reunió amb
els dirigents del socialisme valencià d’aleshores (Francisco Sanchís, Antonio de
Gracia, Antonio Cañizares, Pedro García, etc.) i equiparava l’agrupació local amb
les històriques.
Paral·lelament, en un article, Pascual Cabrera instava59 els llauradors de la
ciutat a participar en el Congrés de la Federació d’Obrers Agrícoles de Llevant,
que València acollia a l’octubre, perquè s’havien de tractar temes transcendents
com la retribució del treballador i el cost de la vida, l’assegurança social i la inclusió
del col·lectiu en determinades disposicions legals.
Durant els últims mesos de 1925, la influència de Pascual Cabrera entre els
treballadors locals era manifesta, amb l’ingrés d’algunes societats obreres en la
UGT i per les freqüents conferències al Centre Obrer sobre les lleis protectores del
treball (el retir obrer, la invalidesa prematura, el subsidi de maternitat, etc.) i d’altres
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més ideològiques com l’organització obrera. Les seues paraules60 evidenciaven
que «esta era la labor que desde hace años se debiera haber realizado en este
Centro y no se encontraría en la actualidad como se encuentra la organización
obrera villarrealense, desprovista de los conocimientos sociales que debe poseer
el trabajador».
Al març de 1926 es feia realitat un vell anhel seu: La Regeneradora, la Societat
d’Obrers Espardenyers, decidia ingressar61 en la Casa del Poble. Durant molts anys
s’havia mantingut allunyada de la resta d’organitzacions obreres, així que la seua
incorporació significava la unió de bona part del proletariat local. Juan Bautista
Roca i el mateix Pascual Cabrera serien els representants de l’entitat en la Junta
del Centre Obrer.
			

Juan Bautista Roca Monzonís, espardenyer vila-realenc (CFRP)
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Al juny, el Centre Obrer albergava un homenatge pòstum a Pablo Iglesias,
cofundador del PSOE i la UGT, que havia mort al desembre. En la vetlada, Pascual
Cabrera va presentar el retrat de l’abuelo i la sol·licitud a l’Ajuntament perquè se li
dedicara un carrer. La proposta fou desestimada, tot i que es faria realitat l’any 1931,
quan s’acordà62 atorgar-li el seu nom a una via de la ciutat, l’actual63 Joan B. Llorens.
Uns dies després, Pascual Cabrera escrivia64 sobre el IV Congrés d’Espardenyers
que se celebrava a la Vall d’Uixó i analitzava els problemes de la indústria, que
anaven anticipant el seu final per les contínues crisis i la progressiva mecanització
del sector que portaria a prescindir de molts treballadors. Així mateix, es mostrava
molt crític amb les seccions de la Federació, ja que prenien acords en temes
laborals que després no respectaven, tot i els constants incompliments dels
patrons. I posava com a exemple a seguir el cas de Vila-real, on la jornada era
de huit hores, no hi havia xiquets com a aprenents i la plantilla de remuneració
del treball era pública. Per això, demanava a les seccions que respectaren les
resolucions adoptades i ser eficaços per a superar les dificultats.
A partir de 1927, al País Valencià s’alterava l’estabilitat social, a causa d’un
canvi de la conjuntura econòmica que va comportar recessió, conflictivitat i una
revitalització obrera. A l’estiu, la indústria espardenyera local es tornava a aturar.
Els patrons van establir un locaut per tal d’aconseguir una rebaixa del preu de
la mà d’obra, vigent des de 1920, i els treballadors van respondre amb una vaga.
Davant les dificultats que patien moltes famílies, la Societat d’Obrers Espardenyers
va demanar la solidaritat de les seccions de la UGT. Després de cinc setmanes,
s’acordava una rebaixa del 8% en la nova plantilla de treball. Tot i la reducció
salarial, Pascual Cabrera, protagonista en les negociacions, s’enorgullia65 de l’èxit,
ja que les exigències dels empresaris eren molt elevades i La Regeneradora no va
capitular i aconseguí mantenir el seu prestigi.

Segell de La Regeneradora (AMVr)
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Per una altra banda, a finals de 1927 el declivi dels socialistes de Vila-real
resultava evident. Tot i que augmentaven els ingressos de societats obreres en
la UGT, l’Agrupació es va anar paralitzant66 per dificultats internes fins a restar
completament inactiva. La desmotivació va afectar nombrosos membres, ocupats
en altres quefers, i Pascual Cabrera, a banda de la tasca de conserge i proveïdor
del casino del Centre Obrer, estava massa enfeinat en els diversos càrrecs que
exercia.
Tot i el desencant polític, l’any 1928 s’iniciava amb l’assoliment d’un altre
afany de Pascual Cabrera: combatre l’analfabetisme; ja que al Centre Obrer es
va habilitar una escola67 per als fills dels treballadors, seguint el model establert
a la societat d’espardenyers uns anys enrere. Va començar com unes classes de
repàs per a tres o quatre xiquets i en molt poc de temps la inscripció va arribar a
setanta-sis alumnes que, de 18 a 20 hores, podien ampliar els seus coneixements.
Per aquest motiu, la Comissió de Cultura del Centre Obrer va haver d’habilitar un
espai i d’assignar diners per a material escolar.
A l’estiu, arribava el V Congrés d’Espardenyers a Callosa de Segura, a la Vega
Baixa. En aquesta ocasió, Pascual Cabrera cedia la representació de Vila-real a
Pascual Franch, tot i que insistia68 que encara s’incomplia la jornada de huit hores i
que les millores de jornal assolides l’any 1920 havien estat usurpades.
Uns dies després, s’inaugurava el servei d’aigua potable municipalitzat, que
ampliava la canonada als barris més humils de la ciutat que mancaven d’aquesta
prestació elemental. L’acte va congregar molta gent i va servir per a homenatjar
el batle Vicente Sánchiz. Tot i així, el procés69 va ser complicat, amb l’expropiació
de les instal·lacions de l’empresa subministradora, l’excavació d’un altre pou (la
Bassa del Poble), l’ampliació de la xarxa distribuïdora, la construcció de cinc fonts
públiques i els nous llavadors. Pascual Cabrera havia estat convidat per l’alcalde
en diverses ocasions per tal de conéixer un projecte primordial per a la salubritat
general.
Aquell mateix dia, la Comissió de Cultura del Centre Obrer (formada per José
Valls, Pascual Vidal i Pascual Cabrera) organitzava70 la festa de clausura de l’escola
i als millors alumnes (ja se superava el centenar de matriculats) se’ls feia entrega
d’obsequis, com ara llepolies, objectes d’escriptori, estris de labors, peces de
vestir i, fins i tot, una llibreta de la Caixa d’Estalvis de Vila-real amb dues pessetes
de saldo.
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Segell de l’escola del Centre Obrer (AMVr)

L’any 1929 van continuar les conferències formatives per als treballadors al
Centre Obrer (sobre legislació laboral, la feina dels sindicats en els organismes
oficials, l’organització obrera, etc.). Un dels conferenciants, Luis Fernández
Martínez, secretari de la Sociedad de Albañiles El Trabajo de Madrid, assenyalava
en un article d’opinió71 la situació del proletariat a Vila-real:

La organización obrera cuenta con un Centro de su propiedad, inmueble
valorado en unas 85.000 pesetas, faltando por saldar unas 25.000, que
pronto serán pagadas.
Este Centro Obrero cuenta con las dependencias necesarias para el
servicio de la organización y dispone de dos salones de gran capacidad. El
edificio, de dos plantas, un café en el salón de la planta baja y otro de igual
capacidad en la planta alta. Posee un departamento de lectura, donde se
ven periódicos de diferentes organizaciones obreras y políticas afectas a
la UGT, y cuenta con una pequeña biblioteca con libros de ciencia social,
literatura y otras materias.
Asimismo cuentan con dos escuelas nocturnas, una para los muchachos
y otra para las muchachas; todos reciben instrucción primaria después de
su trabajo diario.
Existen en Villarreal 14 Sociedades de obreros, todas ellas domiciliadas
en el Centro Obrero, y las cinco más importantes -por reunir la mayoría
de los obreros asociados- pertenecen a sus Federaciones de industria u
oficio de la UGT. El número de asociados que integran el conjunto de estas
colectividades excede el millar, contándose entre los asociados un buen
número de mujeres, alpargateras y confeccionadoras de naranja.
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Luis Fernández Martínez, destacat dirigent de la UGT i del PSOE (FPI)

A l’estiu, un any i mig després de desactivar-se, es tornava a constituir72
l’Agrupació Socialista de Vila-real, que fixava la seua residència al Centre Obrer.
Pascual Agulleiro era elegit president i Pascual Cabrera formava part del Comité
Directiu com a vocal. L’entitat reapareixia amb només trenta afiliats, però amb
molts joves disposats a treballar. Al setembre, el PSOE acceptava formalment el
seu reingrés.
A finals d’agost de 1929, es lliuraven els premis73 als alumnes de l’escola del
Centre Obrer, que ja arribaven a dos-cents cinquanta. L’acte també va servir per a
reconéixer la tasca desenvolupada per la mestra Teresa Escribá, que havia rebut
moltes crítiques per acceptar el càrrec, i per a enaltir els promotors del projecte
educatiu: Pascual Vidal, José Valls i Pascual Cabrera.
A la tardor, la Societat d’Oficis Diversos El Progreso, que Cabrera Quemades havia
presidit uns anys enrere, rebia una allau de baixes per desavinences ideològiques
entre els seus militants, i quedà quasi desmantellada. D’altra banda, al novembre
de 1929 convidava el metge i erudit local Joaquín Tuixans a escriure74 sobre les
virtuts de l’educació a El Socialista, en un extraordinari dedicat a l’organització
obrera de la regió valenciana; i, al mes següent, Pascual Cabrera publicava75 en el
mateix diari un extens article sobre Vila-real, on destacava la fecunditat de la seua
terra, la transformació dels camps de secà en regadiu, el modèlic cooperativisme
existent, així com les associacions polítiques i sindicals.
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LA DICTABLANDA DE BERENGUER
A primeries de 1930, el general Dámaso Berenguer assumia la presidència
del Govern, per encàrrec d’Alfons XIII, amb el propòsit de restaurar la normalitat
constitucional que la Dictadura de Primo de Rivera havia conculcat. Un any després,
davant el fracàs del militar i l’auge del republicanisme, el rei el va substituir per
l’almirall Juan Bautista Aznar-Cabañas, que va convocar les eleccions municipals
del 12 d’abril de 1931 que portarien la Segona República.
Per la seua banda, Pascual Cabrera organitzava76 al gener de 1930 una excursió
campestre amb els alumnes de l’escola del Centre Obrer, en la qual també va
participar el docte metge Joaquín Tuixans, perquè impartira una xarrada formativa
a l’aire lliure, tot seguint el model de la societat madrilenya Salud y Cultura. Aquesta
entitat, fundada l’any 1913 per professors de les escoles laiques i racionalistes de la
Casa del Poble de Madrid, pretenia77 que els xiquets i les xiquetes anaren al camp
a realitzar activitats esportives exemptes de disciplina, que es complementaven
amb explicacions sobre la naturalesa; combinant, així, el desenvolupament físic i
intel·lectual de l’alumnat.
Al mateix temps, va promoure un quadre artístic entre els aficionats del Centre
Obrer, amb la intenció de fomentar la cultura entre els treballadors i tractar d’allunyarlos del joc i de la beguda; el qual, la vigília de la Festa del Treball, va representar
al teatre del Gran Casino el drama78 contra la guerra del Marroc Yo no mato, del
socialista valencià Vicente Lacambra, i a l’endemà, uns joguets còmics en valencià.
L’autor va assistir a la representació, va haver d’eixir a l’escenari pels aplaudiments del
públic i va explicar la significació de l’obra. Segurament, animaria Pascual Cabrera
a continuar promovent el teatre de caire social o de tesi a la Casa del Poble, perquè
Vicente Lacambra concebia79 la tasca escènica com un dels recursos més apropiats
per a l’educació dels obrers i la propaganda de l’ideari socialista.
Mentrestant, l’Agrupació Socialista local anava progressant, a pesar de les
penúries econòmiques que li van impedir enviar delegació al congrés extraordinari
de la Federació de Llevant i de la incessant campanya que els republicans realitzaven
contra l’actuació del PSOE i de la UGT durant la Dictadura de Primo de Rivera.
Al mes de juny, Elx acollia el VI Congrés d’Espardenyers i Juan Bautista Roca
acudia en representació de Vila-real. Es va debatre sobre els sempiterns problemes
d’aquesta indústria: salaris mesquins, incompliment de la legislació laboral, mitjans
de treball inadequats, etc. No obstant això, a principis de juliol entrava en vigor el
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nou contracte de treball80 per als obrers espardenyers que havia preparat el Comité
Paritari Comarcal, amb el qual havia cooperat Pascual Cabrera. Es tractava d’un
avanç notable, perquè el conveni regularitzava la indústria a Castelló, la Vall d’Uixó
i Vila-real, ordenava la jornada laboral, distingia el pes, el metratge i la qualitat
del material, per a evitar que el patró pagara per sota de la qualitat, i reconeixia
personalitat jurídica al treballador.

L’escriptor i periodista Vicente Lacambra Serena (FPI)

Seguint el costum, a finals d’estiu se celebrava el lliurament de premis als
alumnes de l’escola del Centre Obrer. Per a concloure la festa, l’alumne Vicente
Miró va recitar una poesia al·lusiva a l’acte i es va llegir un treball81 de Pascual
Cabrera titulat Amor al libro. Probablement, es tractaria d’una redacció, inclús es
pot pensar en un poema narratiu; del que no hi ha dubte és que es tractava d’una
de les seues primeres composicions conegudes.
A la tardor de 1930, van finalitzar les reformes al saló82 de la primera planta del
Centre Obrer per a convertir-lo en teatre, d’acord amb les últimes disposicions
en matèria d’espectacles (teló metàl·lic, portes d’obertura cap a l’exterior, cadires
subjectes al terra, etc.). El fet de disposar d’un espai teatral modern i apropiat va
facilitar a Pascual Cabrera l’organització83 de la Penya Artística Obrera, tal i com
s’havia fet en altres cases del poble socialistes o en la seu dels espardenyers
vila-realencs. Per a formar l’elenc dramàtic, aconseguí ajuntar actors i actrius
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d’ideologia oposada; per una banda els aficionats del Centre Obrer i, per una altra,
els membres de l’agrupació Peris Celda (companyia local que actuava al teatre del
Gran Casino durant la dècada anterior i que dos anys després s’incorporarien al
quadre escènic d’Els XIII).

Carnet de la Penya Artística Obrera (CDMH)

Una conferència fou un dels primers esdeveniments celebrats al nou saló del
Centre Obrer. Pascual Cabrera presidí l’acte84 i va presentar l’exsacerdot, advocat
i periodista Matías Usero, el qual dissertà sobre «Democràcia i cristianisme»,
reclamant la separació de l’Església de l’Estat, la llibertat de consciència, el
matrimoni civil i la secularització dels cementeris, per tal d’aconseguir un sentiment
religiós més profund; a més de proclamar que la ideologia socialista recollia amb
fidelitat l’esperit cristià.
D’altra banda, al març de 1931, es materialitzava una altra vella aspiració de
Pascual Cabrera, ja que es constituïa85 la Joventut Socialista de Vila-real, que també
emplaçava el seu domicili al Centre Obrer. Suposava una gran satisfacció, perquè
durant molts anys s’havia esforçat per tal d’implicar els joves en el moviment polític
i social.
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LA SEGONA REPÚBLICA
El triomf en els comicis municipals del 12 d’abril de 1931 de les candidatures
prorepublicanes a les principals ciutats, a més de la fugida d’Alfons XIII, va suposar
la proclamació de la Segona República, la qual fou rebuda amb molta il·lusió
per les classes populars. La coalició entre republicans i socialistes, guanyadora
de les eleccions constituents de juny, va aprovar una constitució que avançava
en la defensa del drets humans i les llibertats individuals i socials, a més de
promoure ambicioses reformes (agràries, laborals, educatives, religioses, militars,
autonòmiques, etc.) amb la pretensió de modernitzar el territori estatal. Tot i això,
no va poder aturar la conflictivitat social, a causa de l’augment de l’atur i de les
vagues per la crisi econòmica i la falta d’inversió estrangera, a banda del repunt de
l’anticlericalisme, les controvèrsies entre les sindicals UGT i CNT, etc.
A Vila-real, els partits de dreta guanyaren86 les eleccions, però una reclamació
dels republicans al governador civil, per la desigual distribució dels districtes
electorals de la ciutat, es va resoldre amb la rectificació del cens electoral,
l’anul·lació dels resultats i la constitució87 d’una Comissió Gestora de l’Ajuntament,
presidida per Manuel Usó Jarque com a alcalde, i de la qual també formaven
part dos regidors socialistes. A finals de maig, hi va haver eleccions municipals
amb l’absència de les candidatures dretanes i un escrutini de catorze regidors
republicans i huit88 socialistes.

Proclamació de la Segona República a Vila-real (APCJ)
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Tot i l’ambient de reclamacions i invalidacions, Vila-real va rebre la República
amb vol de campanes i alegria generalitzada. Bona mostra de l’entorn de concòrdia
va ser la diada del Primer de Maig, ja que es va realitzar una multitudinària89
manifestació, que durant molts anys havia estat prohibida, sense cap incident. Tot
seguit, la comissió organitzadora, en la qual es trobava Pascual Cabrera, va lliurar
els acords a l’alcalde.
Així mateix, quan uns dies més tard es desencadenà la violència anticlerical
en algunes ciutats, totes les agrupacions polítiques de Vila-real reaccionaren
conjuntament per tal d’evitar possibles incidents. Tot i que la majoria dels convents
van ser desallotjats, es va formar90 una guàrdia cívica (integrada per catòlics,
republicans, socialistes i membres de la UGT) per a vigilar durant les nits. La
participació de Pascual Cabrera va ser molt activa.

Los sin trabajo (CDMH-BMV)

Poc abans de l’estiu encetava amb ímpetu la seua obra literària. A finals de maig,
durant un míting, en el qual intervenia el mateix Pascual Cabrera, un membre de
la Joventut Socialista llegia el seu poema A los mártires de Jaca. Uns dies després,
el diumenge 21 de juny, estrenava91 al teatre del Gran Casino, amb molt d’èxit, Los
sin trabajo, drama en un acte i en prosa, representat per la Penya Artística Obrera
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(amb la participació dels seus fills Conchita, Pascual i Julio) i que va ser editat per
la impremta local Gráficas Vidal l’any 1933. L’obra, d’evident tendència social, se
centrava en les dificultats i les desventures que suportaven els aturats.
A primeries de juliol, els obrers espardenyers de la comarca aconseguien un
substancial augment92 de jornal diari sense necessitat d’anar a la vaga, gràcies a la
intervenció del comité paritari interlocal del sector, amb el qual cooperava Pascual
Cabrera, que va aconseguir desbloquejar les negociacions amb els patrons.
Al setembre, Pascual Cabrera publicava un article93 en l’Heraldo de Castellón
sobre el cementeri vell, ubicat aleshores a la banda de dalt del Calvari, en el qual
demanava a les autoritats el trasllat de les restes a l’ossari del nou fossar del camí
de l’Ermita i la urbanització de l’entorn, per qüestions de salubritat i de modernitat.
Anticipava un dels projectes que intentaria desenvolupar, uns anys més tard, quan
va ocupar l’Alcaldia.
A la tardor, la Penya Artística Obrera estrenava al Centre Obrer una altra peça
teatral seua: El voto de la mujer, una comèdia d’actualitat94 en un acte i en prosa, on
tractava la qüestió del sufragi femení i la possible influència dels eclesiàstics sobre
el vot de les dones. L’obra estava dedicada a Luz García Pérez, activista del PSOE i
la UGT i paladí de les reivindicacions femenines, i també aparegué publicada l’any
1933 en el mateix volum que l’anterior (Los sin trabajo).

El voto de la mujer (CDMH-BMV)

92

El Socialista, número 6991, «Ecos de Villarreal», 7 de juliol de 1931, p. 5.

93

Heraldo de Castellón, número 12681, «Ecos de la Opinión. El Cementerio de Villarreal», 25 de
setembre de 1931, p. 4.

94
«Ficha de Pascual Cabrera Quemades», Centro Documental de la Memoria Histórica, signatura
DNSD-Secretaria, fitxer 9, C0009941.

41

També per aquest temps comença a treballar95 com a funcionari municipal,
concretament d’aforador de alcoholes. La feina consistia a percebre l’impost de
consums amb el qual es gravaven les begudes alcohòliques que s’introduïen
a la ciutat. El seu lloc de control per a supervisar el compliment de la normativa
d’arbitris s’ubicava a la carretera d’Onda.
A finals d’any, se celebrava a Castelló un congrés96 extraordinari per a constituir
la Federació Provincial d’Agrupacions Socialistes. Amb la presència de trenta-un
delegats, entre els quals hi figurava Pascual Cabrera, van ser nomenats Rafael
Huerta i José Castelló-Tárrega com a president i secretari respectivament.
A la primavera de 1932 resultava constatable que Pascual Cabrera havia deixat
de col·laborar en El Socialista, ja que el periòdic va substituir els corresponsals
locals per les agències de notícies. Aleshores, va iniciar les publicacions en La Voz
del Obrero, òrgan de les agrupacions socialistes i ugetistes de la província, que es
mantingueren fins a la desaparició del setmanari el 1938. De fet, un escrit seu, a
començament de 1933, en el qual explicava una visita, per la nit, a l’església de Sant
Pasqual del president d’Acción Católica de Propagandistas de España i dels seus
acompanyants, així com l’entrada d’unes caixes, i insinuava que podrien contenir
explosius, va suscitar en la premsa97 dretana un furibund article de resposta, signat
amb el pseudònim de Sherlock Holmes, en el qual s’afirmava que es tractava d’una
vigília d’Adoració Nocturna i li retreien de manera injuriosa i denigrant, tot i que
sense mencionar el seu nom, les malformacions físiques que patia: «un hombre
esmirriado, un poquito repugnante, jorobado, gran detective, laico, socialista y
que posee un mapa de colores en la cara…» en evident al·lusió a la cifoescoliosi de
la columna vertebral i l’angioma cutani que tenia.
D’altra banda, on no cessava la seua tasca era en la Festa del Treball, organitzant
la vetlada literària de la vespra i formant part de la comissió que visità l’alcalde amb
les conclusions acordades. A més, en finalitzar la manifestació, Pascual Cabrera va
intervenir des del balcó del Centre Obrer per a informar que el míting de Manuel
Vigil se celebraria a l’interior del recinte, tal i com havia ordenat el governador civil.
Així mateix, al mes de juliol de 1932 participava molt activament en els actes98
que l’Agrupació Socialista havia organitzat per a homenatjar Pablo Iglesias i
Tomás Meabe, que consistien en una manifestació, el descobriment de les làpides
que retolaven els seus respectius carrers i un acte polític al Saló Tàrrega amb la
presència de Juan Sapiña i Francisco Núñez Tomás, diputats a Corts.
95
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Al setembre, va arribar l’habitual festa a l’escola99 del Centre Obrer, que va
comptar amb l’adhesió del governador civil, el qual va donar vint-i-cinc pessetes
per a obsequis. Després d’enaltir la feina dels mestres Teresa Escribá i Manuel
Campón, prengueren la paraula Pascual Cabrera i el metge castellonenc Manuel
Rozalén Sales, que va parlar sobre física material i intel·lectual.
A la tardor, el Centre Obrer acollia el Congrés100 de la Federació de Societats
Agrícoles, Confeccionadores de Taronja i Oficis Annexos. Van concórrer trenta-sis
seccions, representades per seixanta-set delegats, que van aprovar la unificació
dels jornals, la posada en marxa de borses de treball, la creació del jurat mixt
d’agricultura etc. Pascual Cabrera plantejà que als obrers que marxaven a treballar a
una altra localitat se’ls demanara un carnet societari, proposta que va ser aprovada.
D’altra banda, durant 1932, la Companyia Peris Celda va reprendre les seues
actuacions i Pascual Cabrera hagué de recompondre101 la Penya Artística Obrera,
incorporant aficionats de la Joventut Socialista i inculcant-li una orientació més
social. Per això, en les celebracions de la primavera de 1933 (el segon aniversari de
la proclamació de la República i el Primer de Maig), la vetlada literària es convertia
en un acte tan essencial com els mítings, la manifestació o passar el dia al camp.
A l’estiu, Pascual Cabrera participava en l’assemblea de jornalers de la terra102
per a estudiar possibles solucions al problema de la taronja i la crisi de treball que
havia generat. Per això, el Centre Obrer cursava telegrames al ministre d’Obres
Públiques, perquè s’iniciaren les obres d’eixamplament de l’estació de ferrocarril,
tal i com es demanava des de feia temps, perquè ajudarien a mitigar l’atur obrer.
A la tardor, es feia realitat una altra aspiració de Pascual Cabrera, ja que el
Comité103 de la Cooperativa de Casas Baratas Pablo Iglesias concedia l’ingrés
als socialistes de Vila-real. L’entitat tractava de remeiar l’urgent problema de
l’habitatge entre la classe treballadora. No obstant això, en les eleccions generals
de novembre de 1933, les primeres amb vot femení, van véncer les forces de
centredreta, que rectificaren i anul·laren les reformes del primer bienni, a més
d’amnistiar els responsables del fallit colp d’estat del general José Sanjurjo. Tot
això va provocar l’increment i la radicalització dels conflictes socials que van ser
contestats amb una forta repressió política i sindical que, a la nostra comarca,
s’agreujava per la notable reducció de l’exportació tarongera.
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Carnet de Pascual Cabrera Cortés (CDMH)

