
 

La ciutat d'Alcoi durant la II República 
 

Rafael Hernández Ferris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ua.es/
http://www.eltallerdigital.com/


1 

 

 

 

 

Facultat de  Filosofia i  Lletres 

Departament d‟Humanitats Contemporànies 

Programa de doctorat : Doctorat en Història Contemporània 
(Codi 0998) 

LA CIUTAT D‟ALCOI DURANT 
LA II REPÚBLICA  
Tesi doctoral 

Autor: RAFAEL HERNÁNDEZ FERRIS 
Memòria presentada per aspirar al Grau de Doctor 

Director Dr. JOSÉ MIGUEL SANTACREU SOLER 

Any 2015 

 



2 

 

 

 

 

 

 
LA CIUTAT D‟ALCOI DURANT 
LA SEGONA REPÚBLICA  
 
 
 
 
 

Rafael Hernández Ferris 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 
A Mónica, Jordi, Pau, 
Leire, Berto  i als meus 
pares 

 

 

 

 

 

Qui perd els seus orígens perd la seua identitat 



4 

 ÍNDEX 

 5 

21 

57 

110 

228 

342 

515 

568 

1.- Introducció  

2.- La ciutat 

3.- Origen i proclamació 

4.- Bienni Reformista 

5.- Bienni Conservador  

6.- La fi de la República 

7.- Conclusions  

8.- Notes 

9.- Bibliografia  597 



5 

 

  

 

 

 

   1.- INTRODUCCIÓ 
 

 

 

 

 

1.- ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

  

A  la ciutat d‟Alcoi, un grup bastant 
nombrós d‟historiadors han contribuït en els 
últims anys a millorar els estudis sobre la 
historia local  que ja havien dut a terme en el 
passat Julio Berenguer o Rogelio Sanchís, 
fonamentalment. Tenim la referència a les 
seues publicacions en l‟apartat de la 
bibliografia, tot i que només hem tingut en 
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compte aquelles que giren al voltant del 
període que ací ens interessa, la Segona 
República.  

 

  

Sempre hem considerat la ciutat d‟Alcoi 
com un clar exemple de ciutat de lluita. Hi havia 
la lluita de la burgesia local pel propi 
desenvolupament econòmic, però també la del 
proletariat industrial que buscava millores 
socials i de les seues condicions de vida. A 
més, hem vist sempre Alcoi com un referent 
polític de l‟anarquisme en l‟àmbit de l‟Estat 
espanyol, com un bastió de l‟esquerra i fins i 
tot, de vegades erròniament, com un estendard 
del nacionalisme valencià.   

 

2.- FONTS 

 

Les fonts utilitzades son de diferent tipus i 
procedències: 
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2.1 Arxiu Municipal d‟Alcoi 

 

2.1.1 Actes municipals 

 

2.1.2 Llibres de registres 

 

2.1.3 Carpetes de documentació 

 

2.1.4 Premsa local 

 

2.1.5  Butlletins oficials 

 

2.1.6 Correspondència 

 

2.2 .- Arxiu Diputació Provincial d‟Alacant 

  

2.2.1 Actes electorals de la ciutat 
d‟Alcoi 
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2.2.2 Actes electorals de la província 
d‟Alacant 

 

2.3.- Arxiu Cambra de Comerç i Indústria 
d‟Alcoi  

 

 2.3.1 Llibres de registres 

 

2.3.2 Actes 

 

2.3.3 Carpetes de documentació 

 

2.4.-  Bibliografia. L‟extensa bibliografia 
existent sobre la història de la ciutat que es 
pot consultar en el capítol de bibliografia. 

 

2.5.- Les publicacions oficials de 
l‟administració: 

 

2.5.1 Butlletí Oficial de l‟Estat  
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2.5.2  Butlletí Oficial de la Província 
d‟Alacant 

 

2.6.- Premsa. La premsa local, en la qual 
trobem representació de tot tipus 
d‟ideologia política, social, econòmica i 
religiosa. 

 

2.6.1.-La Gaceta de Levante. És un 
diari autotitulat independent, de 
periodicitat diària, de tendència 
clarament conservadora. 

 

2.6.2.- Orientación Social. Manté en 
general una periodicitat quinzenal, 
encara que de vegades serà setmanal. 
És l‟òrgan oficial del Partit Socialista 
Obrer Espanyol a la ciutat. 