Al setembre de 1934 s’obria una crisi dintre del Partit Socialista de Vila-real, ja
que quatre regidors (Pascual Agulleiro, Vicente Usó, Domingo Herrero i Pascual
Roca) abandonaven104 l’agrupació i prenien el caràcter d’independents. La decisió
es devia a discrepàncies amb l’executiva del partit; de fet, la Joventut Socialista els
censurava el seu conservadorisme.
Uns dies després, començava la vaga general revolucionària que derivaria en la
Revolució d’Astúries, una insurrecció social que implantà noves formes de gestió
proletària. L’exèrcit va sufocar la revolta amb molta duresa (execucions sumàries,
violacions, tortures, etc.) i el Govern suspengué les garanties constitucionals,
clausurà periòdics obrers, va dissoldre corporacions municipals d’esquerres i
paralitzà els jurats mixtos. A la província de Castelló, la tranquil·litat prevalia davant
els primers esdeveniments, tot i que a partir del dia 11 d’octubre el Govern Civil
emprenia mesures repressives i detenia militants polítics i sindicals, al temps que
tancava entitats considerades extremistes. A Vila-real, l’edifici del Centre Obrer
fou regirat105 minuciosament per la Guàrdia Civil i es van clausurar els locals de
l’Agrupació Socialista i d’Acció Republicana.
Per una altra banda, Pascual Cabrera era destituït del seu càrrec d’aforador de
alcoholes. Tot i que havia interposat un recurs contra la resolució, la Direcció General
de l’Administració el va desestimar, fet que el governador civil va comunicar106 a
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l’Alcaldia. És el moment en què comença a treballar107 per a l’industrial Pascual
Gumbau Doñate en la construcció de pous de reg a Castelló, com a pràctic en el
funcionament de la perforadora, el qual li va proposar que s’incorporara als carlins.
Interrompuda la seua activitat política per la repressió governamental, revitalitza
la creació teatral. Així, el dia de Cap d’Any de 1935 estrenava al teatre del Centre
Obrer ¡Juanón!, drama d’actualitat en tres actes, dedicat al sacerdot republicà
Juan García Morales (pseudònim d’Hugo Moreno López), que fou escenificat per
aficionats de Castelló, Onda i membres de la Penya Artística Obrera. La funció
resultà molt satisfactòria per al públic i l’autor va haver de presentar-se a l’escenari
en finalitzar la representació. El dia 23 de gener, l’obra108 va ser representada al
Saló Tàrrega i va renovar l’èxit.
A finals de febrer, la companyia de comèdies109 de José Santamarta, formada
per aficionats vinculats a l’Agrupació Socialista de Castelló, celebrava al Saló
Tàrrega una vetlada d’homenatge a Pascual Cabrera i posava en escena tres obres
del seu repertori: ¡Locura!, El culto a la mentira i Defectes de la llengua. L’èxit va ser
rotund, la interpretació molt encertada i es van estrenar uns decorats pintats ex
professo pels actors i escenògrafs José Forcada Polo (també poeta i comediògraf)
i Vicente Samit. L’autor va haver de pujar a l’escenari després de cada obra. Es
donava la circumstància que la peça ¡Locura! havia estat presentada a la segona
convocatòria del concurs de teatre Lope de Vega, que organitzava l’Ajuntament
de Madrid110 i que, en aquesta ocasió, premiava el millor sainet en un acte escrit
en prosa o en vers. Tot i no guanyar, només el fet de participar (s’hi presentaren
noranta-quatre obres, la majoria de professionals del teatre) va despertar un gran
entusiasme entre els coneguts i els aficionats locals.
D’altra banda, a les acaballes del mes d’octubre de 1935, apareixien les primeres
referències111 del Grupo Infantil Salud y Cultura, el qual oferia un recital de poesies
al teatre del Centre Obrer. El testimoni de José Peidro112 assenyala que les seus filles
i el seu nebot freqüentaven l’immoble per tal de preparar representacions teatrals
que dirigia Pascual Cabrera. L’agrupació s’havia format amb les pautes de la
societat madrilenya homònima i del Moviment de Pioners, amb la finalitat d’instruir
i de distraure els fills dels treballadors amb activitats educatives i d’entreteniment.
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A mitjan novembre, el seu teatre superava els escenaris comarcals i el drama
social Los sin trabajo es representava113 a la Casa del Poble d’Albacete, en una
vetlada artística i cultural que havien organitzat les Joventuts Socialistes, la qual es
completava amb una lectura de poesies i diverses conferències.
A primeries de desembre, el Grup Infantil tornava a actuar al Centre Obrer per a
commemorar114 el desé aniversari de la mort de Pablo Iglesias, amb la representació
de l’obra teatral Pablito el hospiciano, drama en un acte que Pascual Cabrera havia
escrit per tal de donar a conéixer la dura infància del líder socialista i el seu ingrés
en una llar per a infants pobres. La vetlada es va completar amb una lectura de
poesies per part dels xiquets i un discurs sobre el dirigent a càrrec de l’exdiputat
Isidro Escandell.

Vetlada literària de Salud y Cultura al Centre Obrer (AMVr)
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L’any 1936 s’iniciava amb una frenètica activitat teatral. D’una banda, la Penya
Artística Obrera representava, en pocs dies, el seu drama ¡Juanón!; el drama tràgic
La libertad caída, del castellonenc José Fola Igúrbide, i els sainets valencians El
cuquet del cariño, de Paco Barchino, i Miqueta, de Felipe Meliá. D’altra, el Grupo
Infantil actuava115 davant els micròfons de Radio Castellón el dia 2 de gener i la
vespra de Reis tornava a representar Pablito el hospiciano i estrenava Los niños
pobres, escrita també per Pascual Cabrera. A l’endemà, huitanta-tres xiquets i
xiquetes que formaven part de l’agrupació van ser obsequiats al Centre Obrer amb
una xocolatada amb pastes i bescuit, a més de repartir-los diversos joguets. Uns
dies després, Salud y Cultura dedicava una funció116 al seu director amb la posada
en escena de tres obres seues: Defectes de la llengua, ¡Locura! i El voto de la mujer.
També per aquells dies es constituïa117 a Vila-real el Front Popular d’Esquerres,
format per socialistes, republicans d’esquerra i comunistes, en el qual Pascual Cabrera
ocupava el càrrec de secretari del comité d’enllaç, s’encarregava de la gestió i de la
propaganda per a les eleccions a Corts del 16 de febrer. El consens contrastava amb
la falta d’acord en l’àmbit provincial, que va resoldre la comissió central118 distribuint
entre els partits de la coalició la candidatura per a la demarcació de Castelló.

Rebut de pagament dels drets de la SGAE (AMVr)
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Pocs dies després i per tal d’oferir una conferència propagandística, Pascual
Cabrera es desplaçava119 fins a Aiòder, a l’Alt Millars, on va ser rebut amb afecte per
molta gent, inclús de les poblacions dels voltants, probablement perquè existia
algun vincle familiar amb el poble. Va parlar durant dues hores i va rebre molts
aplaudiments. Les excessives mesures de seguretat que establiren les autoritats
acabaren resultant innecessàries, ja que no es va produir cap incident.
A finals de gener la Federació Provincial d’Agrupacions Socialistes celebrava
un congrés extraordinari120 per a triar el representant que formaria part de la
candidatura frontpopulista. Es van presentar dotze candidats i es va realitzar una
votació en la qual Pascual Cabrera va quedar en tercera posició, per darrere de
Juan Sapiña i José Gregori, però per davant d’alguns noms rellevants (com ara José
Hernández Merlos, Anastasio de Gracia o José Castelló-Tárrega). Un altre exemple
manifest del seu prestigi entre les organitzacions comarcals.
Per tot això, va participar molt activament en la campanya de propaganda
electoral, va intervenir en el míting celebrat al Saló Els XIII, en companyia de Juan
Sapiña Camaró, Vicente Fe Castell i Francisco Casas Sala, els principals dirigents de
la candidatura del Front Popular. Així com en la manifestació121 del 20 de febrer, quatre
dies després de les eleccions, que organitzaren les díhuit societats que formaven
part del Centre Obrer i els partits del Front Popular per a commemorar el triomf
electoral. En acabar, Pascual Cabrera va dirigir la paraula als milers de participants.

L’ALCALDIA
La dissolució del parlament al gener de 1936, a causa de la inestabilitat política
i dels escàndols de corrupció dels republicans d’Alejandro Lerroux, provocaren la
convocatòria d’eleccions generals per al 16 de febrer. El Front Popular, la coalició
d’esquerres, va guanyar els comicis a la CEDA (Confederació Espanyola de Dretes
Autònomes) de manera ajustada. A la província de Castelló, cap candidat arribà
al percentatge necessari i es va haver d’anar a una segona volta. A Vila-real fou
molt diferent, ja que la dreta quasi va doblar en vots a l’esquerra. Mentrestant, el
president Manuel Portela lliurava el poder al nou govern de Manuel Azaña que, per
temor a una possible rebel·lió, va substituir els governadors civils i va destituir els
alcaldes i regidors dretans.
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Manifestació republicana a Vila-real (APCJ)

El consistori de Vila-real va ser un dels intervinguts i la nit del dissabte al
diumenge del 23 de febrer, amb la presència del tinent de la Guàrdia Civil, Manuel
Usó Jarque fou reemplaçat per una Comissió Gestora (formada per republicans
d’esquerra i socialistes) que va nomenar alcalde a Pascual Cabrera Quemades. El
batle cessant donà122 possessió a l’entrant. Tots dos es van creuar paraules d’ànims
per tal d’aconseguir la millor administració de la ciutat. La sessió va acabar a les
dues de la matinada. Unes hores més tard, en acabar una manifestació123 que
demanava l’amnistia per als que van sofrir represàlies per la Revolució de 1934, el
nou alcalde es dirigí als ciutadans des de la balconada de l’Ajuntament.
El dimecres 26, la Comissió Gestora124 va prendre possessió. A més de Pascual
Cabrera, hi figuraven quatre socialistes (José María Juan Broch, Pascual Saura
Carda, Enrique Renau Cubedo i Pascual Pitarch Rubio) i quatre representants
d’Izquierda Republicana (José Arrufat Cortés, Pascual Llop Manrique, Elías Eixea
Petit i Manuel Tirado Guinot). Molts d’ells adquiririen gran protagonisme en esclatar
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la Guerra Civil. Tot i l’aparent cordialitat, els republicans radicals van denunciar125
al Jutjat d’Instrucció la substitució il·legal dels seus regidors, electes per sufragi,
per uns altres que només pertanyien als partits triomfants en les eleccions estatals.
D’immediat, l’alcalde començà a treballar amb afany, revisant els pagaments
i cobraments pendents del consistori, entrevistant-se amb els consellers de la
Caixa d’Estalvis de Vila-real per trobar una solució a la malversació que havia patit,
reunint-se amb els delegats dels patrons i dels obrers per tal d’acordar els jornals
agrícoles, intervenint en el conflicte salarial entre els fabricants d’espardenyes i
les obreres, realitzant gestions per a acordar el preu del pa, dictant ordenances
municipals sobre salut pública i protecció dels infants, etc. A més, els batles de la
comarca delegaren126 en ell per a gestionar interessos comuns davant institucions
estatals i empreses, com ara la qüestió dels contingents de taronja a França, la
rebaixa de les tarifes elèctriques de les subministradores, així com l’abolició del
consum mínim i del lloguer del comptador.
No obstant això, l’alcalde i la Comissió Gestora prompte toparien amb les
primeres contrarietats pels acords de caire laïcista, contraris a les tradicions
catòliques, com ara la retirada dels crucifixos dels espais municipals, la substitució
de l’ensenyament religiós i els tocs de campanes i la prohibició de la processó que
acompanyava el combregar de malalts, per tal d’evitar alteracions de l’ordre públic.
A més, a finals de març, Pascual Cabrera escoltà, a la capella de l’Hospital, com
mossén Juan Bautista López Avellana proferia proclames polítiques des del púlpit
i ho va denunciar127 al governador civil, que imposà una forta sanció al sacerdot.

Processó de la comunió de malalts i ancians (AFFA)
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Totes aquestes mesures provocaren severs reprotxes de la dreta local, que
s’afegien a altres comentaris desdenyosos apareguts en el setmanari Villarreal,
òrgan oficiós de la Derecha Regional Agraria de la ciutat, els quals motivaren un
ofici128 de Pascual Cabrera, en què es queixava de la inexactitud i el menyspreu
de les crítiques i demanava una rectificació. La publicació es va negar perquè
considerava el nomenament de la Gestora Municipal contrari a la voluntat de les
urnes i emplaçava l’alcalde a denunciar als tribunals les possibles injúries.
Mentrestant, el consistori convingué un viatge129 a Madrid (que mai pogué ferse) per tal d’aconseguir el finançament per a diversos plans que transformarien la
ciutat i pal·liarien l’atur obrer: tres noves escoles, el desenvolupament del projecte
de clavegueram (dissenyat desinteressadament per l’enginyer Vicente Vicioso
Vidal), la construcció de la casa de Correus i Telègrafs, l’ampliació del camí de
l’Ermita i la urbanització del Termet, el trasllat del cementeri vell i l’edificació d’un
nou ajuntament.
D’altra banda, amb motiu del cinqué aniversari de la República, Izquierda
Republicana va organitzar un banquet a l’ermita, on Pascual Cabrera130 dirigí la
paraula als congregats. Per la nit, va acudir a la funció que la Banda de Música La Lira
va oferir al cor de la ciutat. Quatre dies després, l’alcalde va presidir la inauguració131
de l’Escola Municipal de Música, ubicada a l’edifici de la plaça de Colom, i el concert
que va oferir l’Orquestra de Cambra del Conservatori de Castelló.
També per aquells dies, impulsava des del consistori una subscripció
permanent per als més benestants, que pal·liara les necessitats dels més pobres.
El setmanari Villarreal va criticar la resolució i Pascual Cabrera va respondre132
que no es tractava d’almoina ni de caritat, sinó de justícia i va afegir que l’Alcaldia
distribuiria els socors, però una comissió formada per totes les entitats locals
controlaria l’administració econòmica.
A finals d’abril, Pascual Cabrera anunciava133 l’acord municipal per a urbanitzar
el Calvari (amb la recuperació d’uns terrenys que havien pertangut a l’Ajuntament),
construir un centre escolar, obrir nous carrers i traslladar l’antic cementiri. L’autoritat
eclesiàstica es negà a cedir el solar, tot i la mediació de l’alcalde per a arribar a una
avinença amistosa.
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Heraldo de Castellón, 29 d’abril de 1936 (AHMC)
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D’altra banda, el dimecres 29 d’abril, la seua primogènita, Concepción Cabrera
Cortés, contreia134 matrimoni catòlic amb el jove Pedro Safont Bort. El reverend
Pascual Nácher oficiava la cerimònia a l’església de la Sang i, després, els
nombrosos convidats ho celebraren al Saló del Centre Obrer, d’on Pascual Cabrera
continuava com a proveïdor.
Durant la matinada del primer de maig, un nombrós135 grup d’homes va
enderrocar 160 metres de la tàpia que vorejava el Calvari i quatre capelletes del
viacrucis. Els fets van eclipsar la manifestació i la tradicional jornada reivindicativa.

Mur demolit al Calvari (AFFA)

El Jutjat va obrir136 diligències, ja que les destrosses sobre el patrimoni es
calculaven en tres mil pessetes. Les autoritats municipals prometeren trobar els
responsables; no obstant això, el regidor Pascual Pitarch va manifestar137 que el
poble, de forma gratuïta i fent hores extraordinàries, havia demolit la tanca. Tres
anys després, durant els interrogatoris del procediment138 sumaríssim, Pascual
Cabrera va declarar que l’enderrocament fou iniciativa dels dirigents d’Izquierda
Republicana, secundats per elements del Centre Obrer. Una setmana després,
134

Villarreal, número 230, «Noticias locales. Más bodas», 2 de maig de 1936, p. 6.
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Font Pitarch, Domingo; Pitarch Font, Antoni, Vila-real al temps de la República (1931-1936), p. 100.
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Heraldo de Castellón, número 14255, «Sucesos. Villarreal. Destrozos en el Calvario», 5 de maig
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Juan Nebot, Manuel, p. 143.

138

«Atestado instruido sobre la detención de un ex-alcalde rojo. Manifestación de Pascual Cabrera
Quemades», Procediment sumaríssim d’urgència núm. 2756 C, Archivo General e Histórico de
Defensa - Arxiu de la Universitat Jaume I de Castelló, foli 8.
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el contingut del setmanari Villarreal que comentava la notícia va ser censurat per
l’autoritat municipal.
Les festes de maig van ser sense sant, perquè s’exclogueren els actes religiosos
de la programació, encara que es desenvoluparen a l’interior dels temples sense cap
incident. A banda de les habituals139 revetlles, activitats esportives i taurines, l’alcalde
inaugurà oficialment el Grup Escolar Guitarrista Tárrega (La Huerta) i va presidir
altres actes de caire cultural com l’exposició de pintura i escultura d’artistes locals,
el Dia del Llibre o la Mostra infantil de flors, dibuix i labors. En els actes organitzats
per als xiquets van participar, majoritàriament, els alumnes de l’escola del Centre
Obrer, ja que el Consejo Provincial de 1ª Enseñanza va decidir desautoritzar-los.
Tot i els entrebancs, la nit del dia 18, el Saló Tàrrega acollí140 una vetlada musical i
literària a càrrec dels alumnes de l’escola de solfeig de l’Agrupació Coral Els XIII, que
representaren Che, qué dona, de Manuel Fenollosa Abella i del Grupo Infantil Salud
y Cultura, que escenificaren l’obra del seu director Pablito el hospiciano.

Contraportada del programa de festes de maig de 1936 (BMV)

139
«Programa oficial. Feria y fiestas. Villarreal, mayo de 1936», Biblioteca Municipal de Vila-real,
Dossiers vila-realencs. Festes i tradicions: Programes de festes (col·lecció històrica).
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Villarreal, número 234, «Fiestas», 30 de maig de 1936, p. 5.

Durant el mes de maig, a l’Ajuntament s’evidenciaren les discrepàncies existents
entre els socialistes. Alguns membres, seguint la línia revolucionària de F. Largo
Caballero, demanaren la confiscació141 del Calvari i del convent de les Dominiques;
mentre que Pascual Cabrera, més a prop del sector de Julián Besteiro, era
partidari de seguir els procediments legals. A finals de mes, les desavinences entre
republicans i socialistes es fan públiques, sobretot per l’administració de l’ermita
i l’enfrontament entre un regidor i l’ermità. L’alcalde intentà intercedir i investigar
els fets, però no pogué impedir que els representants d’Izquierda Republicana
abandonaren142 la Comissió Gestora al juny.
Uns dies més tard, Pascual Cabrera es queixava en una entrevista143 dels tràmits
que impedien als batles resoldre els problemes quotidians dels municipis. Malgrat
tot, alguns projectes anaven avançant, com la clausura de prostíbuls, les obres de
condicionament a l’ermita, el registre d’admesos en la beneficència municipal, la
Junta de Protecció de la Infància, que impedia la mendicitat als xiquet, o la borsa
de treball agrícola, que es va posar en marxa a primers de juliol, tot i que va durar
tres dies. Mentrestant, davant l’absència injustificada dels regidors d’Izquierda
Republicana de la Comissió Gestora, l’alcalde els demanà acatar144 la normativa
vigent i els va requerir a acudir a les sessions, apel·lant a l’harmonia que havia
d’existir entre els partits del Front Popular.
L’últim diumenge de juny se celebrava al consistori de Vila-real una assemblea
d’alcaldes de la comarca, promoguda per Pascual Cabrera, per a tractar145 la reforma
dels serveis del tramvia Onda-Grau de Castelló, la Panderola; a més dels problemes
que seguien ocasionant el preu de la llum, el consum mínim i el lloguer del comptador.
També a finals de juny, Pascual Cabrera va llogar una de les dependències
municipals de l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia per a estiuejar amb la família,
fet que va provocar les crítiques de la premsa dretana. No obstant això, el mateix
setmanari146 destacava, molt especialment, la seua feina afirmant que «el señor
Cabrera se basta para llevar a cabo una activísima labor al frente de los destinos
municipales. Algo ayudan los demás gestores, pero lo que es el presidente se
multiplica de tal forma, que muchas veces nos preguntamos si fuera de él queda
nada más». També s’alabava el treball de la corporació: «hoy, que por profundas
141

«Sesión extraordinaria de 8 de mayo de 1936», Arxiu Municipal de Vila-real, Llibre d’actes de les
sessions de la Comissió Gestora de l’Ajuntament de Vila-real 1936 (I), folis 30-32.
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Villarreal, número 239, «Municipalerías. Apostillas a la penúltima sesión», 4 de juliol de 1936, p. 5.
55

discrepancias ha quedado reducida la Gestora de hecho a los gestores socialistas,
los asuntos municipales siguen su ritmo activo y se logra que las sesiones no
pierdan interés con iniciativas, proyectos y acuerdos que, aunque no lleguen todos
a ramos de bendecir, demuestran que en nuestros gestores bullen las ganas de
desarrollar una activísima labor». Aquests elogis provinents dels seus acèrrims
enemics resultaven significatius i eloqüents, després de tantes recriminacions, i
evidenciaven la bona gestió realitzada des de l’Alcaldia.
Durant aquest temps, la família trasllada el seu habitatge al raval de Sant
Pascual. Tot i el càrrec que exercia, les penúries i l’escassetat continuaven (potser
per viure per sobre de les seues possibilitats) i, per això, va haver de demanar
un préstec que anava retornant amb moltes dificultats. El seu amic i diputat Juan
Sapiña li comunicava147 l’estat de les gestions municipals que havia realitzat i se
sorprenia del seu problema econòmic, lamentant no poder ajudar-lo, encara que li
aconsellava que la Federació Provincial li subvencionara algun acte propagandístic.
Els contratemps econòmics contrastaven amb el prestigi com a escriptor i com
a director teatral. De fet, des de Vilafranca, Alt Maestrat, rebia una carta d’una
camarada socialista148 que havia escrit una obra de teatre i li demanava que li
explicara els tràmits per a poder publicar-la. Al mateix temps, des de Caminreal,
Terol, un deixeble149 del mestre Joaquín Vidal Boné, que coneixia la seua tasca
al front de la Penya Artística Obrera, li oferia la seua producció teatral per si li
interessava representar-la.

Habitatge del raval de Sant Pasqual, número 47 (CDFP)
147
«Carta del diputado a Cortes por Castellón Juan Sapiña al señor don Pascual Cabrera. 7 de julio
de 1936», Arxiu Municipal de Vila-real, signatura 18 (I)/1936.
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«Carta particular de Gloria Corbatón. Villafranca del Cid, 29 de abril de 1936», Arxiu Municipal
de Vila-real, signatura 21 (I)/1936.
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«Carta de Adelino Gómez Latorre al señor don Pascual Cabrera Quemades. Caminreal, 25 de
junio de 1936», Arxiu Municipal de Vila-real, signatura «Papers de Cabrera».
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LA GUERRA CIVIL
Davant les primeres notícies de la insurrecció militar del 18 de juliol de 1936,
Pascual Cabrera, com a alcalde, decreta un ban per a requisar150 les armes
particulars del municipi, tot seguint les instruccions del Govern Civil; les quals van
ser emprades pels milicians encarregats del control públic i de vigilar els accessos
al nucli urbà. Alhora, alguns regidors i representants dels partits del Front Popular
i de les sindicals organitzen151 el Comité de Defensa Nacional Antifeixista i es
confisca el convent de les Dominiques (al costat de l’Ajuntament) per a establir-hi
la seua seu. El 22 de juliol el Comité acorda secundar la vaga general convocada
a València, com a resposta a l’aixecament dels militars, tot i que va originar molta
confusió. Pocs dies després, el Comité ordena152 la clausura i l’expropiació de les
esglésies i de diverses entitats d’orientació catòlica, la detenció dels dirigents
dretans i la confiscació de la dinamita, la pólvora i els cartutxos d’un comerç.

Primeres ordres del Comité de Defensa Nacional Antifeixista (AMVr)
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Font Pitarch, Domingo. «Activitats escèniques a Vila-real durant la Guerra Civil (1936-1939)». Font,
publicació d’investigació i estudis vila-realencs, núm. 5. Vila-real: Ajuntament de Vila-real, 2003, p. 31.
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Font Pitarch, Domingo; Pitarch Font, Antoni. Vila-real al temps de la República (1931-1936), p. 23-31.
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«Convento de Dominicas de Corpus Christi. Orden del Comité», Arxiu Municipal de Vila-real,
signatura 18/1936.
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Malgrat la formació del Comité, Pascual Cabrera es va mantenir a l’Alcaldia; tot i
que, progressivament, les desavinences van anar distanciant les dues entitats, fins
al punt que alguns membres del Comité no van dissimular la seua animadversió153
cap a ell. No obstant això, no van desaprofitar la seua capacitat comunicativa i
propagandística i li encomanaren que s’ocupara d’informar la ciutadania. Per
aquest motiu, es van instal·lar uns altaveus als balcons de l’Ajuntament, que anaven
connectats a un micròfon habilitat al seu despatx, des d’on llegia els bans municipals.
D’aquesta manera, des del 25 de juliol, quan s’amagava el sol, una gentada
es congregava a la plaça de la República i els carrers adjacents. Moltes persones
s’asseien a les cadires que portaven de casa i escoltaven els seus apassionats
parlaments. A pesar de la delicada conjuntura històrica, aquestes reunions
adquirien un caràcter quasi festiu. Encara que aquesta exposició pública va suposar
que moltíssims ciutadans consideraren Pascual Cabrera el principal responsable
de tot allò que va succeir en els mesos següents.
Alguns dels discursos conservats comentaven notícies d’actualitat, com el
següent154, que tracta sobre l’eixida, a finals de juliol, dels primers milicians de la
ciutat cap a Terol i la responsabilitat de les autoritats d’assistir les seues famílies:
¡Villarrealenses! Esta tarde han salido varios camaradas milicianos de
Villarreal que van voluntarios a incorporarse a la columna que se organiza
en Castellón, para emprender la marcha sobre Teruel. El Frente Popular
antifascista de Villarreal, los valerosos milicianos de Villarreal, quieren
también ofrendar sus vidas a la causa de la libertad y de la justicia social,
que se debate en esta guerra fratricida.
Ahora, al Frente Popular incumbe velar por estos camaradas y amparar
a sus familias. Mientras ellos estén luchando en el frente no debe de
faltarles nada a sus esposas e hijos, a quienes se les debe mantener y dar el
aliento de nuestra admiración por el rasgo de valor demostrado al alistarse
voluntariamente a las milicias populares que marchan al frente de batalla a
barrer al fascismo. Y tened la plena confianza, villarrealenses, de que estos
camaradas volverán muy pronto y volverán victoriosos.
Amb altres al·locucions aprofitava per a arengar l’audiència i transmetre
consignes netament revolucionàries, com aquesta dissertació155 impregnada de
patetisme i d’invectiva política adreçada als treballadors i als membres de la petita
burgesia que, probablement, va llegir durant els primers dies d’agost:
153
Doñate Sebastiá, José María. «La revolución perdida (II)». Cadafal, butlletí informatiu de festes.
Vila-real, setembre, 1992.
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¡Villarrealenses! Estamos viviendo un período angustioso para España.
Una guerra civil, que por el hecho de ser guerra entre hermanos ya es lo
bastante horrible, lo bastante feroz, para que todo español de sentido
humano, la condene y la maldiga. Una guerra civil, cuyo teatro son las
ciudades y cuyas víctimas llegan a ser hasta las criaturas que están bien
lejos de entender las contiendas de los hombres. Criaturas indefensas,
mujeres indefensas, ancianos indefensos también son asesinados en las
poblaciones que sirven de escenario a esta cruenta guerra civil.
España está sangrando por doquier. España está sumida en un caos.
En una palabra: España sufre una guerra civil. Con esto está dicho todo. Y
esta guerra civil la han desencadenado los que han blasonado siempre de
patriotas. Los que en todo y para todo se han escudado en un falso amor
a la patria. “Por España” y “Votad a España” ha sido su grito, su lema, su
consigna de siempre, y más, en tiempos de elecciones. Y en cambio, han
sumido a España en la más grande de las desdichas, en el más profundo
de los desastres, cuya responsabilidad alcanza a todos los falsos patriotas;
responsabilidad que hará que se liquide y con creces los verdaderos y leales
españoles, que son los proletarios unidos. ¡Viva el proletariado español!
(...) El triunfo de la clase trabajadora no quiere decir otra cosa que el
triunfo de una España nueva. De una España grande y próspera. De una
España sin iglesias, sin conventos, sin curas, ni procesiones, pero con más
pan, con más libertad y con más justícia. No se asusten por ello, sobre
todo, la clase media campesina e industrial. Sea cual sea la transformación
de España, bien socialista bien comunista, la clase media será altamente
mejorada en sus destinos. Porque la expropiación sólo llega a las grandes
fortunas, a los grandes latifundios, a las grandes empresas industriales y
comerciales. Luego la clase media no debe asustarse por nada ni de nada. Y
sea lo que sea lo que tenga que pasar no puede dar otra cosa que el triunfo
de la razón que es el triunfo del proletariado que quiere hacer una España
progresiva y una comunidad de españoles sin castas, sin privilegios, sin
oprimidos ni opressores, en donde impere la justícia y donde tenga sitio
preferente la jerarquia del trabajo.
Moltes altres evidenciaven un anticlericalisme conjuntural i desraonat que es
combinava amb al·lusions i desqualificacions als principals dirigents de la dreta
estatal i local; com aquest fragment del discurs que va pronunciar poc després
del 13 d’agost, quan fou assaltada156 l’església de Sant Pasqual; tot i que ell mateix
denuncià la malifeta al governador civil, el qual va enviar una secció de bombers
que no va poder actuar perquè els assaltants obstruïren la seua feina:
156
«Atestado instruido sobre la detención de un ex-alcalde rojo. Manifestación de Pascual Cabrera
Quemades», Procediment sumaríssim d’urgència núm. 2756 C, Archivo General e Histórico de
Defensa - Arxiu de la Universitat Jaume I de Castelló, foli 7.
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Tanta potencia milagrosa que dicen tenía el cuerpo de san Pascual y en
cambio ha permitido que entrasen las hordas marxistas a dicho templo y lo
incendiasen incluso al propio san Pascual...
Se ha marchado Gil Robles de España, como también el señor Sanz
Cabrera, el Povilet, que después de capitanear y aguerrir a pobres jóvenes
inocentes huyó también y les dejó en la estacada; e igualmente san Pascual,
que desapareció cuando vio el baile mal parado. Por consiguiente todos
son unos traidores a la patria.

Així mateix, el dia 21 d’agost van arribar a la ciutat una cinquantena d’homes
armats provinents de localitats properes, que, després d’intimidar157 l’alcalde,
practicar detencions, registrar cases particulars i cremar objectes religiosos,
muntaren un judici popular i, de matinada, s’endugueren díhuit persones, que
van ser assassinades prop de Moncofa. Davant la gravetat dels fets i les protestes,
Pascual Cabrera va llegir un escrit158 on censurava els successos i reprovava
l’actuació del Comité:
Nota de la alcaldía. No se atribuya a mandato de esta autoridad todo lo
que se haya podido producir en la mañana de hoy. Dichas determinaciones
han sido espontáneas e hijas de la confusión.
No pueden admitirse de ninguna manera injerencias de extraños. No
podemos responder de lo que hagan esos grupos de gente que, aunque
armada y con brazalete como los milicianos, circula por ahí sin control ni
mandato. Ya dijimos desde los primeros días y a través de este micrófono que
nuestro interés era impedir que se introdujeran en esta ciudad elementos
extraños que pudieran venir con planes de perturbar la tranquilidad
reinante, para la cual nos bastamos los del pueblo para mantenerla y
garantizarla. Luego es preciso e indispensable redoblar el interés de impedir
intromisiones de nadie que pueda venir a cometer algún acto al margen de
los comités y autoridades y a perturbar el orden de esta población.

Per una altra banda, des de l’Alcaldia Pascual Cabrera va emetre nombrosos
manaments i disposicions que anaven en consonància amb el context revolucionari
del moment. Algunes de les mesures (com la clausura de centres polítics dretans,
demanar que s’alçaren les persianes dels habitatges, que ningú allotjara estranys
a casa, que no s’acapararen queviures, etc.) pretenien mantenir l’ordre públic i
157
158
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Doñate Sebastiá, José María. «La revolución perdida (III)». Cadafal, butlletí informatiu de festes.
Vila-real, maig, 1993.
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evitar enfrontaments i accions violentes. Així com d’altres de signe anticlerical (la
requisa de les claus dels temples, la prohibició als sacerdots de vestir l’hàbit pel
carrer, el lliurament dels objectes religiosos custodiats en domicilis particulars,
etc.) procuraven prevenir reunions clandestines, conflictes, escorcolls i càstigs
innecessaris.
Pascual Cabrera també va ser responsable d’ordenar el decomís d’aparells
de ràdio privats; de la confiscació de vehicles particulars per al servei públic del
consistori; d’obligar els més adinerats a contribuir a les subscripcions obertes per
a pagar els jornals dels milicians encarregats de l’ordre públic i per a cobrir les
necessitats de les famílies dels voluntaris a les milícies populars; de carregar a
persones benestants despeses de famílies humils o aturades, així com de fer pagar
a alguns patrons el salari de treballadors que prestaven serveis a l’Alcaldia.
Ara bé, a Pascual Cabrera no se li pot atribuir la responsabilitat de la majoria
de les confiscacions dels centres socials dretans que es van produir, perquè van
ser ordenades pel Comité, veritable poder fàctic de la ciutat durant aquells mesos.
Tampoc va ser l’artífex ni l’instigador dels saquejos i dels incendis ocorreguts a
les esglésies i convents de la ciutat. Ni molt menys encara va donar l’ordre directa
o indirecta de cometre cap dels quasi cent assassinats comesos a Vila-real entre
agost i novembre.
Altrament, va realitzar nombroses gestions159 contràries al sentir del Comité,
com intercedir a favor de persones políticament assenyalades. De fet, està
documentat que durant la detenció160 de Pedro Mezquita Rius (empleat municipal
assassinat el 17 d’octubre de 1936), Pascual Cabrera va acudir a la seu del Comité
per a interessar-se i el cap dels milicians i camarada socialista, Pascual Roca
Llorca, el va fer fora adduint que allò que estava passant no li incumbia. També
va protegir alguns religiosos i va expedir salconduits i passaports a d’altres per
a poder desplaçar-se per la província. A més, ràpidament va fer diligències per a
cedir l’escultura de sant Pere d’Alcàntara, d’Ignasi Vergara, a la Junta Delegada de
Incautación y Protección del Tesoro Artístico i posar en lloc segur les principals
obres del patrimoni religiós de la ciutat (com ara el retaule del Salvador, de Paolo
de San Leocadio, la custòdia gòtica i altres peces d’orfebreria, el quadre de sant
Vicent Ferrer, de Joan de Joanes, etc.) que un any després van ser traslladades161 a
Castelló i recuperades en finalitzar la guerra.
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«Declaración del testigo Pascual Gumbau Doñate», Procediment sumaríssim d’urgència núm.
2756 C, Archivo General e Histórico de Defensa - Arxiu de la Universitat Jaume I de Castelló, foli 25.
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Confiscació del cotxe de Juan Nebot López (AMVr)

D’altra banda, des de l’Alcaldia va coordinar i conduir la gestió de la solidaritat
amb les famílies dels milicians que havien marxat al front; és per això que
s’impulsaren diverses activitats i campanyes benèfiques per tal de recollir diners,
com una heterogènia vetlada de cinema i varietats al Saló Tàrrega, un festival taurí
amb jònecs i postulacions162 pel carrer, on apareix per primera vegada la seua
amiga María Peris Ramos (destacada militant163 socialista i ugetista de Nules i
coorganitzadora del Socors Roig Internacional de la comarca).
Així mateix, a primers de setembre164 realitza dos desplaçaments cap a
Madrid, amb queviures i provisions per als combatents del front de Somosierra.
Acompanyat per diversos membres de la Comissió Gestora i del Comité, a més del
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farmacèutic José Calduch Almela. A la tornada165 van parar a Motilla del Palancar,
Conca, on Pascual Cabrera va pronunciar un discurs als ciutadans des del balcó
de l’Ajuntament.

Lliurament de l’escultura de sant Pere d’Alcàntara a la Junta Delegada de Incautación
y Protección del Tesoro Artístico (AMVr)

Mentrestant, les circumstàncies d’aquella època revitalitzen el seu drama social
Los sin trabajo, el qual és representat166 al Teatre Líric de la Vall d’Uixó el diumenge 6
de setembre per una agrupació aficionada d’aquesta ciutat. La crònica assenyalava
que: «el compañero Cabrera ha puesto en toda su obra el más especial interés y el
no menos talento, dando a conocer en todos sus brillantes párrafos las enormes
tragedias que sufre el obrero cuando vive bajo un régimen lleno de tiranías y
explotaciones». Catorze dies després, al Centre Obrer de Betxí un quadre aficionat
165
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del poble escenificava la mateixa obra, amb la finalitat també de recollir diners per
a les milícies populars. Mentre es desenvolupava la vetlada va aparéixer167 el mateix
autor, que fou rebut amb molta simpatia i aplaudiments. Com a cloenda de l’acte,
Pascual Cabrera va accedir a l’escenari i dedicà unes paraules sobre el moment
històric a tots els assistents. Va acabar la seua intervenció recitant el seu poema
Obrero.
A primers d’octubre, arribaven a l’estació de ferrocarril de Vila-real més de
cent xiquets evacuats168 de Madrid, que van ser distribuïts entre famílies d’acollida
i l’Hospital Municipal. Pascual Cabrera, com a representant institucional, els va
rebre amb una acollidora benvinguda. A finals de mes, una ordre ministerial creava
els comités locals de refugiats (que estaven formats per l’alcalde, un representant
de la UGT, un altre de la CNT i el metge titular de més antiguitat), els quals169 havien
de procurar l’allotjament i la manutenció als desplaçats.
Uns dies després, Pascual Cabrera visitava la redacció del periòdic Heraldo de
Castellón acompanyat de tres xiquetes (Teresita Ramos, María Moreno i Dolores
Viña) que formaven part del Grupo Infantil Salud y Cultura, el qual estava preparantse per a reprendre la seua activitat. Des del diari170 li van dedicar elogioses paraules
a la seua tasca educativa i a la feina que realitzava a l’Alcaldia.
A primers de novembre, el govern de Largo Caballero es trasllada a València
i comença a posar ordre171 davant dels nous organismes de gestió revolucionària
que havien substituït els antics ajuntaments. D’aquesta manera, els comités locals
van anar desapareixent. A Vila-real, el 24 de novembre de 1936 es nomena172 un
nou consistori, amb Pascual Cabrera continuant com a alcalde i amb representació
de tots els partits i sindicats del Front Popular (PSOE, UGT, CNT, FAI, Izquierda
Republicana, Unión Republicana i POUM), el qual substituïa la Comissió Gestora
vigent el díhuit de juliol. No obstant això, la majoria dels nous regidors provenien
del Comité, així que les discrepàncies entre les dues parts, i entre les seccions
socialistes173, es van fer més evidents encara i els va anar distanciant més. De fet,
durant els dos últims mesos al front de l’Alcaldia, Pascual Cabrera exerceix el càrrec
de manera quasi testimonial.
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Nova corporació municipal al novembre de 1936 (AMVr)

D’altra banda, el dia 8 de desembre, el seu fill Pascual Cabrera Cortés partia
cap al front per a incorporar-se174 a la columna Torres-Benedito, Divisió Pitarch (que
havia organitzat Pascual Pitarch Rubio i que poc després s’anomenaria Batalló
Lenin), la qual estava formada majoritàriament per joves vila-realencs.
També per aquells dies, el Grupo Infantil Salud y Cultura iniciava una gira per
diferents pobles175 de la comarca (la Vilavella, Nules, Onda, Betxí i les Alqueries)
amb motiu de l’onzé aniversari de la mort de Pablo Iglesias. La funció posava en
escena dues obres seues (Pablito el hospiciano, que recordava la trista infantesa
del líder socialista, i la peça còmica Defectes de la llengua) i un recital de poesies.
El 22 de desembre, en companyia de María Peris, es torna a desplaçar a Madrid
per a visitar el front de Peralejo176 i portar l’aguinaldo (les estrenes valencianes) als
milicians de Vila-real que hi combatien al Batalló de Voluntaris de Terol número 11.
Van ser rebuts amb molta alegria i convidats a un dinar i a una projecció fotogràfica.
Després, Pascual Cabrera va arengar els combatents i va destacar el seu valor tot
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i les penalitats que patien; a més de transmetre’ls l’afecte dels seus familiars i fer
entrega dels obsequis que havien portat. La comissió va visitar altres fronts del
sector de la zona centre, fet que va causar una grata impressió als soldats, ja que
no era habitual que un alcalde s’apropara fins a la primera línia de foc; de fet, el
periòdic madrileny de filiació socialista Claridad es va fer ressò de la noticia.
Altrament, entre finals de desembre i primers de gener de 1937, l’Agrupació
Socialista de Vila-real acordava177 iniciar una campanya de propaganda amb el Partit
Comunista, amb la intenció d’arribar a la conjunció i unificació de les dues entitats,
tal com ja actuaven les sindicals UGT i CNT a la ciutat. A més, s’aprofitava per a
renovar el Comité Local del PSOE i Pascual Cabrera hi apareixia com el darrer vocal.
Resultava obvi i simptomàtic que un dels prohoms del partit a la ciutat (cofundador,
expresident, exsecretari, etc.) quedara relegat a una funció secundària.

Agrupació Socialista de Vila-real, renovació del Comité Local (FPI)
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«Correspondencia de la Agrupación Socialista de Villarreal (15-10-1936 / 13-11-1937)», Arxiu
Documental de la Fundació Pablo Iglesias, signatura AH-9-20, foli 3.
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En aquella època en què la relació amb nombrosos correligionaris socialistes
i la resta de regidors del consistori estava molt deteriorada, el govern de Largo
Caballero, amb la intenció de recuperar els àmbits de poder perduts per l’Estat,
promulga un decret el 4 de gener de 1937 per a reorganitzar178 l’Administració
local, substituint els comités revolucionaris i les comissions gestores pels
consells municipals. El seu cessament per un edicte governamental va evitar
que els mateixos companys de partit el destituïren del càrrec sense cap tipus de
diplomàcia. De fet, a finals de gener s’elegiren179 al Centre Obrer els representants
de la UGT i de l’Agrupació Socialista per al nou Consell Municipal i el seu nom no
figurava enlloc. A més, tampoc li oferiren formar-ne part, tal com va passar tres
mesos després quan el seu substitut, José María Juan Broch, dimiteix però es
manté com a regidor. D’aquesta manera, el diumenge 7 de febrer de 1937 Pascual
Cabrera deixava l’Alcaldia.

DESPRÉS DE LA BATLIA
Els motius de la seua destitució de l’Alcaldia i de l’exclusió del nou Consell
Municipal obeïen180 al fet que quan va exercir de batle no atenia degudament les
disposicions dels òrgans rectors de l’Agrupació Socialista de Vila-real. Per això,
a finals de gener de 1937 la comissió executiva ho va posar en coneixement de
l’Assemblea que, després d’escoltar altres acusacions contra Pascual Cabrera
i les seues al·legacions, va acordar destituir-lo dels càrrecs administratius i de
representació que ocupava. A més de suspendre’l com a associat, mentre una
comissió designada a l’efecte instruïa un expedient per a recollir la informació
pertinent.
Malgrat tot, a meitat de febrer torna a desplaçar-se al front de Madrid amb un
carregament de queviures i roba per als soldats181 del Batalló de Voluntaris de Terol
número 11, format majoritàriament per castellonencs i entre els quals hi figurava
el seu fill Pascual, amb el qual va passar uns dies de permís a El Escorial. A les
acaballes de març organitza, juntament amb María Peris i la UGT de Nules i de
Vila-real, una altra comissió182 amb més obsequis i es desplaça a Guadalajara, on
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reposaven els combatents després d’una dura campanya al front del Jarama. Les
seues visites reconfortaven els soldats que, a més, aprofitaven per fer-li encàrrecs
i donar-li cartes per als familiars.
Quan torna a Vila-real, col·labora amb el periòdic Heraldo de Castellón amb
alguns articles d’opinió i amb la crònica183 d’un míting d’afirmació socialista, que
escenificava la seua caiguda en desgràcia, ja que un notable propagandista
com ell, no tenia cap protagonisme i acudia a l’acte com un simple espectador.
Mentrestant, un heterogeni quadre artístic que la Conselleria Municipal de Cultura
havia impulsat sota la direcció de Vicente Beltrán realitzava184 diverses funcions
al Saló CNT (el Teatre d’Els XIII) posant en escena dues sarsueles castellanes (Los
de Aragón i Los Gavilanes) i un drama de tesi social de Pascual Cabrera, amb la
finalitat de recaptar fons per a ajudar els refugiats.
A primers de maig, José María Juan Broch dimiteix com a president del Consell
Municipal i renuncia també a formar-ne part com a conseller. Per aquest motiu, la
Junta Local de la UGT es va reunir amb els representants de totes les organitzacions
que integraven la Casa del Poble i decidia185 nomenar Pascual Cabrera per
a substituir-lo. Tot i que va ser convocat per a comunicar-li l’acord, es va negar
irrevocablement a acceptar l’oferiment, sabedor de les enemistats que tenia al
consistori i de les conseqüències que podria provocar el seu retorn a l’activitat
política.