  

2.6.3.- Democracia. Autotitulat 
setmanari defensor dels principis de la 
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llibertat i la justícia, a l‟època de la 
República la seua tendència correspon a 
la dreta liberal republicana. 

 

2.6.4.- El Faro. És un setmanari local 
que ja en la capçalera manifesta la seua 
ideologia política quan es defineix com 
Òrgan del Partit Republicà Radical 
Socialista d‟Alcoi, encara que en realitat 
serà botellista i sempre anirà 
ideològicament on vaja Juan Botella, a 
qui sempre donarà suport.   

 

2.6.5.- La Voz del Pueblo. Com molta 
de la premsa local manté una periodicitat 
setmanal, és un setmanari de 
propaganda catòlica social, vinculada a 
la dreta regional alcoiana. 

 

2.6.6.- Ciudad del Serpis. Tindrà poca 
durada, sols l‟any 1932, en realitat és 
considerat com un setmanari popular, del 
dilluns. 
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2.6.7.- El Boletin. És de la poca premsa 
local de periodicitat mensual i perquè tot 
quede clar respecte a la seua ideologia 
anarcosindicalista, ja s‟autotitula Òrgan 
mensual del Sindicat de la Industria tèxtil 
i fabril d‟Alcoi. 

 

2.6.8.- Solidaridad Obrera. Una altra 
publicació local de periodicitat setmanal, 
és de tendència anarcosindicalista i la 
podem definir com l‟òrgan de la 
Confederació Regional del Treball del 
Llevant. 

  

3.-METODOLOGIA 

 

Per a veure l‟anàlisi de la propaganda 
política electoral, cal tenir en compte que a 
Alcoi trobem que cada partit o ideologia té el 
seu propi òrgan de comunicació. Per tant, la 
propaganda política va adreçada a unes 
persones amb una ideologia bastant semblant 
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entre l‟emissor, en aquest cas el periòdic, i el 
receptor, o siga que podem pensar que moltes 
vegades el lector mantindrà quasi sempre  la 
mateixa ideologia que el diari. És més, els 
anomenats “diaris independents” a la ciutat, 
com ja hem vist  quan parlàvem de la premsa 
com a font, en realitat també estan molt 
marcats per una ideologia o al menys per ser 
clarament contraris a  un altre pensament 
polític o social i per tant els podem incloure en 
aquest apartat d‟utilització partidista de la 
premsa. 

 

 També ens cal esclarir que l‟estudi de la 
premsa local ens ha permès no sols revisar la 
filosofia de cada partit en l‟àmbit nacional, sinó  
també hem pogut veure les diferències 
estructurals entre el que pensaven els habitants 
d‟Alcoi i la resta de ciutadans de l‟Estat 
espanyol en períodes concrets i curts. Hem 
pogut veure les diferents opcions davant els 
conflictes socials, el desenvolupament 
d‟organitzacions, congressos, campanyes 
electorals, política religiosa, educativa i d‟altres. 
També és molt esclaridora la terminologia 
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utilitzada per cada sector, així per exemple, 
definir com catòlica una organització tindrà un 
sentit altruista o demagògic, segons la font 
d‟informació. 

 

 Altra característica de la premsa local és la 
presència de notícies de tot l‟Estat, sempre per 
mitja de notes curtes o per recepció telegràfica. 
A més a més, hi trobem una mena d‟articles 
d‟opinió i d‟editorials que sempre ens donen un 
vessant molt partidista del moment polític en 
l‟àmbit nacional. Encara que ja hem dit que 
quasi tota la premsa alcoiana està marcada 
fonamentalment per la ideologia, de cada 
periòdic, la qual cosa condiciona la pròpia 
influència, ens caldria saber també el grau 
d‟implantació a partir de determinar la tirada a 
Alcoi per a poder comparar el grau d‟integració 
a la ciutat. Així i tot ens sembla molt 
significativa la gran quantitat de premsa local 
existent, tenint en compte l‟índex 
d‟analfabetisme en aquella època en la ciutat. 
Però quan un diari desapareix, al poc temps 
n‟ix un altre de la mateixa ideologia. Si fem una 
ullada a la publicitat inserida en la premsa i la 
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relacionem amb les possibles dades de tirada, 
ens adonem que, amb molta diferència seran 
dos els diaris més afavorits: La Gaceta de 
Levante, que és un diari conservador, i El Faro, 
que és un setmanari republicà radical 
socialista. 