Insígnia del Batalló de Voluntaris de Terol número 11 (CDFP)
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Al mateix temps, continuava col·laborant amb el setmanari La Voz del Obrero,
òrgan del Partit Socialista i portaveu de la UGT. D’aquesta manera, coneixem que a
meitat de juny torna a desplaçar-se a Madrid, des d’on escrivia una crònica sobre
la voladura de l’edifici186 de l’Hospital Clínic (la Casa Blanca). Tot i que la detonació
havia tingut lloc al mes de desembre, presentava el fet com una gran victòria de les
forces republicanes, ja que havia causat nombroses baixes entre el bàndol feixista.
A banda, a l’estiu iniciava una sèrie d’articles d’opinió sobre la possible solució187 al
problema de la terra confiscada a Vila-real. Assenyalava que si la societat d’obrers
agrícoles El Naranjo, en la qual exercia el càrrec de secretari auxiliar, poguera ferse’n càrrec en règim de cooperativa, es podrien resoldre les qüestions de l’atur i de
l’abastiment amb el conreu de cereals i llegums. Sens dubte, aquest protagonisme
periodístic no seria molt ben rebut pels camarades socialistes, ja que continuava
suspés de militància i seguia endavant la tramitació del seu expedient.
Simultàniament, apareixien en el setmanari socialista dues notícies del
corresponsal de Vila-real188 que, per una banda, reclamava pel responsable de
facilitar el salconduit a diverses persones benestants, que van fugir de la ciutat a
l’estiu de 1936, i si es van cobrar diners per les gestions. I per l’altra, exigia conéixer
per què uns individus anaren a buscar, a l’agost de 1936, a mossén Juan Bautista
López a la masia on s’allotjava i el deixaren lliure, al·legant que estava malalt; tot i
que li cobraren tres mil pessetes, tal com hi figura en un rebut. I es preguntava on
va lliurar els diners el camarada que els va rebre o en què els va gastar. Tot i que no
es mencionava el seu nom, resultava manifest a qui al·ludia la informació.
No obstant això, la realitat s’imposava i allunyat de l’àmbit públic, i amb quasi
48 anys, va haver de cercar un medi de subsistència. Per això, torna a encarregarse de la consergeria189 del Centre Obrer, gràcies als seus lligams amb la UGT,
traslladant a l’edifici la residència familiar, ja que també s’ocupava de la defensa i
custòdia de l’immoble. D’altra banda, a finals d’estiu era rebut pel governador civil
de la província, company socialista, en una visita que responia a interessos polítics
i particulars, ja que al mes de novembre demanava la renovació de la llicència
d’ús190 d’arma curta, per a una pistola Astra, calibre 9 mm, que se li va concedir uns
dies més tard, després d’haver obtingut l’informe favorable del comandant en cap
de la Guàrdia d’Assalt.
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La Voz del Obrero, 26 de juny de 1937 (HMV)

Al mes de setembre moria, a causa d’una llarga malaltia, Pascual Pitarch Rubio,
dirigent socialista, ugetista i fundador del Batalló Lenin. A la Casa del Poble es va
instal·lar la capella ardent, on molta gent s’hi va apropar a retre-li l’últim homenatge.
El soterrament es convertí en una gran manifestació191 de dol, amb la presència de
totes les organitzacions polítiques i sindicals de la província, autoritats civils, militars
i una multitud d’acompanyants. L’acte va concloure amb les sentides paraules de
Pascual Cabrera, en representació de la UGT, el qual va exaltar la seua personalitat.
Unes setmanes després, es recordava les víctimes de la repressió d’octubre de
1934 a Catalunya i a Astúries amb una ofrena floral de les agrupacions polítiques i
sindicals sota la làpida del carrer de Mártires del 6 de octubre (l’actual avinguda del
Cedre), una manifestació dels escolars de la ciutat i una desfilada d’una companyia
del 34 Batalló de Carrabiners. També va participar una comissió de pioners del
Grupo Infantil Salud y Cultura, que va tancar l’acte amb un recital de poesies192
a càrrec dels xiquets Teresita Ramos, Carmen Miró, Juan Bautista Castillo i Julio
Cabrera, el seu fill menut. Per una altra banda, a finals de mes la família rebia la
notícia de la mobilització forçosa de la quinta de 1939, a la qual pertanyia el seu
quart fill, José María, que va haver de marxar al front bèl·lic.
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Uns dies després, el 21 de novembre de 1937, l’Assemblea General de
l’Agrupació Socialista de Vila-real, després d’escoltar l’expedient instruït amb les
acusacions que se li imputaven i de llegir unes quartilles de descàrrec del mateix
Pascual Cabrera, dictaminava193 per unanimitat la seua expulsió. Sense dilacions,
els dirigents ho posaven en coneixement de la Comissió Executiva Nacional del
Partit, que remetia194 un escrit, el dia 1 de desembre, en el qual expressava la
sorpresa que havia causat la decisió adoptada i sol·licitava que es comunicaren les
causes que havien portat a prendre una mesura tan dràstica.
A primers de gener de 1938, l’Agrupació Local responia a la Comissió Executiva
i explicava195 els motius de l’expulsió. A banda d’aquells que li van significar la
destitució de l’Alcaldia i dels càrrecs directius dins del partit, estava denunciat
per uns diners que alguns components del Batalló de Voluntaris de Terol número
11 li havien entregat per a la subscripció pro Komsomol i que no havien arribat a
la seua destinació. També, el Comité Antifeixista de les Alqueries havia informat
que li va donar tres mil pessetes per a comprar unes armes, que no va adquirir, i
sols en va tornar mil. Una altra denúncia era perquè havia portat de Madrid unes
armes i no va informar els dirigents socialistes. A més, estava acusat de tenir a
sa casa objectes de culte provinents del convent de les Josefines (ubicat al costat
del Centre Obrer), que s’havien trobat durant un registre al seu habitatge. A més
d’altres acusacions que no es mencionaven, però que s’enviarien si la Comissió
Executiva ho considerava convenient.
Tot eludint valoracions subjectives dels fets atribuïts, és apreciable i evident
que no hi ha cap denúncia incontestable, ni es presenten proves irrefutables;
més bé es tracta d’imputacions confuses i rebatibles. Resulta senzill considerar
que la fissura oberta entre alguns dirigents socialistes i Pascual Cabrera provenia
dels primers mesos de la Guerra, de les desavinences i desacords amb el Comité.
Només cal contrastar algun nom que ocupava càrrecs tant en el Comité com en
l’Agrupació Socialista. A banda de possibles qüestions personals, el que va passar
es pot considerar una modesta metàfora de la confrontació viscuda al PSOE de
l’època, entre el sector moderat i el revolucionari.
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Causes de l’expulsió de Pascual Cabrera de l’Agrupació Socialista (FPI)

Malgrat les deplorables circumstàncies que estava vivint en l’àmbit personal
i polític, el seu prestigi en l’entorn cultural de l’època es mantenia inalterable.
Com a mostra, el 16 de febrer de 1938 els membres de les brigades internacionals
hospitalitzats196 a les vil·les de Benicàssim organitzaren una funció dramàtica
al Teatre Henri Barbusse (espai habilitat al garatge de l’hotel Voramar) i el grup
artístic espanyol posava en escena el seu drama social Los sin trabajo. La vetlada
196
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17 de febrer de 1938, p. 4.
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es realitzava per a commemorar els aniversaris de la proclamació de la Primera
República l’any 1873 i del triomf electoral del Front Popular en les eleccions de
1936. No hi ha cap referència a si Pascual Cabrera hi va assistir a la representació,
tot i que no és descartable.

EL TRASLLAT A ELX
Durant aquells primers mesos de 1938, a causa de l’esdevenir del conflicte bèl·lic
(els continus bombardejos de l’aviació feixista, la proximitat del front de lluita, la
militarització de la província, etc.), la família va prendre la decisió de marxar a Elx.
A la ciutat alacantina, on, segurament, encara mantindria relació amb camarades
socialistes, va haver de deambular197 pels mercats dels pobles venent articles de
merceria, retalls de tela i llepolies; fins que estableix un negoci d’espardenyes amb
María Peris, que li va permetre viure amb una certa comoditat fins a l’acabament de
la guerra. De fet, la liquidació dels beneficis va generar un conflicte entre ambdós,
del qual tenim notícia durant la instrucció del procediment sumaríssim contra
Pascual Cabrera. Per una part, ell manifestava198 que li va donar la part corresponent
dels guanys i nou mil pessetes, que havia de fer arribar a la seua dona per a poder
subsistir mentre estava al camp de concentració; per l’altra, María al·legava que no
va rebre els diners i que va ser ella la que li va entregar aquesta quantitat a ell.

Bombardeig de l’aviació italiana sobre Vila-real i Almassora el 8 de març de 1938 (GC-CHCC)
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Paral·lelament, l’exèrcit franquista arribava a Vila-real el 14 de juny de 1938 i,
després de dominar la ciutat i els voltants, es reprenia, amb les dificultats òbvies,
una relativa normalitat institucional. Al mateix temps, es posava en funcionament
tot el mecanisme repressor del nou règim amb els consells de guerra i els primers
afusellaments al mes d’agost; mentre que a la tardor apareixen els primers
informes199 sobre el que havia passat durant el període republicà. A Pascual Cabrera
se li imputava haver multat veïns que presentaren a l’Alcaldia escopetes que no
posseïen totes les peces i haver cobrat el socors per a l’assistència social a moltes
persones sense expedir cap tipus de rebut, recaptant una quantitat econòmica
considerable.

L’arribada dels franquistes. El Centre Obrer el 18 de juny de 1936 (BNE-BDH)

Així mateix sorgien les primeres llistes200 amb els responsables de la majoria dels
assassinats i les malifetes ocorregudes a la ciutat i Pascual Cabrera Quemades no
hi apareixia entre els més de seixanta noms assenyalats. A més d’això, poc abans
d’acabar la guerra, la Comissaria d’Investigació i Vigilància de Castelló redactava
una relació201 d’individus implicats en assassinats o pertorbacions i a Pascual
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Cabrera només se li atribuïa que havia estat alcalde rojo de Vila-real i que les seues
filles empraven les joies de la Mare de Déu de la capella del convent de les Josefines.
De tota manera, a l’octubre de 1938 apareixerien les primeres denúncies contra
Pascual Cabrera. Al camp de concentració d’Aguilar de la Frontera, a la província de
Còrdova, el reclús Enrique Balaguer Ortiz202 l’acusava de ser el president del comité
i assenyalava que sota el seu mandat s’efectuaren gran nombre d’assassinats,
robatoris i confiscacions; participant activament en tots ells i traent benefici propi.
Si la inculpació estava poc fundada i presentava equivocacions evidents, les
altres encara resultaven més arbitràries i improcedents. Així, Salvador Gumbau,
encarcerat al camp de concentració203 del port pesquer de Huelva, declarava que era
l’autor de tots els excessos, robatoris i de diversos assassinats comesos a Vila-real.
José Mata Ballester, al camp de concentració de Deusto, a Bilbao, afirmava204 que
va ordenar l’empresonament de moltes persones i l’assassinat d’unes cinquanta, a
més de requisar habitatges. Per últim, Joaquín Mezquita Miró, al camp de presoners
de Santoña, Cantàbria, denunciava205 que era membre del comité i responsable
de la mort de dues-centes persones, a més de la crema d’esglésies i nombroses
detencions.
Aquestes delacions, tot i que infundades, possibilitaven la incoació del
procediment sumaríssim d’urgència que havia de jutjar Pascual Cabrera sota la
jurisdicció militar, malgrat la seua condició de civil; tal com va succeir amb milers
de ciutadans de l’Estat. De fet, només a la província de Castelló es van superar els
nou mil expedients instruïts, dels quals uns 450 encausaven ciutadans de la ciutat
de Vila-real.

LA DETENCIÓ, EL MARTIRI I EL JUDICI
El dissabte 1 d’abril de 1939, el general Franco Bahamonde signava el darrer
comunicat militar amb el qual finalitzava la guerra. En els dies posteriors van
aparéixer alguns bans que comminaven els soldats a presentar-se a les autoritats
per tal de ser classificats. A més, durant els últims mesos de conflicte, la propaganda
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- Arxiu de la Universitat Jaume I de Castelló, foli 19.
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General e Histórico de Defensa - Arxiu de la Universitat Jaume I de Castelló, foli 20.
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Defensa - Arxiu de la Universitat Jaume I de Castelló, foli 21.
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Defensa - Arxiu de la Universitat Jaume I de Castelló, foli 22.
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franquista havia ressaltat206 que: «nada debía temer todo aquel que no tuviera
las manos manchadas de sangre». Mentrestant, Pascual Cabrera fou detingut207
a Alacant, tot i que no pot descartar-se que es presentara voluntàriament a les
autoritats castrenses, i, molt probablement, després de passar per l’improvisat
camp de presoners de Los Almendros al nord de la ciutat alacantina, va ser
transportat en un vagó de ramat fins al camp de concentració d’Albatera, a la
comarca del Baix Segura.
Al camp d’Albatera no hi va passar molt de temps, perquè a finals d’abril fou enviat
a Vila-real. No obstant això, l’experiència no seria gens agradable, ja que aquest
centre208 de reclusió, que es va ubicar a un antic camp de treball penitenciari que la
República havia construït dos anys abans, fou un dels camps de concentració més
durs que hi va haver al final de la guerra, fins i tot és considerat209 per supervivents
i investigadors com un veritable camp d’extermini. A més de l’acumulació humana
(s’ajuntaren més de deu mil presoners210 en poc més de dues setmanes), calia
afegir les deplorables condicions d’habitabilitat, la molt deficient alimentació, les
carències higièniques, la climatologia, les tortures, els afusellaments massius i les
contínues visites dels falangistes per a endur-se presos políticament assenyalats.

Alacant, presos republicans a l’estació de Múrcia esperant el trasllat a Albatera (ADI)
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A les acaballes d’abril de 1939, es realitza el seu trasllat. La casualitat va fer
que dues persones compartiren l’última part d’aquell desplaçament. Pascualeta
Doménech Taurá211 i el seu marit, Pedro Balaguer Broch, tornaven de Serra, a la
comarca del Camp de Túria, per tal d’evitar que a ell l’internaren a un camp de
concentració. Arribaren a Museros, l’Horta Nord, i a l’antiga carretera nacional es va
aturar un camió, propietat d’un comerciant de taronges vila-realenc, perquè el xofer
del vehicle va reconéixer l’home. Quan la parella de guàrdies civils ho va autoritzar,
tots dos pujaren a la part posterior del camió per poder venir fins a la ciutat i hi van
veure quatre detinguts, un dels quals era Pascual Cabrera, emmanillats i custodiats
per tres vigilants armats amb escopetes. Pascualeta recordava un viatge en complet
silenci, amb tots els passatgers callats i amb els arrestats amb el cap abaixat, mirant
el sòl en tot moment. El seu marit i ella van baixar al Raval del Carme, a l’encreuament
amb el carrer de Santa Llúcia, i el vehicle va continuar endavant.
L’arribada dels considerats responsables de la repressió republicana a Vila-real
semblava que seguia un protocol establert, ja que212:
En grupos de tres o cuatro iban llegando en días sucesivos y hacían su
“entrada” a horas prestablecidas, y eran depositados en la calle Mayor, al
inicio del Arrabal del Carmen, donde les esperaba una especie de comité
de la venganza, compuesto por algunas viudas y huérfanos de asesinados.
Iniciaban el camino entre golpes, insultos, arañazos, palos y pinchos hasta
el calabozo de la Plaza...
Del calabós municipal va ser conduït a l’església de la Sang, que havia estat
habilitada com a presó de la ciutat, on va romandre encarcerat poc més de set
mesos. Aquest llarg període empresonat a Vila-real fou descrit com un calvari213 pel
mateix Pascual Cabrera, a causa de la carestia alimentària (se sustentava, igual que
la resta de presos, de les cistelles amb menjar que li facilitaven els parents), de les
deficients condicions higièniques i de neteja personal, del contacte directe amb
reclusos malalts de tuberculosi, de l’amuntegament de presoners (que fou notificat
pel consistori214 al Jutjat Militar de Castelló per les dificultats que ocasionava la
seua vigilància) i, sobretot, de les cruels tortures sofertes. Una pràctica habitual
que, per tal d’aconseguir informació dels arrestats, portaven a terme215 de manera
despietada José M. López Ayet, cap de la Guàrdia Municipal, i el falangista Antonio
Aymerich Borillo.
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Església de la Sang, reconvertida en presó municipal (AMVr)

Molt prompte, el 4 de maig de 1939, s’iniciaven les diligències contra ell amb
l’interrogatori per part dels agents de la Guàrdia Civil de la ciutat. Mentrestant,
Miguel Casanovas Arbona i el sacerdot Juan Bautista López Avellana aportaven
documents que havia signat com a alcalde. El 24 de maig, el jutge militar de Castelló
es feia càrrec de les denúncies i iniciava la causa número 2756-C de l’Auditoria de
Guerra. Dos dies després, l’auditor de l’Exèrcit de Llevant autoritzava la instrucció
del judici sumaríssim d’urgència. Els informes de l’Alcaldia216 i del delegat local de
Falange resultaven demolidors, ja que el consideraven responsable principal de
tots els fets delictius que succeïren a la població durant el dominio rojo.
A finals de juliol, Pascual Cabrera declarava217 davant el jutge militar, ratificant
el que havia manifestat en l’interrogatori de la Guàrdia Civil, tot i que matisava
alguns detalls en la seua defensa. A més, citava quatre persones per avalar la seua
conducta: sor Leticia Monzonís Andrés, mare superiora general de la Congregació
de Germanes de la Mare de Déu de la Consolació, i Tomás Cabrera Pesudo, que
no acudiren a testificar, a més de l’industrial castellonenc Pascual Gumbau Doñate
216
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folis 23-24.
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(el qual manifestà que va ajudar carlins i eclesiàstics expedint-los salconduits per
a poder desplaçar-se fora de la província) i de Bautista Pitarch Menero, empresari
espardenyer i reconegut carlí, que, sota la coacció218 social, el va conceptuar com
el principal culpable de tots els excessos ocorreguts.
Paral·lelament, i com a mostra de la justícia de Franco, mentre es reunien els
documents de l’expedient, l’auditor de l’Exèrcit de Llevant instava el jutge militar
de Castelló a instruir-ne un altre, el judici sumaríssim d’urgència número 2685-C
contra Pascual Cabrera Quemades, Santiago Girona Mata i els oficials republicans
Amadeo Navarro i Antonio Cuesta; a partir de la denúncia que Antonio Peset Ferrer
havia efectuat a Granada durant l’agost de 1938. Tot i que la Guàrdia Civil informà
que Girona Mata havia estat executat el mes d’octubre i que Cabrera Quemades
estava detingut, el sumari va continuar la seua instrucció. Al març de 1943, després
de no localitzar els dos militars i d’acreditar la defunció dels altres dos, es va
acordar219 el sobreseïment definitiu de l’expedient contra P. Cabrera i S. Girona i
declarar en rebel·lia els oficials.

Procediment sumaríssim d’urgència núm. 2685 C (AGHD-AUJI)
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«Dictamen relativo a Pascual Cabrera Quemades y tres más. Valencia, 27 de marzo de 1943»,
Procediment sumaríssim d’urgència núm. 2685 C, Archivo General e Histórico de Defensa - Arxiu
de la Universitat Jaume I de Castelló, foli 48.
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A mitjans d’agost de 1939, el jutge instructor lliurava l’expedient de Pascual
Cabrera, número 2756-C, al fiscal militar. Li imputava220 que des del micròfon
enardia el poble, induint-lo a la violència, insultant l’exèrcit, mofant-se de la religió
i del clergat. A més d’assenyalar-lo com el principal responsable dels fets delictius:
assassinats, registres i incendis d’esglésies; a banda d’haver exigit diners a moltes
persones i d’animar la gent de Motilla del Palancar (Conca) a què assaltara les
cases dels benestants. Per això, considerava que els fets podien ser constitutius
del delicte d’adhesió a la rebel·lió, que estaven penats en l’article 238 del codi de
justícia militar. Les conclusions del jutge instructor deixaven, pràcticament, dictada
la sentència, perquè l’acusació d’adhesión a la rebelión suposava la inculpació de
major gravetat221 als tribunals militars.
El desgavell judicial franquista es va evidenciar encara més quan, al setembre,
el jutge instructor es feia càrrec de les denúncies per un intent d’evasió de la presó
de l’església de la Sang, contra Pascual Cabrera Quemades, José Casinos Sogues,
Pascual Amorós San Nicolás, José Sancho Cortés, Vicente Peris López, Alejandro
Navarro Segarra, Tomás San Miguel Capella, Bautista Capella Saborit i José Llorens
Petit; iniciant els tràmits per a incoar el procediment sumaríssim d’urgència número
5436-C. Uns dies després, Pascual Cabrera declarava222 que J. Casinos i J. Sancho
li comentaren que tenien un fil d’aram amb el qual obririen la porta del terrat de
l’església, però els advertí que era molt arriscat i perillós. Així mateix, no ho posà
en coneixement de l’autoritat per a no agreujar la situació dels companys de presó.
A finals d’abril de 1940, malgrat que el jutge instructor considerava demostrat
l’intent de fuga, se sobreseia el procediment223 perquè no hi havia trencament de
condemna, ja que encara no els havien declarat culpables, i perquè els fets no
havien passat de mers actes preparatoris.
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Procediment sumaríssim d’urgència núm. 5436 C (AGHD-AUJI)

El dimarts 12 de desembre de 1939, començava el consell de guerra contra
Pascual Cabrera i onze persones més. El trajecte entre l’església de la Sang i la
sala d’actes de l’Ajuntament el van fer escortats per la Guàrdia Civil i emmanillats,
rebent224 colps, insults i escopinades de les persones congregades per a
presenciar el procediment judicial. Presidia el comandant Fernández Uriel, com a
fiscal actuava l’alferes Vicente Montesinos i el tinent Díaz Cardama, com a defensor.
Després de llegir225 els folis del sumari, el fiscal qualificà els fets d’adhesió a la
rebel·lió amb agreujants i va sol·licitar la pena de mort. La defensa demanà vint
anys de presó i l’acusat va exposar que no era cert tot allò que se li atribuïa. Només
acabar, es reunien els cinc oficials que componien el consell de guerra i dictaven
sentència, van condemnar226 Pascual Cabrera Quemades a la pena de mort per
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garrot i al pagament de la responsabilitat civil derivada sense limitació de quantia,
perquè consideraven provats els fets imputats, els quals constituïen un delicte
d’adhesió a la rebel·lió amb agreujants, d’acord amb els articles 238 i 173 del codi
de justícia militar.

LA PRESÓ A CASTELLÓ I ELS AMICS POETES
El 18 de desembre ingressava a la Presó Provincial de Castelló227 per ordre de
l’autoritat militar; quedava a la seua disposició en règim de presó preventiva, per si
de cas s’aprovava l’indult. Dues setmanes després, l’auditor de guerra de la 3a Regió
Militar aprovava a València la sentència228 contra Pascual Cabrera, es declarava ferma
i executòria, i quedava en suspens fins que es rebera el comunicat del Generalíssim.

Reclusos republicans al pati de la Presó Provincial de Castelló (AFFB)
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A la presó fou reclòs a la cel·la número 5 del primer pis, on es trobaven els
condemnats a mort i els incomunicats. Es tractava d’un espai229 molt reduït (quasi
quatre metres de llargària i poc més de dos d’amplària) que havien de compartir
díhuit homes. Uns parents li facilitaren un matalàs que, almenys, li evitava dormir
sobre el terra. A més de l’apilonament humà, les racions de menjar eren molt
escasses i la higiene, deplorable. A pesar de les adversitats, les cistelles que les
famílies portaven als presos, amb medicaments, roba neta i els aliments que podien
aconseguir, feien possible la supervivència. Els reclusos retornaven els basquets
amb roba bruta i xicotetes notes manuscrites230 que, minuciosament, amagaven
entre el vímet teixit. Amb aquestes anotacions eludien la censura postal de
l’autoritat carcerària i comunicaven als familiars les necessitats més peremptòries.
Els primers mesos al centre penitenciari van resultar molt penosos per a Pascual
Cabrera, perquè a la privació de llibertat i l’angoixa pel compliment de la sentència
a mort, s’afegia que la seua esposa i els fills encara romanien a Elx i portava quasi
un any sense veure’ls i sense massa notícies d’ells. De fet, la família no va poder
traslladar-se a Castelló, i retrobar-se, fins la primavera de 1940, a causa231 de les
penúries econòmiques i de la delicada salut de la seua dona Concepción, malalta
de diabetis.
Tot i les desventures, al presidi també va viure la fraternitat i la solidaritat
d’altres presoners, que acostumaven a compartir els pocs aliments que posseïen.
El mateix Pascual Cabrera relatava en una carta232 el que, gustosament, havia dinat:
una tomaca i un tros de tonyina amb pa, lliurats per dos companys. Però fou en
la poesia on va trobar l’abstracció a les penalitats i un estimulant passatemps.
Casualment, va coincidir amb altres homes amb inquietuds literàries, com Antonio
Baldayo Vallés, Vicente Moliner Nadal, Francisco Mezquita Peris, José Blasco Peris,
Lucio Carrascal Badenes, Bautista Peris Muñoz i Bautista Fortea Cubedo. Alguns
tenien experiència prèvia, altres escrigueren motivats per les circumstàncies. Al
pati, parlaven de literatura, recitaven poemes d’autors clàssics i comentaven les
seues composicions. A més, davant la prohibició d’enviar els poemes escrits fora
de la presó (només s’autoritzava la correspondència familiar amb targeta postal i
els dilluns), memoritzaven els seus versos i els copiaven als quaderns i llibretes, per
tal d’evitar la seua pèrdua.
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Vicente Moliner Nadal, últim alcalde republicà de Borriana (CFMA)

A mitjans d’abril, ocorregueren diversos incidents a la presó, primer amb
cinc presidiaris i, seguidament, amb un nombrós grup que no va cantar l’himne
nacional després de la missa obligatòria. Uns dies més tard, la negativa d’un pres a
agenollar-se durant la celebració de l’ofici religiós va desencadenar l’afusellament
en represàlia233 de vint-i-huit reclusos (huit d’ells vila-realencs), davant de nombrosos
presos que van ser obligats a presenciar l’execució. A més, s’aplicaren mesures
restrictives, van suspendre les comunicacions, van prohibir l’entrada de cistelles
amb menjar i, fins i tot, els jocs d’entreteniment. Pascual Cabrera, testimoni de la
massacre, anotava234 en una carta que: «según la perspectiva que tengo, por lo que
está ocurriendo estos días, creo llegada la hora para mí; tengo el presentimiento
que la próxima madrugada del 26 de abril, habrá dado fin mi vida».
En les últimes cartes, a banda de donar instruccions per tal de recuperar
els seus escrits que havia ocultat al matalàs, Pascual Cabrera agraïa235 l’ajuda
dels familiars durant el seu captiveri, celebrava la bona salut dels seus fills i els
encoratjava a rebutjar la venjança i a continuar pel camí de l’educació i la bonhomia.
A més, sabedor del seu inexorable destí, reiterava la seua innocència, ja que no
va ordenar registres, detencions ni actes violents, i assenyalava que l’ordre públic
fou assumit pel Comité, que estava enfrontat amb l’Alcaldia. També denunciava la
crueltat que va patir i lamentava la reacció de molts vila-realencs que intimidaren
altres perquè l’incriminaren i que no s’escoltaren els testimonis de les persones
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a les quals ajudà a salvar la vida. Així mateix, revelava que a la presó podia haver
escrit molt però diverses circumstàncies ho impediren. No obstant això, explicava
l’argument d’una obra teatral (titulada Almas libres), una anàlisi psicològica d’uns
homes condemnats a mort, i relatava un conte236, una metàfora d’allò que li havia
succeït, sobre la propagació de rumors i les repercussions que originaven.

LA MORT I LES RESPONSABILITATS POLÍTIQUES
La família va demanar la intercessió d’algunes persones i la tia de la seua dona,
sor Leticia Monzonís, superiora general de l’orde de la Consolació, va realitzar
diverses gestions en el seu favor; a més de recomanar-li unes pautes de conducta a
la presó (bon comportament, penediment explícit, participació en actes religiosos,
etc.). No obstant això, el 13 de maig arribava a València el comunicat237 del cap de
l’Estat sobre la pena capital a Pascual Cabrera Quemades i s’enviava al jutge de
Castelló per al seu compliment. Set dies després es rebia la notificació del sumari
i s’ordenava l’execució de la sentència. Tot seguit, s’informava238 a les autoritats
carceràries que avisaven els condemnats de la seua mort imminent. Aleshores, es
traslladava les víctimes a la capella, on podien escoltar missa oficiada pel sacerdot,
confessar-se i combregar.
A primeres hores del dimarts 21 de maig de 1940, seguint les ordres del
governador militar, l’autoritat penitenciària lliurava Pascual Cabrera al piquet
encarregat d’executar l’última pena. Tot i que havia estat condemnat a la mort per
garrot, finalment es va decidir el seu afusellament, de bon segur perquè era la
forma d’execució més comuna a la província i perquè resultava menys dificultós de
dur a terme. Per això, lligat de peus i mans, i en companyia d’altres sentenciats, era
traslladat des de la presó al cementeri de Castelló, que aleshores estava allunyat
del nucli urbà i encobria el soroll pels trets, a més de facilitar el soterrament dels
ajusticiats.
Així, a les cinc de la matinada, quan començava a clarejar el dia, díhuit homes
van ser portats amb camió a les immediacions del cementeri. Al llit del riu Sec,
probablement perquè la paret del marge del riu servira de paredassa, els estava
esperant l’escamot d’execució. Un alferes provisional acostumava a dirigir239 el
grup; el qual estava format per soldats de reemplaçament al principi i per guàrdies
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civils després (a causa de les protestes dels primers per realitzar una tasca que
no els pertocava) i cadascun dels seus components tenia assignat un objectiu per
endavant. Després d’efectuar l’afusellament, l’oficial s’encarregava d’efectuar el
tret de gràcia al cap dels condemnats.
D’aquesta manera van ser afusellats Pascual Cabrera Quemades i dèsset
persones240 més: nou de Borriana (Hilario Gimeno Martí, Amado Carratalá Canós,
José Ortells Nebot, Vicente Carbonell Sales, Manuel Saborit Ripollés, Bautista
Saborit Ripollés, Hilario Ferrer Cherta, Camilo Santágueda García i Vicente Moliner
Nadal), un d’Almassora (Joaquín Costa Francisco), un de la Vall d’Uixó (Francisco
Font Borrás), un d’Eslida (Francisco Galindo Martín), tres de Xilxes (Narciso Casabó
Llopis, José Díaz Rosell i Vicente Manzano Cerdá), un d’Orpesa (Franscico Roca
Falomir) i un de Sogorb (José Montesinos Clavel).

Monument del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló en record a
les víctimes de la repressió franquista molt a prop del lloc on els afusellaven (CDFP)

Pel que fa als afusellaments del 21 de maig de 1940, Juan Luis Porcar assenyala241
que es va tractar d’una saca molt significativa per la quantitat de personalitats que
en formaven part, amb tres alcaldes: Narciso Casabó, de Xilxes; Vicente Moliner,
de Borriana; i Pascual Cabrera, de Vila-real. A més, d’un diputat provincial: Hilario
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Ferrer; tres regidors municipals: José Ortells, Camilo Santágueda i José Montesinos;
un mestre: Francisco Galindo; a banda d’altres que participaren en comités locals i
en sindicats, com ara Vicente Carbonell, José Díaz i Joaquín Costa.
Després de l’execució, Maximiano Alloza Vidal, metge forense i de la Presó
Provincial, examinava els cadàvers al Cementeri Municipal i certificava242 la mort
de Pascual Cabrera Quemades «a consecuencia de hemorragia producida por
pequeño proyectil» (el tret de gràcia). Dos dies més tard, el jutge encarregat
del Registre Civil de Castelló, Francisco Segarra García, expedia el certificat de
defunció per al Jutjat Militar lletra F de la capital.
Després d’un afusellament, si els familiars243 n’havien tingut coneixement,
s’apropaven discretament al cadàver del parent, perquè ho permetien els
enterradors o perquè els subornaven, per a netejar-lo o recollir algun objecte
personal. A més, aquells que disposaven de recursos crematístics el traslladaven a
un nínxol o al seu poble per a donar-li un sepeli digne. Al cementeri de Castelló, els
cossos eren traslladats amb carro pels enterramorts a l’interior244 del recinte, els hi
entraven per la porta del cementeri civil; després de classificar els que s’enterraven
a la part civil i els que anaven a la catòlica, els col·locaven en files, sense taüt, i els
llançaven, els uns al costat dels altres, a les fosses obertes i s’acabaven cobrint
amb una capa de calç i una altra d’arena.
De les gairebé mil víctimes mortals de la repressió franquista a la capital, un poc
més de la meitat van ser sepultades als clots oberts al cementeri civil i la resta, a les
del catòlic. Al cap d’uns anys, a la dècada dels cinquanta, es van exhumar la majoria
de les despulles de la part catòlica per tal de reubicar-les a l’ossari; tot i que tampoc
es pot descartar que no hi haguera trasllat i que, simplement, es remoguera la terra
amb la intenció d’aprofitar les parcel·les per a altres soterraments; amb la qual
cosa encara seria possible trobar restes biològiques de les víctimes. El Grup per
la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, en col·laboració amb l’Associació
Científica ArqueoAntro i el Grup per a la Recuperació de la Memòria Històrica de
València, han publicat el Mapa de fosses de la Guerra Civil i el franquisme de la
província de Castelló, projecte patrocinat per la Generalitat Valenciana, que aporta
informació significativa sobre l’assumpte.
Aquest va ser el deplorable destí de les restes mortals de Pascual Cabrera. El
seu cadàver, classificat245 com a adult i sense cap referència a l’edat, fou soterrat
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a la part catòlica del cementeri de Castelló, concretament246 al quadre 2 dreta,
fila 124, sepultura 12. La seua família no va poder donar-li el soterrament habitual,
perquè mancava dels mitjans econòmics necessaris i, molt probablement, per no
assabentar-se a temps de la seua execució. Tampoc les gestions de la tia monja
impediren la infame inhumació. El fet d’haver estat enterrat a la part religiosa del
cementeri va ser perquè la nit anterior a l‘afusellament es va confessar al sacerdot,
ja que altres víctimes d’aquell dia van ser sepultades a la zona civil. També així es
procedia a Vila-real, després que la Comissió Gestora Municipal acordara247 que els
morts en la presó local se soterraren al recinte catòlic sempre que hagueren rebut
auxilis espirituals, en cas contrari anaven al cementeri civil.
A l’endemà, la premsa escrita d’aleshores, el periòdic Mediterráneo. Diario de
Falange Española Tradicionalista y de las JONS, no va publicar cap notícia relativa
a l’execució de díhuit persones. Tampoc en el Boletín Oficial de la Provincia de la
Diputació va aparéixer durant els dies i les setmanes següents cap referència al
compliment de la condemna. D’aquesta manera, l’afusellament d’un nombrós grup
d’homes quedava completament silenciat; encara que no ha d’estranyar, ja que era
el general Franco Bahamonde qui decidia si es podia informar de les execucions.
Només el jove Antonio Baldayo, tres dies després dels assassinats, componia a
la presó el poema248 Sentimiento por la pérdida de unos compañeros poetas, on
expressava l’aflicció i el desconsol per la pèrdua dels camarades literaris Bautista
Peris, José Blasco, Vicente Moliner, Pascual Cabrera i de l’amic Ramón Vitureira.
Quasi un any després, el mes de març de 1941, el Tribunal Regional de
Responsabilitats Polítiques de València instruïa l’expedient número 6961 contra
Pascual Cabrera Quemades. Al desembre, s’obrien les diligències i se sol·licitaven
informes sobre els béns de l’inculpat a l’Alcaldia, al delegat de Falange, al cura de
la parròquia i al cap de la Guàrdia Civil. Tots quatre van coincidir al manifestar que
no tenien coneixement de cap tipus de propietat de l’acusat. A meitat de febrer de
1942, el jutge concloïa l’expedient i el retornava al Tribunal per a la seua resolució
assenyalant que249: «no se le conocen bienes de ninguna clase, tiene esposa y dos
hijas mayores de edad, un hijo de 14 años y otros dos se encuentran en un batallón
de trabajadores no ganando ninguno de ellos jornal alguno».
Tres anys més tard, a l’abril de 1945, s’acordava el sobreseïment de l’expedient
contra Pascual Cabrera Quemades, ja que el valor dels seus béns era inferior a
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25.000 pessetes. Casualment, també per aquelles dates, concloïen els tràmits del
procediment sumaríssim d’urgència 2756 C; el qual era remés a València, a l’auditor
de guerra de la 3a Regió Militar, que l’enviava250 a l’Estadística Criminal de Guerra i
acordava el seu arxiu en el Govern Militar de Castelló.

Expedient de responsabilitats polítiques número 6961 (AHPC)

250

«Auditoría de Guerra de la 3ª Región Militar. Fin de diligencias de la causa 2756-C. Valencia 28
de abril de 1945», Procediment sumaríssim d’urgència núm. 2756 C, Archivo General e Histórico de
Defensa - Arxiu de la Universitat Jaume I de Castelló, foli 49.
89

90

POESIA

ELS TEXTOS
Només es té coneixement de díhuit poesies creades per Pascual Cabrera, tot
i que tampoc s’ha de descartar la possible existència d’alguna altra composició
que, per raons molt diverses, no va arribar a conservar-se fins l’actualitat. La gran
majoria dels poemes van ser publicats l’any 1995 en el llibre de les professores
María José Martínez Gimeno i Miren Josebe Sabater Fortea, Prisión Provincial de
Castellón 1939-1940 (Palabras y versos), que fou reeditat per la Universitat Jaume I
a la primavera de 2019 sota el títol Versos condemnats a mort a la Presó de Castelló:
1939-1940. La seua publicació va ser possible gràcies a la col·laboració i als textos
aportats pels seus fills Pascual i Julio Cabrera Cortés. De fet, les descendents de
tots dos encara guarden els originals d’algunes de les poesies escrites a la presó
de Castelló, redactades en xicotets fulls de llibreta, que el mateix autor anava fent
arribar als familiars per tal d’evitar la seua desaparició.
D’altra banda, el jove castellonenc Antonio Baldayo Vallés i el borrianenc
Bautista Fortea Cubedo, companys de reclusió i també poetes circumstancials,
van incloure, als quaderns que cadascú anava redactant a la presó, alguns dels
poemes del seu amic Pascual Cabrera, els quals van poder preservar-se gràcies a
aquesta acció desinteressada.
Així mateix, a l’Arxiu Municipal de Vila-real es custodiava una còpia autògrafa
d’una de les seues composicions a la carpeta que contenia els documents personals
del període quan va exercir l’Alcaldia («Papers de Cabrera»), a banda d’escrits i
anotacions de caràcter particular, correspondència privada i esborranys amb
indicacions molt diverses, que van ser analitzats, per primera vegada, a principis
de la dècada dels noranta per l’arxiver d’aleshores José María Doñate Sebastiá.
Finalment, el sacerdot Manuel Juan Nebot, en el seu llibre Villarreal Siglo xx.
Anecdotario gráfico II (1925-1950), publicat l’any 1986, li atribueix una breu poesia
escrita a l’estiu de 1928, de la qual n’esmenta un fragment.

ETAPES
La seua producció poètica transcorre paral·lela a la seua trajectòria vital i,
per això, pot fraccionar-se en dos períodes: la poesia en llibertat, originada,
principalment, durant la dècada dels anys trenta, i els poemes concebuts a la
presó de Castelló, durant els primers mesos de l’any 1940.
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Aquesta evolució lírica es fonamenta en el fet que les composicions de la
primera etapa, en general, s’identifiquen pel seu contingut ideològic, pel seu
caràcter circumstancial i per l’absència de sentimentalisme. Durant aquesta fase, la
poesia és concebuda com un instrument de transformació política i social, amb la
finalitat d’oferir un testimoni crític de la realitat i de sacsejar les consciències. És per
això que s’aprecia una voluntat d’escriure poesia útil, que tracta d’arribar a molta
gent amb un llenguatge clar, deliberadament prosaic i amb una tonalitat emfàtica
molt propera al míting. D’alguna manera, s’apropa a les directrius assenyalades
per Julián Besteiro, perquè el catedràtic251 considerava que el socialisme havia de
procurar l’educació del proletariat, ja que es tractava d’una eina revolucionària que
ajudaria a assolir la societat del futur.
Per l’altre costat, les composicions del segon període es caracteritzen per una
expressió manifestament autobiogràfica i sentimental, a més d’una tonalitat més
íntima i reflexiva; concentrada, per damunt de tot, en l’angoixa per la condemna
a mort, en el sofriment dels familiars i en la conjuntura de la vida en el centre
penitenciari.

TEMÀTICA
La poesia de Pascual Cabrera no es caracteritza per presentar uns assumptes
múltiples i variats; ben al contrari, en general, no s’allunya de les dues etapes
creatives de la seua existència, la ideològica i l’autobiogràfica. No obstant això, a
partir de l’estudi dels poemes poden establir-se quatre cercles o reculls, d’acord
amb les seues analogies temàtiques. D’aquesta manera, en un primer grup de
poesies predomina el missatge social i polític adreçat a la classe obrera, per tal
de solemnitzar la popular Festa del Treball, conscienciar de la significació de la
unió del proletariat i denunciar els estralls que la guerra causava en les famílies
més humils. Un segon conjunt de textos enfoca el seu contingut, seguint la línia
dels escrits laudatoris, en l’enaltiment de les accions o les qualitats de personatges
molt diferents com ara l’alcalde Vicente Sánchiz, els herois de Jaca, l’amic Antonio
Baldayo, el director de la presó de Castelló i la seua mare, Encarnación Quemades.
Per una altra part, un tercer grup inclou alguns dels poemes redactats a
la presó, en els quals es percep l’angoixa per l’irremeiable destí i la dicotomia
entre l’enyorança del passat en llibertat i el present en captivitat. En últim terme,
es podria aplegar un heterogeni conjunt de poesies, també compostes durant
l’empresonament, que inclou des de versos on s’aprecia l’acceptació resignada de
la mort, a d’altres que tracten l’anhelada visita a la presó dels parents, les penúries
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que suportaven les famílies dels reclusos o les desventures viscudes durant la
captivitat; i, fins i tot, un poema de contingut doctrinal.

Antonio Baldayo Vallés (CAGF)

INFLUÈNCIES
Tot seguint l’anàlisi dels seus versos, resulten perceptibles determinades
influències i matisos de caràcter religiós, literari, ideològic, de compromís polític
amb el moment històric i, també, del seu entorn més proper, els quals estan
molt vinculats amb diverses èpoques de la seua vida. D’aquesta manera, l’influx
de la doctrina cristiana (provinent de la seua etapa d’aprenentatge escolar, que
durant aquell període d’entre segles encara estava prou afectat pel catolicisme)
s’evidencia en l’ús de preceptes, símbols i motius evangèlics en nombrosos
poemes; tot i que els acomoda per a testimoniar la permanent precarietat de la
classe obrera i, fins i tot, per a identificar amb el calvari de Jesucrist el patiment
familiar per la seua condemna a mort i el personal, a causa del martiri sofert durant
la captivitat (tortures, humiliacions i menyspreus).
També resulten paleses les influències d’alguns autors clàssics de la literatura
castellana arran de la seua formació lectora, la qual va desenvolupar de manera
autodidacta al llarg de molts anys; per això als seus versos s’aprecien lligams amb
la coneguda elegia que Jorge Manrique va dedicar al seu pare, la poesia d’anhel
espiritual de fra Luis de León, els poemes metafísics de Francisco de Quevedo, els
recursos semàntics dels poetes barrocs i la lírica revolucionària i turmentosa del
romàntic José de Espronceda.
D’altra banda, l’interés per la lectura de periòdics i publicacions vinculades a
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la cultura desenvolupada a les cases del poble socialistes va influir en la temàtica
reivindicativa i en la divulgació de qüestions i fets rellevants per al moviment obrer;
a més de semblances òbvies amb les composicions de poetes que publicaven
al diari El Socialista, amb més o menys continuïtat, com ara Emilio Carrere, Julio
Amusco, Jorge Moya de la Torre i, fonamentalment Miguel R. Seisdedos, conegut
com el poeta de los obreros, el qual entenia252 la poesia «como instrumento de
lucha y de denuncia social al servicio de los obreros y de la causa socialista, al
tiempo que un espejo donde reflejar el mundo del trabajo y de los trabajadores».

Miguel R. Seisdedos (FPI)

Finalment, de la seua realitat més immediata aprofita imatges proporcionades
per la naturalesa i el món rural al qual pertanyia, tal com la reproducció de les
plantes amb flor, l’au que assossega els seus pollets o el pardalet desemparat al
niu. També en aquest conjunt es poden incloure les influències rebudes d’altres
poetes circumstancials a la presó de Castelló, amb els quals va compartir
inquietuds, temes i recursos, sobretot d’Antonio Baldayo Vallés i del borrianenc
Vicente Moliner Nadal.

VERSIFICACIÓ
La inestabilitat mètrica és una de les peculiaritats que més identifiquen la poesia
de Pascual Cabrera, perquè la imprecisió sil·làbica dels versos s’aprecia en totes
les seues composicions, amb l’excepció de dos poemes on s’assoleix la simetria
versal, tot i que un d’ells (Al director de esta prisión don José Rico de Estasen) cal
fer servir una llicència mètrica castellana, la dièresi, que l’autor no va assenyalar.
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Els dos tipus de vers més emprats són l’octosíl·lab i el dodecasíl·lab. A banda
d’una composició redactada en hendecasíl·labs i d’altres dues en vers lliure, set
poemes estan escrits en octosíl·labs, un dels versos més freqüents de la mètrica
castellana i molt usual en la poesia d’arrel popular. Altres set poesies es componen
en dodecasíl·labs, vers rehabilitat a primers del segle xx pels lírics modernistes i
que fa servir per la influència de Miguel R. Seisdedos. Tot i que no és una pauta
inalterable, es pot apreciar que molts dels poemes de caràcter ideològic o
reivindicatiu estan escrits en octosíl·labs, mentre que les poesies d’assumpte
personal s’expressen en dodecasíl·labs.
La rima consonant predomina en totes les composicions (excepte en una poesia
on prevalen els versos assonants), amb reiterada presència de la rima oxítona o en
paraula aguda. Pel que fa a les estrofes, les més recurrents en vers d’art menor
són la redondilla, la quintilla (totes dues molt freqüents en el teatre de Félix Lope
de Vega i d’altres dramaturgs del Segle d’Or castellà) i la cuarteta; a més també
s’utilitza, tot i que en molt menor mesura, la décima, l’octavilla i la sextilla. Quant
als versos d’art major, les estrofes habituals són el quinteto i el serventesio, i de
manera marginal la sexta rima i el cuarteto.

L’EDICIÓ
Aquesta edició intenta mantenir la més gran fidelitat possible als textos
originals i als publicats, respectant al màxim l’ortografia i la puntuació. És per
això que només s’ha rectificat la indeguda accentuació del pronom personal
tònic ti (al poema Obrero) i l’ús erroni de la conjunció aunque (a la poesia A mi
madre). Altrament, s’ha decidit preservar algunes incorreccions gramaticals que
presenten determinats poemes, per tal de no interferir en el procés creatiu i en
la intencionalitat del poeta. D’aquesta manera, pot advertir-se l’ús incorrecte de
l’infinitiu alzaros amb valor imperatiu (a la poesia Canto al Primero de Mayo), la
dubtosa utilització de la preposició amb valor de finalitat de l’expressió vengo por
decirte (al poema Obrero), així com dues paraules inexistents al vocabulari castellà:
aldabonadas (al poema La visita) i lumbrura (als versos d’El hogar del preso).
Finalment, pel que fa a l’ordenació dels poemes, alguns dels quals no tenen
data de composició, s’ha decidit organitzar-los a partir de les informacions
relatives a les seues aparicions, les circumstàncies que podien originar-los i del
contingut que presenten. I referent al breu comentari que acompanya els textos,
només té la modesta pretensió d’ajudar el lector a contextualitzar el seu origen,
a més d’aportar uns aclariments sobre la mètrica emprada, la línia temàtica, les
influències rebudes i els recursos utilitzats.
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A VICENTE SÁNCHIZ

Un día, en plena sessió
tú la paraula la empenyares
de no deixar el bastó
hasta que l’aigua portares.

Aquest és el seu primer poema, i l’únic escrit en valencià, dedicat a l’alcalde
Vicente Sánchiz Ayza, amb motiu253 de la inauguració del Servei Municipal d’Aigües
Potables el diumenge 22 de juliol de 1928. Es tracta d’una expressiva quarteta
laudatòria de rima consonant, que destaca l’interés del batle per tal de dotar la
ciutat d’una infraestructura indispensable. No ha d’estranyar aquest enaltiment
d’un militant de la UGT a un alcalde de la Dictadura de Primo de Rivera, perquè el
sindicat socialista254 col·laborà amb el règim (fins i tot Largo Caballero formà part
del Consell d’Estat); a banda de les bones relacions entre tots dos, ja que s’havien
entrevistat255 en diverses ocasions per analitzar el desenvolupament del projecte.
Els principals periòdics256 referiren l’esdeveniment i la presència de les
nombroses autoritats polítiques i militars. També relataven que la comitiva, després
d’inaugurar cinc fonts públiques i els llavadors al carrer d’Onda, es va traslladar a
l’encreuament dels carrers de les Creus Velles i Barranquet, per a descobrir una
làpida que retolava amb el nom del batle la segona via. Seguidament, el regidor, i
també poeta, Francisco Moreno Gil, va pronunciar unes paraules en què va mostrar
l’agraïment de la barriada per dotar-la d’un servei de què mancava. Poc després,
l’alcalde i els acompanyants van passejar pels guarnits carrers dels districtes
d’Araia i de l’Hospital.

253

Juan Nebot, Manuel, p. 29.

254

Pitarch Font, Antoni. «Poetes de la terra». Revista Poble (suplement especial), febrer de 2004,
p. 13.

255

El Socialista, número 5827, «Desde Villarreal. El problema del agua», 12 d’octubre de 1927, p. 2.

256

La Provincia Nueva, número 3271, «Ayer, en Villarreal», 23 de juliol de 1928, p. 1-2.
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Molt probablement, durant el recorregut pel barri d’Araia, ja que aleshores
Pascual Cabrera i la seua família residien a la casa número 56 del carrer de les
Creus Velles, va recitar els versos encomiàstics, com a homenatge257 i com a mostra
de gratitud pel progrés i la millora en la qualitat de vida que allò suposava.