  

 Quan fem l‟estudi d‟Alcoi en  la II República 
no volem fer un treball local i xovinista,   doncs, 
considerem sempre la Història com un tot, com 
un esdevenir complex i total que no es pot 
entendre únicament des d‟un punt de vista 
local, ja que les influències econòmiques, 
polítiques i socials de tota Espanya en el 
moment històric marcaran també el 
desenvolupament de la vida a la ciutat. Per 
aquest motiu les referències continuades al que 
està passant a la resta d‟Espanya són 
constants. Tan sols volem veure i comprendre 
qui camí confirma la mateixa direcció i quin 
altre agafa direccions diferents 

 

 Hem volgut fer una interpretació sobre el 
comportament col·lectiu de la societat alcoiana, 
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encara que això no  vol dir oblidar els individus, 
perquè com veurem al llarg del treball les 
relacions personals i la vida individual de molta 
gent condiciona el desenvolupament del fet 
col·lectiu alcoià  i el d‟ Espanya. 

 

 Hem intentat veure les connexions i les 
vinculacions dels aspectes econòmics, de la 
demografia, de l‟accés a l‟educació i per tant a 
la cultura, del fet social, del qual destaquem el 
problema de la conflictivitat social si l‟entenem 
com una lluita ideològica, de lluita per la millora 
de les condicions econòmiques, polítiques i 
socials de la majoria front a la minoria. Hem 
intentat, partint de fets i documents diferenciats, 
arribar a una explicació conjunta de la vida a la 
ciutat d‟ Alcoi, de veure no sols un aspecte més 
o menys econòmic o cultural, sinó mostrar una 
imatge global de l‟ Alcoi de la II República, però 
com a part d‟Espanya, i, per tant afectada en 
l‟àmbit local per tot allò que ocorre en la resta 
de l‟Estat. 
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 Som conscients que l‟estudi de les dades 
pot tenir un marge d‟error, però no veurem 
aquesta qüestió, perquè si a la fi tenim un 
percentatge variable en dos punts, el que 
resulta significatiu no és sols la dada, sinó el 
comportament de la gent al llarg del temps, que  
definim com la tendència.    

 

 Quan fem servir les dades estadístiques 
sempre intentem fer-ho no com si fóra un món 
a banda, sinó dins del comportament social del 
grup, veure la inclinació política de la gent per 
mitjà dels resultats electorals ens permet entrar 
un poc en el pensament col·lectiu de la societat 
alcoiana i veure els canvis i les permanències 
que hi trobem. 

 

 Encara que les tendències locals són prou 
semblants a la resta d‟Espanya, sempre hem 
trobat certes desviacions de les mitjanes 
nacionals i les hem tractat de comprendre i 
explicar dins del xicotet fet diferencial local. Hi 
destaca en primer lloc, per damunt de tot, un 
fort anticlericalisme i un arrelat anarquisme, a la 
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vegada molt lluny d‟acceptar les grans 
consignes del sindicat en matèria política, però 
sempre un proletari molt unit en l‟acció de lluita 
sindical. 

 

Com podem veure en l‟apartat de les fonts 
utilitzades, totes les dades quantificades del 
present treball son dades primàries, és a dir, 
del moment cronològic; ho podem comprovar 
en les anotacions.   

 

4.- HIPÒTESIS DE TREBALL.- 

  