Vicente Sánchiz Ayza, alcalde de Vila-real entre 1927 i 1930 (AFFA)

257

El Socialista, número 6070, «Villarreal. La traída de agua», 25 de juliol de 1928, p. 3.
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A LOS MÁRTIRES DE JACA

Oíd, Galán y García,

Vuestra muerte dio una vida;

Mártires de un ideal,

vuestro heroico valor,

la plegaria triste y fría

fue aliento libertador,

que la patria os envía
5

25

como recuerdo inmortal.

de nuestra Patria oprimida,
y vuestra sangre vertida,
sirvió de riego fecundo,

Oh, capitanes valientes,

para ofrecer al mundo

antorchas de redención,

otra nación redimida.

los españoles conscientes,
el alma de esta nación,
10

30

entre suspiros dolientes

que España está liberada

os contempla y os adora,

de aquella feroz manada

y por vosotros gime y llora

de los Borbones tiranos,

lágrimas del corazón.

y vuestros conciudadanos
35

15

Descansad ya, pues, hermanos,

gozan de paz bienhechora

Jamás de nuestra memoria

que vuestra acción redentora

se borrarán las figuras

deparó a los humanos.

de aquellas almas tan puras
que conquistaron la Gloria

Y ante vuestro pedestal

y del mundo una victoria,

se arrodilla España entera,

a cambio de su vida en flor,
20

40

la España liberal,

dando ejemplo de valor

la humilde, la obrera,

y de nobleza meritoria.

la que es noble y sincera,
y os contempla y os venera,
como Gloria Nacional.
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Poema dedicat als capitans Fermín Galán Rodríguez i Ángel García Hernández,
els quals encapçalaren un sollevament258 a la guarnició de la província d’Osca el
12 de desembre de 1930 i que van ser afusellats dos dies més tard, després d’un
consell de guerra sumaríssim. Quan s’instaurà la Segona República, es convertiren
en herois del nou estat; a més de generar moltes composicions literàries que
homenatjaven la seua sedició, com una poesia d’Antonio Machado i l’obra teatral
de Rafael Alberti, Fermín Galán.
Formalment, es tracta d’un extens poema de quaranta-quatre versos octosíl·labs
(excepte tres enneasíl·labs) i rima consonant, amb nombroses assonàncies en
mots aguts. L’estructura estròfica no s’ajusta a cap model establert, ja que es
combinen aleatòriament diversos tipus d’estrofes. Tot i que en el poema no
s’aprecia una progressió temàtica evident, el contingut s’organitza al voltant de
dos nuclis: la pregària pels sentiments de dolor i d’admiració que el seu sacrifici
genera i la recompensa de la seua rebel·lia que mostra el camí per a aconseguir la
llibertat. Totes dues idees es recolzen en nombrosos símbols evangèlics, dogmes i
conceptes immaterials del cristianisme.
Tot i que a finals de maig de 1931, les autoritats locals homenatjaren tres soldats
vila-realencs259 presents al pronunciament de Jaca, la primera notícia del poema
remet a un míting que els socialistes realitzaren260 al Saló Tàrrega el divendres 29
de maig, amb motiu de les eleccions a Corts que se celebrarien a finals de juny;
el qual començà amb el recitat de la poesia per part de Joel Ponzoda, membre de
la Joventut Socialista, i la lectura de Pascual Cabrera d’unes quartilles denunciant
l’aliança entre monàrquics i eclesiàstics per restaurar al Borbó i el seu fracàs davant
d’una jove República que, segons va dir, comptava amb la protecció divina.

Postal fotogràfica en memòria dels herois de Jaca (CDFP)
258

Jackson, Gabriel. La República Española y la Guerra Civil. Barcelona: Editorial RBA, 2005, p. 42.

259

Font Pitarch, Domingo; Pitarch Font, Antoni, p. 35.

260

Heraldo de Castellón, número 12765, «De Villarreal. Mitin socialista», dissabte 30 de maig de
1931, p. 6.
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CANTO AL PRIMERO DE MAYO

Ved los rayos que iluminan

5

20

Oye los ecos lejanos

cual antorchas fulgurantes,

de entusiásticas canciones.

esos pájaros que trinan,

Son los Parias, tus hermanos,

las amapolas fragantes

que a través de las naciones,

que las praderas tapizan,

henchidos sus corazones

el cantar de ruiseñores,

25

de tierno amor fraternal,

todo ameniza el nacer

cantan la INTERNACIONAL,

del día que ha de ser

y ese grito de diana

de ensueños halagadores.

anuncia que esta mañana
es de dicha universal.

10

¡Despertad trabajadores!
Contemplad la bella aurora

15

30

Alzaros pues, sin tardanza,

de diáfanos albores,

salid, falanges obreras,

de esperanza redentora.

erguid las rojas banderas

Oíd la música sonora

signos de fe y esperanza.

del himno libertador.

Mirad que la hora avanza,

¡Despierta trabajador!

35

de vuestra marcha triunfal,

Despierta si quieres ver

y ese grito matinal,

el más bello amanecer

cual grito de rebeldía,

de Gloria, de Paz, de Amor.

anuncia el naciente día
de la JUSTICIA SOCIAL.

Poema dedicat al Primer de Maig (Dia Internacional dels Treballadors), que
commemora la Revolta de Haymarket, ocorreguda a Chicago l’any 1886, quan una
vaga que exigia la jornada de huit hores fou durament reprimida. La II Internacional
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Socialista261 determinà la seua celebració en homenatge a les víctimes i per a
reivindicar progressos socials i laborals. A l’Estat espanyol, es va realitzar per primera
vegada el 1890 i l’adveniment de la Segona República recuperà la manifestació,
prohibida durant molts anys. La poesia consta de trenta-nou versos octosíl·labs
de rima consonant (un terç dels quals acaben en mot agut) i de les quatre estrofes
emprades, en la primera acobla una quintilla i una redondilla, mentre que les altres
tres són dècimes, tot i que amb variants respecte a l’esquema convencional. Pel que
fa al contingut, el poema s’organitza sobre dos conceptes: la música com a imatge
d’una naturalesa idíl·lica (semblant a l’harmonia celestial de fra Luis de León) i l’aurora
de la transformació social. Tots dos progressen amb la profusió de motius i símbols
naturals, cristians i proletaris; a més dels nombrosos imperatius que evidencien la
funció apel·lativa del text, amb l’objectiu de despertar la consciència del receptor.
La composició està molt influïda pels poemes de Rodolphe Broda262 (Primero
de Mayo) i de Miguel R. Seisdedos263 (Canción del Primero de Mayo) publicats en El
Socialista. Fou escrita durant la primavera de 1932, per tal de ser recitada durant la
vetlada264 literària celebrada la nit anterior a la Festa del Treball; tot i que no es pot
excloure que a l’endemà, després de la manifestació i el lliurament de les conclusions
de l’assemblea a l’alcalde, tornara a llegir-se, pel seu contingut propagandístic,
abans del míting i dels parlaments que es realitzaren a la Casa del Poble.

Manifestació davant del Centre Obrer (APCJ)
261

Pagès i Blanch, Pelai. «La lluita per les vuit hores de treball». Història del moviment obrer als
Països Catalans. València: Edicions del País Valencià, 2001, p. 65.

262

El Socialista, número 4752, «Primero de Mayo, de Rodolphe Broda», 1 de maig de 1924, p. 5.

263

El Socialista, número 5999, «Canción del Primero de Mayo, de Miguel R. Seisdedos», 1 de maig
de 1928, p. 7.
264

Heraldo de Castellón, número 13036, «Ecos de Villarreal. La fiesta del Trabajo», 29 d’abril de
1932, p. 4.
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OBRERO

Obrero, todos te adulan,

5

25

Y eso sea cuanto antes

todos dicen que te quieren,

te inciten consejos nobles,

todos por tu bien procuran

no consejos de Gil Robles,

y todos por ti se mueven.

ni los de esos farsantes,

Hasta los curas te halagan,

que se llaman tus amantes

y te acarician los ricos

30

y te propinan mandobles.

y no te faltan políticos
que tus dolores propagan.

Mis consejos son leales,
consejos de compañero,

10

Y con tantos “defensores”

de amigo fiel y sincero

sigues, infeliz obrero,

cuyas penas son iguales.

pasando hambre y dolores,

15

35

cargado con el madero.

que te adulan con razones

Pues es que esos señorones

y te engañan como chacales

que tanto por tí ofrecen,

cuando vienen elecciones.

sólo te hablan y prometen
en vísperas de elecciones.

Yo que me votes, no quiero,
40

20

No soy de esos vivales

por eso no he de mentirte.

Déjate pues, de escuchar

Sólo vengo por decirte

prédicas de esos fulanos

una vez más, compañero,

ni sermones de menganos,

que tu emancipación,

que todos te han de engañar.

sólo la habrás logrado

Lo que debes meditar
y lo que debes creer

45

cuando haga la unión
todo el proletariado.

es, que si te quieres libertar
obra tuya ha de ser.
104

(1932-1933)

Poesia dedicada al conjunt de treballadors, sense matisos ideològics,
amb la finalitat de transmetre la vella utopia de la unió proletària; perquè les
reivindicacions eren compartides per tots aquells que arrendaven la seua força de
treball per a subsistir. Per això, sobresurten de manera evident les apel·lacions i els
constants requeriments a l’obrer, així com la presència explícita del jo poètic, per
tal d’estimular la seua reacció.
El poema es compon de quaranta-sis versos octosíl·labs (a excepció d’un
enneasíl·lab i d’un decasíl·lab), amb predomini de la rima consonant i l’estructura
estròfica s’organitza en cinc octavillas i una variant de sextilla. El contingut es
confecciona al voltant de dos nuclis temàtics; per una banda, la hipocresia i la
fal·làcia del discurs polític i, per una altra, la sinceritat de la seua al·locució. Les
dues idees s’acompanyen de nombrós lèxic valoratiu, favorable pel que respecta a
les reivindicacions obreres i despectiu pel que fa als que oprimeixen el treballador.
D’aquesta manera, el text va progressant cap al clímax o conclusió: la unió del
proletariat; el qual s’associa al seu alliberament i emancipació social, concepte
que s’assembla a alguns versos de la Canción del pirata, de José de Espronceda.
La data de creació de la poesia s’ubica abans dels comicis de novembre de
1933, perquè apareixen diverses referències a les eleccions i per l’al·lusió a José
M. Gil Robles, el qual visità265 al juliol de 1932 l’església de Sant Pasqual i la seu de
la Dreta Regional Agrària. Tanmateix, al setembre de 1936, com a cloenda d’una
representació teatral d’un grup d’aficionats al Centre Obrer de Betxí, Pascual
Cabrera va parlar266 de la conjuntura revolucionària del moment i va recitar aquest
poema, que adquiria una nova dimensió per l’aliança conjuntural de totes les
forces d’esquerra.

Segell del Centre Obrer de Vila-real (AMVr)

265

Font Pitarch, Domingo; Pitarch Font, Antoni, p. 48-49.

266

Heraldo de Castellón, número 14376, «De Bechí. Por la causa», 23 de setembre de 1936, p. 4.
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EL MONSTRUO DE LA GUERRA

Madres, otra vez ruge que aterra
el monstruo de la guerra.

5

Volverán las inocentes
25

y desdichadas criaturas

Otra vez la humanidad

a sufrir hambre, torturas

va a sufrir la crueldad

y enfermedades dolientes.

de ese azote maligno,

Volverá el monstruo perverso,

envuelto en un torbellino

del mundo a hacer su imperio

de sangre, fuego y maldad.

30

Otra vez ruge que aterra

convirtiendo en cementerio
todo, todo el Universo.

con estrépito infernal,
10

el feroz genio del mal,

¡Madres! ¿Y lo vais a consentir,

el monstruo de la guerra.

e impasibles contemplar

Y vuestros seres amados,

el que vengan a arrastrar

esos hijos tan queridos,

35

a vuestros hijos a morir?

serán vilmente arrastrados
15

y a la muerte conducidos.

¡No! ¡Eso, jamás!
Contra ese grito feroz

Volverá vuestro hogar,

levantad madres la voz

nido de dicha y amor,

gritando ¡viva la paz!

a convertirse en un mar

20

Y si a ese grito sagrado,

de miseria y de dolor.

con la santidad que encierra

Volverán rojos torrentes

no le prestan atención,

de sangre a regar el suelo,

entonces, antes que la guerra,

volverá el desconsuelo

con el puño levantado,

a ser dueño de las gentes.

106

40

45

pedid la revolución.

El poema, subtitulat De cuando Mussolini invadió Abisinia, fou escrit a l’inici de
la segona guerra267 entre Itàlia i Abissínia (Etiòpia) en la tardor de 1935; motivada
per l’expansionisme colonial feixista i que suposà l’annexió del país a la província
italiana d’Àfrica de l’est, juntament amb Eritrea i Somàlia. Mentrestant, a l’Estat
espanyol es vivia el bienni contrareformista, o de dretes, que va generar molta
conflictivitat política i social.
Es conserven dues versions de la poesia, aquesta de quaranta-cinc versos,
guardada pel seu fill Julio Cabrera, i una altra de trenta-dos versos, recitada pel
senyor Vicente Bartoll268 l’any 1985, de la qual també existia una còpia manuscrita
per Pascual Cabrera a l’Arxiu Municipal de Vila-real. En aquesta segona poesia
s’excloïen quinze versos (els set primers i del vint-i-quatre al trenta-dos) i se
n’afegien dos més.
El poema consta de quaranta-cinc versos octosíl·labs (excepte un hexasíl·lab,
un enneasíl·lab i dos decasíl·labs), la rima és consonant i la distribució estròfica
resulta molt lliure i aleatòria. Pel que respecta al contingut, es poden observar
tres nuclis temàtics: l’atrocitat de la guerra, les conseqüències en les famílies dels
treballadors i la reacció de les mares davant de la barbàrie. Tots tres condicionen
l’ús d’un vocabulari esgarrifós i vehement per tal d’evidenciar els efectes i les
seqüeles del conflicte bèl·lic.
La poesia guarda moltes semblances amb els pomes publicats en El Socialista
durant la dècada dels anys vint per Emilio Carrere269 (El grito de las madres) i per
Julio Amusco270 (¡Madres!) que clamaven contra la Guerra del Marroc i recollien les
repercussions irreparables que causaven a les famílies obreres. El començament
de la Guerra Civil a l’estiu de 1936 revitalitzava el text que, probablement, fou
emprat en mítings i actes d’homenatge als defensors de la República i els seus
parents.

267

Lozano Cutanda, Álvaro. Mussolini y el fascismo italiano. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 335-350.

268

Martínez Gimeno, María José; Sabater Fortea, M. Josebe, p. 128-129.

269

El Socialista, número 4357, «El grito de las madres, de Emilio Carrere», 27 de gener de 1923, p. 3.

270

El Socialista, número 4382, «¡Madres!, de Julio Amusco», 24 de febrer de 1923, p. 3.
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Versió curta manuscrita per Pascual Cabrera (AMVr)
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RAYOS DE ESPERANZA

El recluso dormita sobre el lecho
do pasa las noches con gran ansiedad,
con pena en el alma, angustia en el pecho,
llorando la pérdida de su libertad.

5

Añora los tiempos en que en su casita,
nido de cariño, ternura y candor…
los hijos… la esposa… y aquella viejita…
¡todo sonreía de dicha y amor!

¡Qué será de ellos, Dios mío! decía,
10

entre balbuceos de angustia y dolor:
¡Qué será de ellos sin mi compañía,
sin aquellos besos, sin aquel calor!

Y… ¿en qué soñaría cuando entre gemidos,
tanto repetía con trémula voz…?
15

¡Oh esposa mía! ¡Oh hijos queridos!
¡Recibid un beso! ¡Un beso… y Adiós!

A través de los hierros de la reja,
penetraron los primeros resplandores.
Son del alba los diáfanos albores,
20

que irrumpen en la penumbra que se aleja.
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En la faz del recluso se refleja,
la caricia de un risueño amanecer.
De tinieblas su cerebro se despeja.
¡La esperanza que vuelve a renacer!

25

El recluso, levantado de su lecho,
sacudiendo la nostalgia de su corazón,
con la alegría que henchía su pecho,
saludaba el día de su redención.

(Enero de 1940)

Aquesta és una de les primeres poesies escrites a la Presó Provincial de
Castelló, on va ingressar el 18 de desembre de 1939, després de romandre
encarcerat poc més de set mesos a l’església de la Sang de Vila-real. El títol de la
composició resulta molt expressiu i eloqüent i la seua redacció va estar motivada
per la inquietud de no haver tingut notícies de la família durant el període de
captiveri. Tot i que Pascual Cabrera intenta atorgar un caràcter general al text, el
poema difon la seua experiència personal; de fet, en una targeta postal271 enviada
a la dona i als fills reconeix el consol que troba recordant-los, imaginant-se que
conversa amb tots ells, sobretot abans d’allitar-se, i pronunciant els seus noms de
manera insistent a l’interior de la cel·la.
El poema està format per vint-i-huit versos dodecasíl·labs (a excepció de tres
desajustats, un hendecasíl·lab, un tridecasíl·lab i un altre tetradecasíl·lab), la rima
és consonant i de les set estrofes que el conformen, sis són serventesios (amb
assonància en mot agut en els versos parells) i la restant, un cuarteto. L’assumpte
temàtic s’organitza al voltant de dos moments o eixos temporals; per una banda,
durant el silenci de la nit, l’angoixa, l’aflicció i l’enyorança de la família s’apoderen
del pensament del reclús. Per una altra, la llum del crepuscle matutí allunya la
fosquedat i el pessimisme, al temps que obri el pas a l’esperança.

271
Targeta postal adreçada a Concepción Cortés Pérez i als seus fills, 5 de febrer de 1940, arxiu
particular de Cristina Cabrera López.
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El darrer vers introdueix el dogma cristià de la redempció, el qual pot interpretarse més des d’una perspectiva individualitzada (el presoner que confia en l’indult
dels seus delictes i en el seu alliberament) que des de la salvació espiritual o
religiosa, és a dir, el perdó dels pecats i la consecució de la vida eterna.

Presos republicans al pati de la presó de Castelló (AFFB)
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CONTRASTES DE LA VIDA

Arrebujados en una celda fría,
los presos escuchan con gran emoción,
a un viejo recluso que les refería
de sus desventuras triste narración.

5

Un alma doliente de padre que añora,
que gime, que llora con hondo pesar,
la suerte maldita, cruel y traidora,
que cayó en mal hora en su triste hogar.

Aquel pobre viejo de pena suspiraba
10

mientras relataba su historia de dolor.
Hablando de los hijos el infeliz lloraba.
Eran su esperanza, su dicha, su amor.

El mayor de todos se marchó a la guerra,
desde mucho tiempo no sabe de él,
15

y exclama temblando: ¡le tragó la tierra!
Esto es más amargo que la propia hiel.

De pronto, un quejido se oyó por la reja,
cual de un pecho herido que se desgarró;
un fuerte alarido, un ¡ay! que se aleja,
20
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y muy compungido el viejo calló.

¿Qué podría entonces haber ocurrido,
que tanta extrañeza y misterio revela?
Pues que de la celda había trascendido
el eco del viejo, y fue reconocido
25

por su hijo querido que… era el centinela.

(23-1-1940)

Aquesta poesia va ser redactada per primera vegada al gener de 1940, malgrat
que uns mesos després fou reelaborada pel mateix autor, tot canviant l’última
estrofa de quatre versos per una altra de cinc i substituint la mort del sentinella
al final, pel descobriment per part del reclús que el seu fill era el guardià. La
composició vingué originada per la preocupació i l’angoixa que li causaven
l’absència de notícies i el destí dels dos fills que van marxar a la guerra: Pascual
i José María; tal com el mateix Pascual Cabrera explicava272 en una de les últimes
cartes escrites a la presó: «el poema es un parangón de lo que me sucede, por las
noches hablo a los compañeros de celda de mi hijo mayor sin saber si está vivo o
muerto y sin conocer nada de su suerte y paradero».
El poema consta de vint-i-cinc versos dodecasíl·labs, excepte dos tridecasíl·labs
i un tetradecasíl·lab, i la rima és consonant. L’estructura estròfica està formada per
cinc serventesios (en els quals els versos parells presenten assonància en mot
agut) i un quinteto. En el text predomina el caràcter narratiu, tot i les nombroses
connotacions personals, les quals permeten asseverar la identificació evident
entre l’autor i el protagonista del poema. L’assumpte va progressant de manera
ascendent fins a arribar al moment àlgid amb el contrasentit final, tot i que el
dolorós desenllaç s’anava anticipant.
La composició, en la qual s’aprecien influències dels versos d’El reo de muerte,
de José de Espronceda, és un dels escassos poemes que Pascual Cabrera va
aconseguir fer arribar al seu fill menut, Julio, a causa de les restriccions en la
correspondència particular al centre penitenciari; plenament sabedor del valor
sentimental que posseïen per a la família i de la necessitat de traure’ls per tal
d’assegurar-ne la conservació.

272

Martínez Gimeno, María José; Sabater Fortea, M. Josebe, p. 108.
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Poema original (CCCL)
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AL AMIGO Y JOVEN POETA ANTONIO BALDAYO

¡Qué divina y excelente es tu moraleja!
A través de sus versos qué bien se refleja,
la pureza de un alma henchida de candor,
que no ha salpicado del mundo su vileza
5

de ese mundo infame, ruin y traidor.
La inspira un alma de infantil ternura,
angélica y pura que sueña feliz,
con un mundo nuevo lleno de hermosura,
que soñara el genio de un fray Luis.

10

No obstante los versos de tu moraleja,
que son poesía porque versos son,
aunque no consuelan a mi alma… vieja
porque en lo más hondo le amarga una queja,
tú, sigue soñando con tanta ilusión.

(4-2-1940)
La poesia va ser composta a la primeria de febrer273 de 1940 i va ser reelaborada
unes setmanes després, encara que sense alteracions substancials, ja que només
canvien algunes paraules. Fou dedicada a Antonio Baldayo Vallés, jove castellonenc
condemnat a presidi per haver estat comissari de la FUE274 (Federació Universitària
273
Poesies escrites per Pascual Cabrera Quemades a la Presó Provincial de Castelló el mes de
febrer de 1940, dedicades als seus estimats fills, arxiu particular de Cristina Cabrera López.
274

La FUE va ser una organització estudiantil progressista creada durant la Dictadura de Primo
de Rivera, que en esclatar la guerra optà per defensar la democràcia i la legalitat republicana. Els
seus membres lluitaren al front i realitzaren tasques educatives, culturals, assistencials i sanitàries
a la rereguarda.
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Escolar) durant la Guerra Civil, el qual exercia d’ordenança a la primera planta de
la Presó Provincial de Castelló, on es trobaven els reclusos condemnats a mort, i
també sentia inquietuds literàries.
La composició s’origina perquè Antonio Baldayo va dedicar una moraleja
a Pascual Cabrera que, segurament, devia constar de dos o tres versos que
expressarien la duresa de la condemna que li havien imposat i la completa
confiança en la seua commutació per la reclusió carcerària.
El poema està format per catorze versos dodecasíl·labs (a excepció de
tres tridecasíl·labs), de rima consonant (encara que tres d’aquests presenten
irregularitats) i una estructura estròfica constituïda per dos quintetos i un
serventesio. El contingut s’organitza en dues parts: una primera, en la qual s’elogia
la figura d’Antonio Baldayo, realçant la innocència i la generositat de la seua persona
davant la vilesa i la maldat de l’entorn; i una segona, en què emergeix l’abatiment del
jo poètic, a causa del nefast destí que l’espera, en contrast amb la il·lusió del jove.
Tots dos mantenien una estreta relació; de fet, Antonio Baldayo va conservar en
el seu quadern dues poesies del seu amic i després de la seua execució compongué
un poema (Sentimiento por la pérdida de unos compañeros poetas) en el qual
expressava el dolor per la mort dels col·legues Bautista Peris, José Blasco, Vicente
Moliner i Pascual Cabrera.

Poesia original (CCCL)
116

—9—

ILUSIÓN Y REALIDAD

Cubre la noche con su manto oscuro,
el “hoy” que fenece ante lo “futuro”.
Cómo el ayer pasa a la historia
que es del “pasado” frío panteón,
5

dejando tan solo en nuestra memoria,
el triste epitafio de una ilusión.

Tras la noche amanece otro día.
Renace en sus albores de nuevo el afán.
Montan los corceles de bella fantasía,
10

que en pos de ilusiones galopan a porfía,
y así, día tras día, galopando van.

Y cubre la noche con su manto oscuro,
el hoy que fenece al paso del futuro.
Cual el “ayer” pasa a la historia
15

que es del pasado frío panteón,
dejando tan solo en nuestra memoria,
el triste epitafio de nuestra ilusión.