Volem comprendre i confirmar que bona 
part de la vida quotidiana de la ciutat d‟Alcoi 
manté les mateixes característiques que també 
hem trobat a les grans ciutats d‟Espanya, 
fonamentalment aquelles que tenen amb Alcoi 
un major paregut: són ciutats de vida urbana 
concentrada, industrialitzades, amb una 
burgesia localment poderosa.  
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Però al mateix temps volem trobar també 
les diferències fonamentals d‟Alcoi respecte a 
altres ciutats, doncs en realitat és una xicoteta 
ciutat de províncies, on la revolució industrial, 
va començar al segle XIX.  Sempre ha destacat 
a Alcoi la presencia ideològica de l‟anarquisme 
més pur, amb una lluita constant contra el 
liberalisme, el poder del clero, l‟estat i el 
marxisme. També volem comprovar el grau de 
fidelitat ideològica a la ciutat respecte a altres 
indrets de la província o d‟Espanya. Per altra 
banda, no hem tingut mai clar que a Alcoi les 
dones foren totes catòliques i per tant de 
dretes; ben al contrari, sempre hem considerat 
que a part de la religió, les dones alcoianes 
eren fonamentalment treballadores, tot i que 
també companyes de lluita dels seus homes o 
fills. Per tant, un dels punts importants d‟aquest 
treball és veure el grau d‟implicació ideològica 
de les dones alcoianes en el període històric 
estudiat .       

 

5.- AGRAÏMENTS.- 
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En primer lloc i sense cap mena de dubte 
em cal agrair la seua ajuda i col·laboració en tot 
a la meua dona Mónica, als meus fills Jordi i 
Pau; que sempre han lluitat amb mi i per mi, 
han suportat el meu temps de treball i tinc clar 
que sense tots tres res del meu treball estaria 
fet. Per suposat als meus pares pel seu 
sacrifici, treball i educació. 

   

Però per al present treball de tesis doctoral 
també en cal donar les gràcies al seu director el 
doctor i professor José Miguel Santacreu, 
perquè sempre que cal t‟orienta i ajuda en tot, i 
a més a més, és amic des de fa més de trenta 
anys. Per suposat als companys en la tasca 
diària a l‟institut d‟Alcoi i als investigadors locals 
que sempre que tens un dubte estan  per a 
ajudar a buscar la solució o pensar en quin lloc 
pots trobar una font documental; per ordre 
alfabètic: Ricard Baño, Àngel Beneito, Antonio 
Castelló, Ramon Molina, Jorge Mota,  Alfonso 
Jordá i Pedro Juan Parra. 
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 Sense cap tipus de protocol a tots i 
cadascun dels treballadors de l‟Arxiu Municipal 
d‟Alcoi; el director doctor Josep Lluís Santonja i 
als tècnics: Paco, Encarna i Crispina. També 
em cal donar de manera molt especial les 
gràcies als treballadors de l‟Arxiu Provincial de 
la Diputació d‟ Alacant per la seua gran 
professionalitat i dedicació. Vull destacar  
l‟esforç quotidià per a fer-me molt més fàcil el 
treball a Alacant.   
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   2.- LA CIUTAT   
 

 

 

 

 

Quant a la localització  geogràfica d‟Alcoi, 
la ciutat està situada a uns 563 metres d‟altura 
sobre el nivell del mar, el terme té al voltant de  
130 km2   de superfície dins d‟una àrea 
marcadament continental  i per tant aïllada de 
la costa propera per un conjunt de cims elevats. 
Administrativament pertany a l‟anomenada  
província d‟Alacant encara que  sempre ha 
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estat molt més vinculada a  la de València. Tota 
aquesta situació geogràfica  ha marcat  tant el 
seu passat preindustrial com, és clar, el mateix 
procés d‟industrialització, ja que Alcoi és un 
dels pocs  models de la revolució industrial a 
Espanya i  l‟ únic al País Valencià al llarg del 
segle XIX i els inicis del XX.  Les indústries 
alcoianes van saber aprofitar els reduïts 
recursos hidràulics que configuraran una ciutat 
desenvolupada als peus de les muntanyes que 
l‟envolten, amb altures entre 1.000 i 1.300 
metres, forts pendents i enmig dels barrancs 
que donen lloc al fet que “trobem pocs indrets 
amb pendents inferiors al 7%” (1), i amb 
amplituds de les zones més planes mai no 
superiors als 2 quilòmetres.   

 

Pel que fa al clima, podem afirmar sense 
cap mena de dubte que ens trobem en un clima 
mediterrani continentalitzat, com a 
conseqüència de la situació orogràfica ja 
esmentada. Això comporta l‟existència de 
l‟hivern en aquestes terres situades tan a prop 
de la  mar Mediterrània. Encara que per altra 
banda, la ciutat manté unes precipitacions prou 
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copioses i alhora irregulars com totes  les 
pluges del clima mediterrani.  