(16-2-1940)

Poema redactat a mitjan febrer de 1940, tot seguint la línia temàtica dels
anteriors, ja que també s’origina pel compungiment que ocasionava la captivitat
i per la consternació davant la indefugible condemna a mort. El text presenta
similituds, tot i que guardant les distàncies, amb la poesia metafísica de Francisco
117

de Quevedo, com la concepció de la vida com un continu caminar cap a la mort,
l’angoixa de l’home abocat al fatal destí, la fragilitat de l’existència, etc.
La poesia està formada per dèsset versos hendecasíl·labs, encara que
amb moltes irregularitats mètriques (ja que tres són dodecasíl·labs i quatre
tridecasíl·labs), mentre que la rima resulta consonant. L’estructura estròfica es
compon d’un quinteto i dues estances de sis versos, que podrien identificar-se
com una variant de la sexta rima. El poema presenta una evident estructura circular
i la matèria s’organitza al voltant de dos moments del dia i de les dues sensacions
que generen, ja que la darrera estrofa és una repetició de la primera. Així, la realitat
s’imposa a la nit, el pas del temps s’accelera i esborra tota esperança, per això
els motius del panteó i l’epitafi. Amb la matinada, rebrota la il·lusió, mitjançant la
imatge dels cavalls galopant lliures.
El poema suggereix una situació que esdevenia a la presó, ja que durant el dia
la relació amb altres reclusos i la participació en activitats mitigaven la situació
individual i permetien una certa abstracció. A la nit, el silenci forçós a les cel·les
revivia les tragèdies personals i els pensaments més deplorables. A més, els presos
escoltaven els preparatius, així com els laments275 i els càntics de tots aquells que
anaven a ser afusellats al cementeri en començar a clarejar el dia.

Presos formats al pati de la presó de Castelló, 1940 (CAGF)

275

118

Porcar Orihuela, Juan Luis, p. 70.
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SOÑAR Y AMAR ES VIVIR

¡Soñar! ¡Qué bello y qué placentero es soñar,
cuando se sabe amar con cariño verdadero!
¡Soñar, con aquel amor tan fiel y sincero,
con que me sabe ofrendar la que tanto quiero!

5

¡Soñar… cuando se posee un alma henchida
de amor profundo a las bellezas de la vida!
¡Soñar… cuando se siente ardientemente latir
el ansia profunda de un dulce vivir…!

¡Vivir… para siempre soñar con hondo sentir,
10

y… para siempre amar, hasta conseguir
que la dulzura del bellísimo despertar,
sea capaz de ahuyentar… la idea de morir!

(Febrero de 1940)

La poesia va ser composta en una data indeterminada del mes de febrer de
1940, un dels períodes de major desmoralització durant l’estada a la presó, a causa
de l’incessant pensament en la sentència condemnatòria a mort i de la llarga
separació de la família, sobre la situació de la qual tampoc tenia notícies. Tot i que
el text està impregnat de les seues vivències, testifica l’experiència de nombrosos
reclusos que, amb els pensaments i els records, s’abstreien de la difícil realitat del
presidi i combatien l’angoixa del fatal destí que els esperava.
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Reclusos a la presó provisional de Borriana, al convent de la Mercé (ANDV)

Formalment, es tracta d’un breu poema de només dotze versos (tridecasíl·labs
i tetradecasíl·labs), de rima consonant, però amb dos versos solts, i sense ajustarse a cap estructura estròfica acreditada; transmet la impressió que l’autor no
ha prioritzat la configuració externa del text. El contingut resulta més senzill
d’identificar, ja que es disposa al voltant de tres constituents: somiar, estimar
i existir (somiar equival a estimar i a existir, mentre que existir s’identifica amb
estimar). Tots tres es presenten en un interessant joc de paraules agrupades,
recurs característic dels poetes barrocs castellans, i es formulen en oposició al
concepte de morir.
Tot i que la composició continua la trajectòria reflexiva i desesperançada que
va iniciar durant la captivitat, Pascual Cabrera deixa entreveure una llum d’il·lusió i
d’optimisme, ja que empra un vocabulari en què es perceben determinats matisos
agradables i afectuosos. A més, de manera anafòrica dissemina pel text el terme
somiar a la recerca del moment culminant o climàtic del darrer vers, la possibilitat
d’allunyar o d’espantar la idea de la mort.
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LA VISITA

Hoy es día de visita

de que hoy ha de tener

día de gran emoción.

buena comunicación.

El preso piensa, medita.

Pues le dice el corazón

El alma tiene contrita
5

Ya empieza el traqueteo

Piensa en quién podrá venir

de puertas y aldabonadas,

con él a comunicar

de llamadas, de acarreos,

y no cesa en repetir

de silbidos y palmadas.

Se acerca la hora ansiada

ruidos en confusión,

se prepara el envoltorio

que dan aspecto a la prisión

de la ropa ya cambiada.

¿de tristeza o de alegría?
40

El preso muy afectado

de… ¡Fulano, al locutorio!

y trémulo de emoción

Se conmueve, se afana.

con el hato bien atado,

Está inquieto, nervioso.

está presto y preparado

¿Vendrá la hija, la hermana?

esperando la ocasión…
45

De pronto el aldabón…

¡No seré yo tan dichoso!

El preso se pone alerta.

Entre estos cabildeos

Momento de exaltación,

se va acercando el momento:

pues le brinca el corazón.

persiste en los devaneos

¡Por fin… se abre la puerta!

las zozobras y deseos,
25

Arrecia la convulsión
el tropel, la algarabía,

¿La esposa? ¡Ilusión vana!
20

35

lo que tiene que encargar.

Solo espera la llamada
15

que a sus padres ha de ver.

y le palpita el corazón.

lo que tiene que decir,
10

30

50

Aparece el ordenanza

que embargan su pensamiento.

o sea, Antonio Baldayo,

Se ha forzado la ilusión

hombre digno de alabanza,
121

55

que por celdas corre y danza

poses, gestos, expresiones,

con la rapidez del rayo.

suspiros, ayes y quejas,

Ya el nombre ha sonado,

promesas y reflexiones.

y cual de un propio cañón,

¡No te matarán…!

sale el preso disparado.

60

con un ardoroso afán

con gran precipitación.

sus tristes rostros están

Así baja la escalera,

pegados a las rendijas.

arroja el hato al cacheo

¡Mañana confirmarás!

que se cumpla su deseo.

¡No te entiendo! ¡Grita más!

Suena el pito y al instante

¡El médico…! ¡Ya está buena!

el griterío ha cesado,

¡Manda pan! Ya no están.

122

95

¡Cuchara! Un grano en la cara.

dice… ¡Venga, adelante,

¡Tabaco! Ya volverán.

que el turno va atrasado!

¡Puñetas! En el saco van.

El preso ha penetrado

¡Qué lío! Si el tío no para.

en el soñado lugar,

El preso decepcionado,
100 cabizbajo y contundido,

plenamente entusiasmado,

a la celda ha regresado,

ávido de ver y de hablar.

y exclama muy indignado.

Se reanuda el griterío

¡No nos hemos entendido!

al entrar los familiares.

¡Nada! ¡Nada! No hay maneras.

¡Padre! ¡Hijo! ¡Esposo mío!

80

¡Te han conmutado la pena!
¡El médico ya me dirás…!

frenético, emocionado,

75

90

con ansiedad verdadera

una voz recia y vibrante,

70

gritan a un padre sus hijas,

Salta corriendo escapado

forma en el grupo y espera,

65

85

105 Digo lo que necesito…

confundiéndose un tronío

y te salen por “revoleras”.

de alegrías y pesares.

¡Siempre de uvas a peras!

Cruzaron por entre rejas

¡Sólo oigo bien… el pito!

Aquest extensíssim poema narratiu descriu una situació habitual a l’establiment
penitenciari de Castelló, el dia de visita dels familiars (l'únic contacte dels reclusos
amb l’exterior, a banda del correu postal), així com les vivències i les sensacions que
el presoner experimentava. Tot i que el text està escrit a partir de les circumstàncies
personals276 («la tía María Gracia vino a verme, y no sé qué me dijo de José Mª, que
no la entendí»), revela un episodi de valor general i col·lectiu.
La poesia es compon de cent huit versos, majoritàriament octosíl·labs (a
excepció d’un hexasíl·lab i de set enneasíl·labs), la rima és consonant, amb un
terç del total de versos acabats en mot agut, i l’estructura estròfica està formada
per vint quintillas i dues redondillas. El contingut pot segmentar-se en quatre
nuclis temàtics; inicialment, el nerviosisme del pres davant de l’entrevista amb
els parents, a més dels encàrrecs que ha de fer i l’expectació sobre qui anirà a
visitar-lo. Després, l’agitació pels passadissos de la presó, l’emoció per l’imminent
retrobament i l’aparició de l’ordenança que crida a revisar els fardells de roba i a
l’escorcoll dels que van al locutori. Tot seguit, el contacte amb la família davant la
reixa, el rebombori, les lamentacions i els desitjos. Per últim, el retorn del reclús
a la cel·la i el seu desencant, a causa de les dificultats en la comunicació.
Molt probablement, el poema va ser redactat entre els mesos de febrer i de
març de 1940, quan Pascual Cabrera s’habitua a la rutina diària de la presó i redacta
algunes poesies menys personals i més testimonials, enfocades en la quotidianitat
dels reclusos que, fins i tot, expressen una subtil tonalitat humorística.

Lleida, presos republicans esperant la visita dels familiars (AGA)

276

Targeta postal adreçada a Concepción Cortés Pérez i als seus fills, 5 de febrer de 1940, arxiu
particular de Cristina Cabrera López.
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EL HOGAR DEL PRESO

La noche es fría… de crudo invierno,
el hogar… muy pobre, hogar de obrero,
de escasa lumbrura y… de pan aún menos.
Hay apretujados en torno a un brasero
5

una mujer vestida con manto negro,
y un niño enfermizo y amarillento,
que la mujer arrulla y ciñe a su seno,
por darle ternura y calor materno.
Un hálito de tristeza silente y tétrico

10

empaña el ambiente del aposento.
Sólo algún suspiro… profundo y lento
y el toser del niño rompen el silencio
y de vez en cuando el niño soñoliento
pregunta a su madre con débil acento:

15

- Mamá, ¿por qué lloras, que papá ha muerto?
- No hijo mío, ¿Pero… aún estás despierto?
¡Cuán tarda en dormirse el pobre pequeño
desde que a su padre le metieron preso!
Y es que en su camita no concilia el sueño,

20

porque necesita de papá aquel beso.
- ¡Oye mamaíta! ¿Papá por qué está preso?
- ¡Duerme hijo mío, no preguntes eso!
- ¡Quiero que lo digas! ¡Yo quiero saberlo!
Porque me parece que papá… es bueno.

124

25

- Recuerdo que un día hace mucho tiempo,
cogí un pajarito de un nido en el huerto
y papá me lo hizo soltar al momento.
Cantó de alegría levantando el vuelo.
Entonces me dijo… dándome aquí un beso,

30

¡Mi querido hijo… si será travieso!
¿Verdad mamaíta que guardo el consejo
y le acredita que papá es bueno?

A la pobre madre le faltó el aliento,
y oculta su llanto bajo el manto negro.
35

¡De nuevo la casa… la envuelve el silencio…
do jamás se oye de sonrisa un eco,
ni de alegría jamás se ve un gesto!

Y aquella armonía de amor y embeleso,
con su melodía angelical de besos,
40

se calló un día de amargo recuerdo.
¡Así es de triste… el hogar del preso!

Poesia conservada en el quadern de Bautista Fortea i dedicada a les famílies
dels presos, un immens col·lectiu de persones que, de forma silenciosa, també
va sofrir les conseqüències de la repressió franquista. En el text, es rememoren
algunes de les seues circumstàncies quotidianes, tal com les dificultats materials
i econòmiques que havien de suportar per l’absència del marit, la tristesa i la
desesperació pel tràgic futur que els esperava i la ingenuïtat dels fills que no
arribaven a entendre tot allò que ocorria.

125

El poema consta de quaranta-un versos dodecasíl·labs, amb l’excepció
d’un tridecasíl·lab i d’un tetradecasíl·lab. De manera inusual, la rima resulta,
majoritàriament, assonant, tot i que es combina amb huit versos que la presenten
consonant, i pel que respecta a l’estructura estròfica, el conjunt no s’ajusta a cap
tipus d’estrofa convencional de la tradició poètica. El contingut s’organitza en tres
apartats: en primer lloc, la llastimosa estampa esbossada de la llar familiar (el gèlid
hivern, la foscor de l’ambient, la misèria i les penúries, el xiquet malaltús, etc.).
Segonament, la conversació entre la mare i el fill, així com els requeriments del
xiquet, les respostes evasives de la dona i l’afectuós record del pare, amb la imatge
del niu i del pardalet. En darrer terme, la impotència de la mare i com l’aflicció
i el silenci tornen a apoderar-se de la casa del pres, tot conferint al poema una
estructura compositiva circular o tancada.
Molt probablement, la poesia fou redactada durant la segona quinzena del mes
de març de 1940, després d’escriure els altres poemes (La visita i A mi manta) que
referien alguns aspectes de la rutina en el presidi. Així mateix, aquesta evocació
externa, simbolitzada en dues víctimes molt vulnerables, de ben segur que estava
influïda pels testimonis i el patiment d’altres companys de reclusió.

Targeta postal a la família (CCCL)
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AL DIRECTOR DE ESTA PRISIÓN
DON JOSÉ RICO DE ESTASEN

Los reclusos de la quinta del primero,
al insigne Director de esta prisión,
le revelan su amor fiel y sincero
por ser hombre de honor justo y austero,
5

que a su cargo le da alma y corazón.

Del recluso conquistó la admiración,
por sus dotes de alteza y de saber,
reflejados en su digna dirección,
do se unen en tan difícil misión,
10

el cariño paternal con el deber.

Es un padre cuando advierte con amor,
de los presos los deberes a cumplir:
este padre se convierte en Director,
y es severo, aunque con pena y dolor,
15

cuando al hijo necesita corregir.

Observando de los presos la salud
incrementa la higiene corporal.
Con esmero y con gran solicitud,
se interesa porque brille la virtud,
20

y se eleve a lo sublime la moral.
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Por eso en esta Cárcel Provincial
fluctúa tal ambiente familiar
que más que de recinto y de penal
con su orden, disciplina y su moral
25

tiene aspecto de una casa, de un hogar.

Por lo cual podemos testimoniar
al insigne y predilecto Director,
que sus dotes de nobleza singular,
han sabido de los presos conquistar,
30

su cariño, sus respetos y… su amor.

(9-3-1940)

Poema redactat per a encomiar la figura de José Rico de Estasen, director de la
Presó Provincial de Castelló i destacat membre de Falange Española, que també
va ser administrador del Reformatori d’Adults d’Alacant, quan hi va morir el poeta
Miguel Hernández, i arribà a director general de Presons. A més de periodista
del setmanari Mundo gráfico i col·laborador dels periòdics Información i ABC,
fou l’autor d’alguns llibres de propòsit històric, un dels quals, Castillos de España,
aprofitava les il·lustracions documentals del vila-realenc Carlos Sarthou Carreres.
La poesia es compon de trenta versos dodecasíl·labs (tot i que a dos versos cal
aplicar una dièresi, a pesar que s’omet el signe gràfic) i aconsegueix una regularitat
mètrica inhabitual. La rima és consonant, majoritàriament en paraula aguda, i
també s’assoleix la simetria estròfica, ja que s’utilitzen sis quintetos d’estructura
idèntica. El contingut és un enaltiment incondicional del director, caracteritzat amb
totes les virtuts, després de guanyar-se el respecte i l’estima dels presoners. Està
redactat en primera persona del plural (els reclusos de la cel·la cinquena del primer
pis) i els elogis resulten desmesurats i hiperbòlics, més propis d’una apologia i
d’un panegíric.

128

Tal vegada el poema s’origina perquè el director s’interessava per la història i
la literatura, perquè autoritzà activitats de lleure per als presos o perquè concedí
un permís especial a Pascual Cabrera per a enviar una carta a la família, fet que
també podria deure’s a la influència de la tia sor Leticia Monzonís. No obstant
això, l’onomàstica de Rico de Estasen i la seua celebració amb la lectura de textos
d’elogi, sembla la causa més probable. De fet, el borrianenc Vicente Moliner en va
escriure277 un altre, Las reclusas de esta prisión con todo respeto al señor director
don José Rico de Estasen.

José Rico de Estasen a la presó de Castelló (AFFB)

277

Martínez Gimeno, María José; Sabater Fortea, M. Josebe, p. 204.
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A MI MANTA

¡Oh manta querida! ¡Oh manta amorosa!
Eres distinguida por tu gran virtud.
Para mí has sido tan buena y piadosa
que en mi alma tienes un trono cual Diosa,
5

en prueba honrosa de mi gratitud.

Tú has sido siempre la que en la negrura
de noches angustiosas de frío y de dolor,
ciñendo a la mía tu alma fiel y pura,
en maternal arrullo de amor y ternura,
10

con sin igual ternura me dabas tu calor.

Aquellas noches… allá en el campamento,
sin lecho ni aposento donde el mal reposar,
sin más cobijo que el claro firmamento,
de estrellas relucientes mecidas por el viento,
15

cual mis ojos ardientes de llanto y de pesar.

Los atardeceres grises de tristeza,
de cruel ventisca con nieve y sin sol,
tú me confortabas de aquella crudeza,
cubriendo mi cuerpo, mi blanca cabeza,
20
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con tus finos pliegues de tierno arrebol.

¡Cuántas veces cual ave primorosa
que arrulla a sus polluelos con afabilidad,
en tu regazo de madre amorosa
albergabas mi alma… piante y temblorosa
25

de frío, de angustia, de pena y soledad!

Has sido testigo de escenas muy tristes
de llantos, suspiros, de amarguras mil.
Bajo de tus pliegues, mil veces cubriste,
sollozos del alma… que tú compartiste
30

añorando los hijos que dejé en el cubil.

Fuiste tú solita, gacela amada mía
unida a mi destino de triste caminar,
mi único consuelo, mi buena compañía,
que en las horas tristes de melancolía,
35

me dabas tu aliento, aliento de hogar.

Eras mi abrigo bajo el celeste techo
cual materno lecho me dabas calor.
¡Cómo no he de amarte si late en mi pecho
el recuerdo vivo del bien que me has hecho,
40

corriendo conmigo… valles de dolor!

¡Oh manta querida! ¡Oh manta amorosa!
Eres distinguida por tu gran virtud.
Para mí has sido tan buena y piadosa
que en mi alma tienes un trono cual diosa,
45

en prueba honrosa de mi gratitud.
(Cuaderno de Baldayo 1940)
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Aquesta poesia està dedicada a la seua manta, una peça tèxtil corrent, però
indispensable per a protegir-se de la gelor; a banda d’una veritable acompanyant
de penalitats, infortunis i lamentacions des de la seua reclusió a la província
d’Alacant fins al trasllat a Vila-real i, posteriorment, a la presó de Castelló. A més, la
manta assolia una nova significació, ja que el salvaguardava, tot i que de manera
simbòlica, de l’absoluta indefensió en què es trobava ell, i milers de presos, durant
aquells temps.
El poema consta de quaranta-cinc versos dodecasíl·labs, a excepció de tres
tridecasíl·labs i de huit tetradecasíl·labs; la rima és consonant, amb la peculiaritat
que el segon i el cinqué vers de cada estrofa acaben en mot agut, i l’estructura
estròfica és simètrica i regular, ja que utilitza nou quintetos. Es tracta d’un poema
circular (s’inicia i finalitza amb els mateixos versos) i s’organitza a partir de dos
nuclis temàtics; d’una banda, tot el sofriment que va envoltar el seu captiveri
des del camp de concentració d’Albatera (les miserables condicions de vida, la
rigorosa meteorologia, les tortures suportades, els assassinats i les execucions
indiscriminades, etc.). D’altra banda, la protecció que proporciona la manta, la qual
li permet abstraure’s d’allò que el circumda i li transmet assossec i tranquil·litat,
per això empra les imatges maternals i afectuoses.
La poesia es va conservar en el quadern que Antonio Baldayo anava redactant
a la presó. Pel contingut, es pot ubicar la seua composició al mes de març de
1940, quan realitza alguns poemes enfocats a elements quotidians i a la realitat
immediata de l’existència a l’establiment penitenciari, que, a més, reflectien les
vivències de molts altres reclusos; és més, el 17 de març el company Vicente Moliner
escrivia278 A mi cigarro, poema amb moltes semblances compositives.

Camp de concentració d’Albatera abans de la guerra (BNE-BDH)
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Martínez Gimeno, María José; Sabater Fortea, M. Josebe, p. 187-188.

132

— 15 —

SIGNOS

Si a Dios quieres encontrar

5

Convéncele y que te siga,

no le tienes que temer,

y en el trayecto al andar,

sino que le has de amar,

te has de preocupar

imitar y obedecer.

que no sienta la fatiga.

Por la ruta que Él siguió

Mitigar su sequedad

desde su cuna en Belén

10

20

25

con el agua cristalina

hasta que en la cruz murió:

de aquella fuente divina

la de la virtud y el Bien.

de cariño y de humildad.

Y si cruza tu camino

Así, de esta ruta en pos,

el musulmán, el pagano,

sin cansancio, hasta el final

el errante peregrino,
debes tenderle la mano.

30

ha de marchar el mortal…
que quiera encontrar a Dios.

Porque todo ser humano
según mandato divino,
15

es tu prójimo, tu hermano.
Y tu sagrada misión
es orientar su destino,
mostrarle que tu camino
conduce a la redención.
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Poema d’evident caràcter religiós, sense cap referència a la data de composició,
tot i que en una de les cartes279 enviades a la família explica que el nebot Pepet
(José Sancho Cortés) i ell havien participat en els serveis que la tia monja, sor
Leticia Monzonís, els indicava (molt possiblement, misses i cerimònies de culte).
Aquest fet i el missatge doctrinal del text permeten conjecturar que fou creat per a
la Setmana Santa (març de 1940), el moment més important de l’any litúrgic cristià.
La poesia està constituïda per trenta-un versos octosíl·labs sense cap anomalia
mètrica, una de les escasses composicions en la qual s’aconsegueix la simetria
versal. La rima resulta consonant, amb quasi la meitat de versos acabant en mot
agut, i l’estructura estròfica s’organitza en tres cuartetas, tres redondillas i una
estrofa intercalada de set versos, la qual podria relacionar-se amb una séptima
de arte menor, a gust del poeta. El contingut és nítidament devot i pietós, més
propi d’una apologia i molt semblant a una predicació. De fet, al llarg dels versos
es mencionen diversos dogmes, manaments i preceptes de la doctrina catòlica;
per exemple, la figura de Crist com a model de vida, les virtuts cristianes, l’amor al
proïsme, la redempció, la misericòrdia, etc.
D’altra banda, cal mencionar que aleshores el Patronato Central de Redención
de Penas por el Trabajo publicava Redención. Semanario para los reclusos y
sus familias, periòdic280 propagandístic de circulació carcerària, amb la intenció
d’adoctrinar els presos, i que, a més de notícies filonazis i filofeixistes, també incloïa
col·laboracions dels presoners, entre aquestes alguns poemes. Per això, tampoc
es pot descartar que Pascual Cabrera componguera la poesia per a presentar-la
al setmanari, ja que li suposava alguns beneficis, però el seu afusellament en va
impossibilitar la publicació.

279

Martínez Gimeno, María José; Sabater Fortea, M. Josebe, p. 104.
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El setmanari Redención, Memòria de la presó de dones de les Corts. Barcelona 1939-1955,
presodelescorts.org, Associació per la Cultura i la Memòria de Catalunya.
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Setmanari Redención (AGMI-BIP)
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DÍA DE PASCUA
El pobre preso revela en su semblante
algo que en su alma pretende ocultar
algo que en su pecho palpita incesante
y que pone sus ojos de triste mirar.
5

Vedle ante la reja inquieto y nervioso,
lanzando al espacio triste evocación
de recuerdos gratos, de un vivir dichoso,
que hoy rememora en su corazón.
¡Hoy… día de Pascua! -el pobre decía-

10

En tan bello día floreció mi amor.
Entre sus perfumes, su luz, su alegría,
nació aquel capullo que se hizo flor…
……………………………………..
……………………………………..
Un hondo suspiro ahoga su acento,
sus ojos reflejan profunda emoción,

15

y mientras pensando cae en su aposento
exclama llorando ¡calla corazón!
(24-3-1940)

La poesia va ser redactada el 24 de març de 1940, Diumenge de Resurrecció o
dia de Pasqua d’aquell any; data que, tradicionalment, a la nostra terra s’identifica
amb una celebració festiva i de recreació; a banda de simbolitzar l’adveniment de
la primavera i el despertar de la vida després de la letargia hivernal. A la presó, els
136

reclusos sabien de la seua arribada i, per això, la composició expressa els records
i els sentiments que evocava, tot i la impotència del captiveri.
El poema està format per setze versos dodecasíl·labs, excepte un tridecasíl·lab,
la rima és consonant, els versos parells acaben en paraula aguda, i presenta
simetria estròfica, ja que fa servir quatre serventesios. Es tracta d’una altra poesia
que enfoca la seua temàtica a la confrontació, que suportaven els presos, entre el
captiveri del present i l’enyorança del passat. L’arribada d’una jornada emblemàtica
i joiosa com el Diumenge de Pasqua desperta tot un seguit de sensacions oposades
entre l’exterior físic i l’interior anímic, simbolitzades en les dues imatges del reclús
desassossegat enfront de la reixa de la presó i de la germinació de la flor, record
satisfactori i emocionat del naixement del seu amor.
Aquest és un dels pocs textos que van arribar a la família i que conservava el seu
fill Julio Cabrera. Antonio Baldayo també en va conservar una còpia281 en el quadern
que escrigué durant el seu empresonament. D’altra banda, en el poema apareix
una novetat interessant, un recurs gràfic (dues llargues línies de punts suspensius)
que, molt possiblement, l’autor va emprar amb la intenció de finalitzar el vers amb
un llarg sospir i, d’aquesta manera, emfatitzar l’evocació.

Poema original (CCCL)
281

Martínez Gimeno, María José; Sabater Fortea, M. Josebe, p. 149.
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A MI MADRE
¡Madre! La expresión de amor
más sagrada y más sublime,

5

puesto que encarna la vida.
Acoge pues madre mía,

cuando la aflige el dolor.

este homenaje de honor,

Madre, es la santa mujer

que desde la cárcel te envía

cual símbolo venerada,

aquel hijo de tu amor.
25

Sí, madre muy querida.

al más sagrado deber.

Te quiero corresponder,

Madre, es la que al nacer

ya que de tu propia vida,

de su entraña dolorida,

fecundizaste mi ser.

nos da su sangre; su vida;

Y… aunque el dolor te taladre,

su alma, y su propio ser.

15

20

que exhala el alma que gime

por ser la predestinada

10

la más alta majestad

30

contentarme en trance tal,

Madre, es aquella figura

resígnate. Eres… madre.

símbolo del dolor,

Ese es tu sino fatal…

que en la calle de amargura,

Cual el de aquella figura

besó al Cristo redentor.

símbolo del dolor,

Madre, en la humanidad,
fue por designio elegida,

35

que en la calle de amargura,
lloró al hijo de su amor.

El poema està dedicat a la seua mare, Encarnación Quemades Moreno, i, sens
dubte, es tracta d’una de les últimes composicions escrites per Pascual Cabrera
a la presó de Castelló, ja que a la fi d’abril, preveient la seua execució imminent,
demanava282 a la dona i als fills que l’acomiadaren de tota la família, però molt
especialment de la seua mare; així doncs, resulta factible considerar que el text fou
redactat durant aquests dies.
La poesia està constituïda per trenta-sis versos octosíl·labs, a excepció de
quatre (tres heptasíl·labs i un enneasíl·lab). La rima és consonant i la meitat dels
282

Carta a la seua esposa i als fills, 25 d’abril de 1940, arxiu particular de Cristina Cabrera López.
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versos presenten l’assonància en mot agut. L’estructura estròfica del poema està
formada per tres redondillas i sis cuartetas. Respecte al contingut, es poden
diferenciar dues parts constituents: en la primera s’enalteix la figura materna de
manera general, identificant-la amb els conceptes de l’amor i del dolor; mentre
que en la segona emergeix el jo poètic per a homenatjar la seua mare per la
concessió de la vida i per a demanar-li resignació. Entre aquestes, s’intercala en
dues ocasions la imatge del quart dolor de la Mare de Déu, l’encontre amb el seu
fill en el viacrucis camí del calvari.
Es tracta de l’últim dels quatre poemes que aconseguí fer arribar al seu fill
menut Julio Cabrera. Cal esmentar que en l’angle inferior dret de l’escrit original,
sota la seua signatura, pot observar-se una data (21-5-40). No obstant això, no
s’ha de confondre amb la data de redacció del text, ja que es tracta del dia de
l’afusellament de Pascual Cabrera, la qual fou anotada posteriorment, ja que la
cal·ligrafia dels dígits resulta molt diferent de la seua.

Poesia original (CCCL)
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DIÁLOGO CON LA MUERTE

- ¡Ah, eres la muerte!
- ¿Me esperabas?
- Sin temerte.
- ¿Tan resignado estás?
5

- Toca mi pulso y verás
como está tranquilo y fuerte.
- ¡Pues por todos soy temida
por fea y por horrorosa!
- Pues por mí, seas bienvenida

10

porque eres más piadosa
que esta miserable vida.

Aquesta breu poesia d’estructura dialogada, conservada en el quadern de
Bautista Fortea, és una de les últimes composicions de la seua vida. Tot i que s’ignora
la data exacta de la seua redacció, una referència indirecta permet aproximar-s’hi;
vist que a les primeries de maig de 1940 Pascual Cabrera reconeixia en una carta283
a la família que la visita d’aquell dia havia estat molt dolorosa, ja que les llàgrimes
i els semblants dels fills anticipaven el fatal desenllaç, tot i que l’afrontava amb
serenitat i fortalesa, perquè era preferible la mort a la vida en aquelles lamentables
circumstàncies.
El poema està format per onze versos, amb una manifesta irregularitat mètrica,
ja que predominen els octosíl·labs però combinats amb dos tetrasíl·labs, un
hexasíl·lab, un heptasíl·lab i un enneasíl·lab. La rima és consonant, tot i que un vers
queda solt. Es compon de dues estrofes, la primera de les quals no s’ajusta a cap
forma convencional i la segona és una quintilla. La composició representa una
imaginada o somniada conversació de l’autor amb la mort personificada, la qual hi

283

Carta als seus fills, dimecres 1 de maig de 1940, arxiu particular de Cristina Cabrera López.
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apareix de manera sobtada, tot i que no provoca en el seu interlocutor cap refús ni
sobresalt; tot al contrari, és ben rebuda perquè resulta més indulgent i compassiva
que l’angoixosa vida a la presó tot esperant el compliment de la condemna.
Aquesta poesia de caràcter intimista i personal presenta evidents similituds
amb els últims versos de l’elegia de Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su
padre; en particular, quan la mort, convertida en personatge, dialoga amb la seua
víctima de la manera més natural i, poc després, quan el protagonista admet el seu
traspàs amb una tranquil·la resignació i una conformitat cristiana.

Cementeri de Castelló, quadre segon on fou soterrat Pascual Cabrera (CDFP)
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EPÍLEG

D’entrada, cal ressaltar la figura de Pascual Cabrera com un abnegat pare de
família que, per a sustentar els fills, va exercir treballs molt diversos: manufacturer
i comerciant d’espardenyes, cobrador de rebuts, conserge de casino, recaptador
d’arbitris municipals, tècnic de perforadora en la construcció de pous de reg i
venedor ambulant. A banda de les modestes retribucions que rebia per la feina
realitzada en les organitzacions obreres, les quals ajudaven a pal·liar les incessants
penúries econòmiques de la llar familiar.
Espardenyer o soler de vocació i d’ofici, des del seu ingrés en La Regeneradora,
i des de la secretaria de l’entitat, s’involucrà en els problemes del sector (la unió
dels jornalers, el compliment dels acords, la denúncia del treball infantil, la
formació dels treballadors, etc.). Al mateix temps, es va mostrar un ferm partidari
dels congressos d’obrers espardenyers, en els quals va participar molt activament
als anys vint.
La seua figura també es projecta en el Centre Obrer i en algunes agrupacions
laborals desvinculades de l’Església i del caciquisme; a les quals va orientar
amb allò que considerava la missió284 fonamental d’una societat de treballadors:
«organizar a los obreros del ramo, hermanarlos y perfeccionarlos; además de
facilitar el ingreso a los que lo soliciten y ser comprensivo con los esquiroles».
Tot i que el propòsit s’havia de desenvolupar amb el suport de societats estatals
dotades d’estructures més sòlides; per això es converteix en un dels factòtums de
la implantació i l’arrelament a Vila-real de la UGT i del PSOE, partit del qual va ser
el primer president.
També destaca per ser un dels organitzadors de la Festa del Treball, o Primer
de Maig, a la ciutat; tot defensant rigoroses penalitzacions per als companys que
no lliuraren aquell dia. A més d’un actiu combatent enfront de la desídia de molts
treballadors que es despreocupaven dels seus interessos laborals i socials o de la
seua formació; a banda d’altres que no respectaven els acords i debilitaven la tasca
de les societats obreres davant els patrons. Així mateix, es mostrà molt vehement en
la denúncia dels vicis del proletariat, sobretot l’hàbit d’anar a la taverna i l’abús de
l’alcohol pels estralls econòmics i familiars que ocasionaven. Pels mateixos motius
s’oposava amb fermesa a les capeas, denominació dels bous al carrer d’aleshores.
D’altra banda, i d’acord amb els idearis socialistes285 del moment, portà a
284
«Acta de la junta general. Día 5 de abril de 1923», Centro Documental de la Memoria Histórica,
llibres d’actes pertanyents a la societat La Regeneradora, sèrie PS-Castelló, carpeta 173, folis 186-187.
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Luis Martín, Francisco de, p. 25-32.
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terme una significativa promoció educativa i cultural entre la classe obrera local;
perquè era sabedor de la necessitat que totes dues, educació i cultura, tenien com
a base del pensament crític i com a requisit indispensable per a l’emancipació
dels treballadors. És per això que fomentà la lectura al Centre Obrer amb
l’adequació d’una biblioteca i amb la subscripció a periòdics d’ideologia anàloga.
A més, participà en la creació d’escoles vespertines perquè els fills dels obrers
completaren la seua formació. Així mateix, aprofità les eines pedagògiques que
oferien l’organització tant de recitals poètics com d’agrupacions teatrals que
representaven obres d’entreteniment i d’altres de caire social.
Al mateix temps, va aconseguir exterioritzar les reivindicacions obreres amb
les seues col·laboracions periodístiques en la publicació local Tribuna Libre, en El
Socialista, per al qual va exercir la tasca de corresponsal a la ciutat durant la dècada
dels anys vint, en l’Heraldo de Castellón, en el qual va escriure articles d’opinió
durant els anys trenta i, sobretot, en el setmanari La Voz del Obrero, òrgan de la
Federació Provincial Socialista, en el qual publicà cròniques i reportatges fins a la
seua desaparició durant la primavera de 1938. A banda, cal afegir el seu gust per
la lectura, la poesia i el teatre; raons per les quals es va convertir en un referent
cultural entre les classes més populars de Vila-real, tenint en compte que l’any 1930
les dades d’analfabetisme286 a tot el territori espanyol superaven lleugerament el
trenta per cent. Tot i que, alhora, diverses entitats reaccionàries, com alguns patrons
espardenyers i la premsa conservadora, el van convertir en un enemic vilipendiat.
De la seua gestió en l’Alcaldia, malgrat ser nomenat per ordre governamental,
destaca l’interés per trobar solucions a qüestions d’àmbit comarcal (com els
problemes de l’exportació de taronges a França o l’abaratiment del preu de la llum)
i local (com el preu del pa, la salut pública, els conflictes salarials, etc.). A més, a
pesar d’adoptar algunes mesures contràries als sectors catòlics i conservadors de
la ciutat, el setmanari Villarreal, òrgan de la dreta local, li arribà a dedicar paraules
d’agraïment per la seua dedicació i bona predisposició, tot i l’escàs èxit obtingut.
No obstant això, tot i els seus esforços, les circumstàncies històriques de
l’època i la fractura social li acabarien passant per damunt; perquè Pascual Cabrera
fou un exemple fidedigne d’aquell sector socialista moderat que representava
Julián Besteiro, favorable a la via parlamentària, a participar en les institucions de
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Liébana Collado, Alfredo. La educación en España en el primer tercio del siglo xx: la situación del
analfabetismo y la escolarización. Madrid: Cuadernos de UMER, 2009, p. 11.
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l’Administració i a mantenir un diàleg obert amb tots els interlocutors polítics287
i que, abans de la guerra, s’oposava al segment més revolucionari del partit, els
seguidors de Francisco Largo Caballero.
Quan s’inicià la Guerra Civil, i a pesar de l’aparició del Comité de Defensa
Nacional Antifeixista, la vertadera autoritat d’aleshores, Pascual Cabrera es va
mantenir com a alcalde, tot i que s’ocupava d’assumptes irrellevants del consistori
i, per ordre del Comité, d’anar informant la ciutadania mitjançant els populars
parlaments que llegia des del despatx de l’Alcaldia. Aquesta exposició pública va
significar que moltíssimes persones l’identificaren com a màxim responsable de
tot allò que va passar.
Molta documentació d’aquest període demostra que Pascual Cabrera va
adoptar resolucions que podrien considerar-se reprovables (com ara signar l’acta
de confiscació de l’escola dels franciscans, decomissar vehicles particulars per al
servei públic de l’Ajuntament, obligar persones adinerades a costejar despeses i
jornals de milicians, treballadors municipals i aturats, etc.). No obstant això, també
resulta inexorable que no va ordenar cap detenció ni fou responsable de cap dels
més de cent assassinats perpetrats durant aquells mesos. Com tampoc va manar
l’assalt i la destrucció de les esglésies; tot al contrari, va salvaguardar algunes de
les principals obres del patrimoni religiós.
És per això que no podia ser culpabilitzat d’allò que no va cometre, a més que
mai va existir cap prova material que ho corroborara. De fet, va mostrar públicament
el seu desacord davant la crueltat de moltes accions i va actuar en contra de les
directrius del Comité, protegint religiosos, interessant-se per persones detingudes
i expedint salconduits a d’altres per tal d’abandonar la ciutat. Aquesta conducta li
va ocasionar moltes animadversions i problemes entre els correligionaris, fins al
punt d’excloure’l del Consell Municipal, d’expulsar-lo del PSOE, de regirar el seu
propi habitatge i de rebre tot tipus d’amenaces i de difamacions.
En acabar la guerra, les autoritats franquistes el van recloure al terrorífic camp
de concentració d’Albatera, des d’on fou traslladat a l’església de la Sang, on va
romandre empresonat set mesos fins a l’ingrés a la Presó Provincial de Castelló.
A Vila-real va haver de suportar un autèntic calvari, amb tortures i maltractaments
físics, vexacions, malnutrició, penúries higièniques, etc. A banda de la impotència

287
De fet, nombrosos documents revelen la fluida i cordial relació que mantenia amb antagonistes
ideològics com l’alcalde primorriverista Vicente Sánchiz Ayza, l’industrial espardenyer i prominent
carlista Bautista Pitarch Menero i l’erudit metge Joaquín Tuixans Pedragosa.
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en sentir-se abandonat per aquelles persones que podien ajudar-lo, algunes per
les coaccions rebudes i d’altres per ressentiment.

Procediment sumaríssim d’urgència núm. 2756 C (AGHD-AUJI)
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El seu cas resulta un paradigma irrefutable de la justícia promesa pel general
Franco Bahamonde, fonamentada en la revenja i no en l’equitat. Pascual Cabrera
apareix en tres expedients sumaríssims: el 2756 C, que el va sentenciar a la pena
capital; el 2685 C, juntament amb tres persones més i que va continuar la seua
instrucció tot i comunicar la Guàrdia Civil que estava detingut; i el 5436 C, amb huit
encausats més per un suposat intent de fuga de la presó de Vila-real.
Fou jutjat en un consell de guerra per un tribunal militar tot i no haver participat
en el conflicte bèl·lic. En un judici sense garanties jurídiques ni processals i que
es va resoldre en menys de dues hores, va ser condemnat a mort pel delicte
d’adhesió a la rebel·lió amb agreujants. Encara resulta sorprenent que aquells
que protagonitzaren la insurrecció contra el Govern legítim i democràtic jutjaren
i condemnaren per rebel·lió els que defenien la República. I per a completar la
humiliació només faltava l’afusellament a trenc d’alba i un soterrament infame, tal
com va ocórrer amb desenes de milers d’espanyols que encara romanen en fosses
comunes i cunetes.
Ara bé, huitanta anys després d’acabar la guerra i quaranta-quatre de morir el
dictador, la ignomínia continua, ja que segueixen vigents les sentències aplicades
pels tribunals franquistes i tots aquells assassinats, torturats, empresonats i
depurats professionalment continuen sent, de manera oficial, delinqüents. La
Llei de memòria històrica va declarar la il·legitimitat dels tribunals franquistes i
el Congrés dels Diputats va qualificar288 les sentències de «radicalmente nulas e
injustas»; tot i que la seua invalidació requereix modificar el marc legal i això no
s’ha produït.
Un primer pas el va fer el Parlament de Catalunya289, que va aprovar per
unanimitat la llei de reparació de les víctimes del franquisme, que declarava
il·legals els consells de guerra a Catalunya i anul·lava els 63.961 judicis franquistes
entre el 1938 i el 1978. La norma considerava il·legals els tribunals de l’Auditoria de
Guerra de l’Exèrcit d’Ocupació, anomenada posteriorment Auditoria de la 4a Regió
Militar, perquè eren contraris a la llei i vulneraven les exigències del dret a un judici
just. A més, constatava la nul·litat de ple dret de totes les sentències i resolucions
de les causes instruïdes i dels consells de guerra.

288
Eldiario.es, «El Congreso declara nulas las sentencias políticas del franquismo con el voto en
contra de PP y ERC», 12 de setembre de 2017.
289

VilaWeb. Diari digital independent en català, «El parlament anul·la per unanimitat els 63.961
judicis franquistes, en una decisió històrica», 29 de juny de 2017.
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Finalment, cal assenyalar que la seua literatura s’ajusta als propòsits socialistes
de convertir290 les cases del poble en focus culturals, tal com passava a Europa,
per tal de difondre conceptes ideològics i morals als treballadors; encara que això
significava apartar-se dels corrents artístics d’avantguarda, que propugnaven la
deshumanització de l’art i l’allunyament de la realitat, i aferrar-se a l’estètica del
segle xix, tot i que conferint-li un contingut revolucionari. Una part de la seua poesia
s’inscriu en aquesta línia instructiva i propagandística que componien els militants
socialistes per a recitar en vetlades i celebracions, amb poemes de caràcter social
i conjuntural que cantaven l’èpica popular i l’arribada del socialisme alliberador.
L’altra, els poemes escrits a la Presó Provincial de Castelló, resulta més personal
i introspectiva, ja que estava molt condicionada per la subsistència al centre
penitenciari i pel dolor i l’ansietat que provocava el compliment de la condemna
a mort. També com a director teatral (responsable del quadre artístic dels obrers
espardenyers, de la Penya Artística Obrera i del Grupo Infantil Salud y Cultura) i
com a dramaturg (autor de huit obres: Los sin trabajo, El voto de la mujer, ¡Juanón!,
¡Locura!, El culto a la mentira, Defectes de la llengua, Pablito el hospiciano i Los
niños pobres) s’acomoda a la intenció d’associar la denúncia social amb la voluntat
moralitzant, ja que el teatre constituïa el gènere artístic que millor assimilava el
poble. És per això que va escriure un teatre d’ambientació realista que mostrava
amb fidelitat les penúries humanes i econòmiques d’uns personatges amb els
quals s’identificaven plenament els espectadors.

290
El Socialista, número 5619, «Nuestros problemas. El Arte en las Casas del Pueblo», 6 de febrer
de 1927, p. 1.
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RECURSOS

ARXIUS I FONS DOCUMENTALS
— Arxiu Documental de la Fundació Pablo Iglesias
- Federació Provincial Socialista de Castelló. Pacte electoral per a la província
- Congrés extraordinari de la Federació d’Agrupacions Socialistes de Castelló
- Correspondència de l’Agrupació Socialista de Vila-real (1936-1937): acta
de renovació del Comité Local. Comunicat d’expulsió d’afiliat i motius
- Correspondència de l’Agrupació Socialista de Vila-real (1936-1937): escrit
de la Comissió Executiva Nacional
— Archivo General e Histórico de Defensa - Arxiu de la Universitat Jaume I de
Castelló
- Procediment sumaríssim d’urgència núm. 2756 C
- Procediment sumaríssim d’urgència núm. 2685 C
- Procediment sumaríssim d’urgència núm. 5436 C
— Archivo General Militar de Guadalajara
- Expedients de tropa, zones i centres de reclutament de l’Exèrcit de Terra
— Archivo General Militar de Segovia
- Expedients de professionals de l’Exèrcit de Terra, tropa i personal de
milícies universitàries
— Archivo General del Ministerio del Interior. Biblioteca de Instituciones Penitenciarias
- Redención. Semanario para los reclusos y sus familias
— Archivo Histórico Nacional. Fondo Causa General
- Informació detallada de l’actuació marxista durant el temps en què va
manar a la ciutat de Vila-real
- Relació per ordre alfabètic d’individus del Frente Popular-rojo-soviéticoseparatista que es coneix a la Comissaria d’Investigació i Vigilància
de Castelló i que participaren en assassinats o pertorbacions
- Relació realitzada per la Guàrdia Civil dels criminals més destacats de la
ciutat de Vila-real durant la dominació marxista en aquesta població
— Arxiu de la Diputació de Castelló
- Boletín Oficial de la Provincia
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— Arxiu Històric Provincial de Castelló
- Jutjat Instructor de Responsabilitats Polítiques de Castelló. Any 1941.
Expedient núm. 6961
— Arxiu Municipal de Vila-real
- Acta per infracció a l’ordenança de l’arbitri, 1932
- Centre Obrer: comunicacions i sol·licituds d’autorització a l’Alcaldia
- Correspondència particular de l’alcalde, 1936
- Escola Municipal de Música. Concert d’inauguració, 1936
- Festa del Primer de Maig: manifestació al Centre Obrer i conclusions
- Llibre d’actes de les sessions de l’Ajuntament (1920-1940)
- Nom dels components, càrrecs i qualificació política de l’Ajuntament, 1936
- Notificació de l’Alcaldia al regidor Pascual Llop Manrique, 1936
- Oficis del governador civil de la província
- Ordres del Comité al convent de les Dominiques
- Papers de Cabrera 1936-1937
- Vaga d’obrers espardenyers de 1920
— Biblioteca Municipal de Vila-real
- Fira i Festes de Vila-real, maig de 1936. Programa oficial
— Cementeri de Castelló de la Plana
- Llibre de registre d’entrada de cadàvers de l’any 1940
— Centro Documental de la Memoria Histórica
- Carnet de la Penya Artística Obrera
- Certificat del secretari de la Junta Administrativa de la Casa del Poble
- Fitxa de Pascual Cabrera Quemades
- Instància al governador de la província per a llicència d’ús d’armes curtes
- Llibres d’actes pertanyents a la societat La Regeneradora
- Socis de la Sociedad de Confeccionadores de Naranjas El Despertar
Femenino
— Registre Civil de Vila-real
- Secció 1a, Naixements
- Secció 2a, Matrimonis
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ALTRES DOCUMENTS
— Arxiu particular de Cristina Cabrera López
- Carta a la seua esposa i als fills, 25 d’abril de 1940
- Carta als seus fills, 1 de maig de 1940
- Carta a Pascual, Julia, Consuelo i Carmencita, Presó Provincial de
Castelló, 7 de maig de 1940
- Centre Penitenciari de Castelló. Certificat d’ingrés i de baixa de Pascual
Cabrera Quemades a l’establiment, 14 de setembre de 1981
- Targeta postal adreçada a Concepción Cortés Pérez i als seus fills, 5 de
febrer de 1940
- Targeta postal adreçada a Julio Cabrera Cortés, 12 de febrer de 1940
— Fonts orals
- Pasqual Batalla Castillo
- Miguel Cantavella Pitarch
- Enrique Dobón Jordá
- Pascualeta Doménech Taurá
- Domingo Font Manzano
- Rosario Font Manzano
- José Fuster Ferrer
- Dolores Llorens Clemente
- Dolores Mezquita Llorca
- Antonio Pitarch Asensio
- Carmen Pitarch Villarreal
— Publicacions digitals
- aulamilitar.com
- eldiario.es
- elperiodic.com
- presodelescorts.org
- todoslosnombres.org
- vilaweb.cat
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