 

Aquestes peculiaritats fan que: “Tant 
l‟orografia com el clima comporten una 
hidrografia especial amb diferents i suficients 
cursos hídrics discontinus, pel propi clima” (2). 
La majoria dels rierols acabarà parant a la 
conca hidrogràfica del riu d‟Alcoi, també 
conegut fora de la ciutat com el Serpis. 

 

En contra de quasi tota lògica  aquí trobem 
una ciutat, de les poques, on va tenir lloc la 
revolució industrial  a Espanya i per tant molt 
prompte impregnada de una forta ideologia 
proletària i revolucionària a causa de les difícils 
condicions de vida dels treballadors. Serà 
també l‟única ciutat espanyola on ha tingut lloc 
una verdadera revolució anarquista, inclús 
posada com exemple per un dels ideòlegs del 
marxisme com Friedrich Engels en el seu llibre: 
Els bakunistes en acció. En aquesta obra 
explicarà com no es fa una revolució, i com el 
seu fracàs és conseqüència del mal saber fer 
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dels anarquistes, ara el cas d‟Alcoi és un 
exemple a no seguir pels marxistes de tot el 
món. També com a conseqüència dels fets ja 
citats Alcoi serà una de les localitats on caldrà 
reeducar (i amb això volem dir recristianitzar) la 
població, per la qual cosa les ordres religioses i 
l‟exèrcit desembarcaran aquí amb molts 
efectius per fer servir tant la por del moment 
present amb l‟acció repressora dels militars 
com la por del futur, per la salvació i la vida 
eterna a càrrec de l‟estament religiós.      

 

L‟Alcoi de principis dels anys trenta del 
segle XX té una població de 38.739 habitants 
(3). La darrera dècada havia suposat un 
augment important de la població, de l‟1‟8% 
sobre la dècada anterior, per l‟augment de la 
immigració a causa de la millora de l‟activitat 
econòmica de les fàbriques beneficiades tant 
per l‟ajuda ocasional del primer ministre i 
diputat per Alcoi, José Canalejas, com 
fonamentalment per la demanda de productes 
tèxtils per a totes les nacions europees 
involucrades en l‟anomenada aleshores Gran 
Guerra. 
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Quadre I.- Evolució de la població d’Alcoi als 
inicis del segle XX comparada amb Espanya, la 
comarca de l’Alcoià,  la província d’Alacant i el 
País Valencià  

 
                                    Alcoi % d‟Alcoi amb 

ANY 

 

Població 

 

T.C.I. 

 

Ind. 
Evolució. 

 

Comarca 
de 
l‟Alcoià 

 

Província 
d‟ Alacant 

 

País 
Valencià 

 

Espanya 

 

1900 

 

32.053 

 

 100'00 

 

64'47 6'81 

 

2'01 

 

0'172 

 

1910 

 

33.896 

 

0‟56 

 

105'74 

 

65'92 6'81 

 

1'98 

 

0'169 

 

1920 

 

36.463 

 

0‟73 

 

11375 

 

6779 

 

7'11 

 

2'08 

 

0'170 

 

1930 

 

38.739 

 

0'60 

 

120'85 

 

68'25 

 

7'09 

 

2'04 

 

0'163 

 

Font    I.N.E.. Elaboració pròpia 

 

Per tal d‟estudiar el progrés dels grups, 
assignem a la taula de l‟índex d‟evolució un 
valor inicial de 100 a tots i cadascú dels grups, 
dels qual hem seguit l‟evolució.  
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 Podem concloure que a principis del segle 
XX, la ciutat d‟Alcoi manté una dinàmica de 
creixement semblant a la resta del País 
Valencià i d‟ Espanya, encara que està un poc 
per damunt del creixement de la província, 
fonamentalment per l‟arribada de gent d‟altres 
pobles agrícoles del voltant a la ciutat. 

 

La situació orogènica de la ciutat sempre 
n‟ha dificultat les comunicacions, no sols dins 
de la mateixa ciutat sinó també amb el conjunt 
de les poblacions tant de la contornada d‟Alcoi 
com de la resta d‟Espanya. A principis dels 
anys trenta encara trobem aquesta mancança 
de comunicacions i sols hi podem destacar les 
carreteres oficials, que en realitat tampoc són 
massa bones: 

 

 Carretera d’Alcoi a Yecla passant per Ibi, 
Castalla i Villena 
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D’Alcoi a Callosa d’Ensarrià passant per 
Benilloba i Confrides 

 

D’Alcoi a Banyeres 

 
D’Alcoi a La Vila joiosa passant per 

Penàguila 

 

D’Alacant a València passant per Alcoi en 
direcció a Xàtiva 

 

Cal destacar que per anar a Alacant hi 
havia una línia privada d‟autobús anomenada 
“La Alcoyana” que feia dos itineraris diaris: un 
per Xixona i l‟altre per Ibi, a més de tenir 
comunicacions amb altres pobles del voltant. 

 

Per ferrocarril trobem dos línies de 
comunicació: 
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Alcoi Port de Gandia disposava de 4 
trens, encara que tots no circulaven tots els 
dies. El primer ferrocarril va circular l‟any 1893. 

 
Alcoi Xàtiva, també conegut com “del 

nord”, comptava en total amb vuit serveis diaris 
entre viatgers i mercaderies. En realitat era el 
vertader eix de comunicació. 

 
Alcoi Alacant. En els anys trenta era un 

projecte que després mai va arribar a res, 
encara que tota l‟esplanació, els ponts i els 
túnels foren acabats en aquell temps.  

 

Un element fonamental per al 
desenvolupament de la ciutat d‟Alcoi, com a 
conseqüència de la complicada situació 
orogràfica, serà la presència de tot tipus de 
ponts construïts al llarg del temps, tant dins del 
nucli urbà com a les rodalies. 
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Pont de Penàguila. Construït al segle 
XVIII, aquest pont creua el riu Molinar entre el 
carrer Tossal i el carrer Caragol. Aquest últim 
carrer deu el seu nom a la disposició 
orogràfica, ja que s‟adapta fent corbes al gran 
desnivell que el porta fins al pont de Penàguila. 
La reconstrucció més antiga de què tenim 
notícia és de l‟any 1712. Fins a la construcció 
de la carretera que portarà a Callosa 
d„Ensarrià, de la qual ja hem parlat en les 
comunicacions, i del viaducte de Canalejas, un 
altre pont que esmentarem després, era l‟eixida 
al camí  per anar a  Penàguila i a la Marina 
Baixa.  

 

Des d‟un punt de vista tècnic està  construït 
per una volta de mig punt amb 14,80 metres de 
llum, amb una altura des de la clau fins al nivell 
de l‟aigua de 5,78 metres i una altura des del 
camí de fins a 7,10. 

 
Pont de Cocentaina. També del segle 

XVIII, va ser fonamental per a Alcoi. Era l‟eixida 
de la vila camí de València, passant per 



30 

 

damunt del riu Riquer. Podríem considerar 
aquest pont de Cocentaina, també conegut 
com d‟Algezares,  el punt més important per a 
les comunicacions de la vila fins al segle XIX.  
La notícia més antiga que tenim d‟aquest pont 
és de 1675; encara que de segur que va existir 
alguna construcció des de la fundació de la vila. 
Així i tot la reconstrucció més important,  i per 
aquest motiu l‟hem considerat del XVIII, va tenir 
lloc en1780. Des de l‟eixida del pont podem 
considerar que començava l‟anomenat camí de 
Cocentaina. Per aquest camí tant sols és 
tardava una hora a arribar a la vila veïna i era 
de gran importància, ja que ací  començava el 
viatge cap a València. 

 

Des d‟un punt de vista tècnic sols té un arc 
de mig punt amb un diàmetre de 12,86 metres, 
amb una altura des de la clau fins al nivell de 
l‟aigua de 8.45 i una altura des del camí de ja 
10,20. 

 

Pont de Sant Roc.   Amb aquesta 
denominació troben en realitat dos ponts, l‟antic 
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i el nou. Ara explicarem primer el més vell que 
aprofitava per a comunicar el camí vell de 
Madrid, abans conegut com camí de Castella 
amb el carrer del mateix nom situat a 
l‟anomenada partida de Tints. La seua 
construcció és de l‟any 1731, encara que també 
està clara l‟existència abans d‟algun tipus 
d‟accés per a poder comunicar els dos llocs ja 
citats. 

 

Des d‟un punt de vista tècnic sols té un arc 
que arriba als 13,50 metres de llum. La llargària 
del pont és de 16 metres i l‟altura fins al nivell 
de l‟aigua de tant sols 3,75; és el més baixet de 
tots els pont  alcoians. 

 

Per altra banda  també tenim el pont nou 
de Sant Roc, que començà a construir-se al 
maig de 1861 dins del projecte general de la 
carretera nacional d‟Alacant a Xàtiva. Les obres 
acabaren al juliol de 1862. Aquest pont 
travessa el riu Uixola al conegut com 
Barranquet de Soler i uneix el carrer Alçamora 
amb l‟Alameda. 



32 

 

 

Pel que fa als elements tècnics és de 
fàbrica mixta amb tres arcs de mig punt, de   8 
metres de llum, amb dos piles de 2,50 metres 
que fan una altura de ja 20,50 metres. 
L‟amplària abans de la darrera ampliació era de 
7 metres i la longitud aplegava fins als 68,40 
metres. La fàbrica és de cadirat recte, però 
l‟intradós de les voltes  és de rajola. 

 
Pont de Sant Jordi.  Ens trobem ací en la 

mateixa circumstancia que amb el pont de Sant 
Roc, és a dir, tenim dos ponts amb el mateix 
nom. El primer i per tant més antic  aprofitava 
per a comunicar l‟anomenada partida de Tints 
amb el conegut com Hort de Sant Jordi i, més 
endavant, com el tint d‟Espí. El pont travessa el 
riu Riquer. 

 

Des d‟un punt de vista tècnic, te dos arcs 
de mig punt, un major que l‟altre; el major té 
10,30 metres de llum i el xicotet sols 7,20; en 
situació normal l‟aigua passa per davall de l‟arc 
gran. L‟altura des del camí fins al nivell de 
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l‟aigua és de sols 4,60 metres, amb una 
longitud de 23 metres. La matèria primera 
utilitzada és la pedra de cadirat amb 
maçoneria. 

 

El segon pont  que rep aquest nom inicia el 
seu projecte junt amb el de l‟eixample de la 
ciutat, a les darreries del segle XIX. Ja en 1875 
trobem el projecte de construcció d‟un nou pont 
que passarà per damunt del riu Riquer i que 
facilitarà les comunicacions del centre de la 
ciutat amb l‟eixample que estava preparant-se. 
Per a veure acabat aquest element bàsic de les 
comunicacions d‟Alcoi haurem d‟esperar fins a 
1926, en què s‟iniciaren les obres,  que 
acabaran en 1928. Al principi el nom del pont 
havia de ser de Sant Tomás com el carrer que 
aplegava des del centre de la ciutat al seu inici. 
Però al final es va optar per donar-li el nom del 
patró de la ciutat ja que era el pont més 
important, així i tot popularment serà conegut 
com el pont nou. Comunicava el barri vell de la 
ciutat des de la Plaça d‟Espanya, lloc on està 
l‟ajuntament amb l‟eixample.  
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Des d‟un punt de vista tècnic destaca que 
està format per 3 voltes parabòliques de 50 
metres de llum, entre eixos seguits de 4 trams 
rectes, cadascuna de les voltes està formada 
per dos arcs separats, la rasant del pont és de 
42 metres des del lloc més alt, l‟estructura del 
pont és de formigó armat amb una longitud de 
245 metres.  

 
Pont de Buidaoli. Aquest pont també va 

ser construït al segle XIX, concretament l‟any 
1827. Va ser finançat per l‟industrial alcoià 
Jerónimo Silvestre amb la finalitat de poder  
facilitar el trànsit des del barri de de Sant Antoni 
o Buidaoli fins al camí de La Galera. A canvi de 
finançar el pont i del compromís de tenir-lo 
sempre en condicions,  va sol·licitar que li fóra 
concedida la recollida de tot el fem que es  
produïa a  l‟escorxador de la vila. 

 

Des d‟un punt de vista tècnic, el pont té un 
arc el·líptic de 13,60 metres, amb una amplària 
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d‟1,60 metres i una barana que facilita l‟accés 
pel pont. 

 

Pont de la Pixquera. Aquest pont creua el 
riu Riquer a l‟altura en què el carrer Fraga 
s‟uneix amb el carrer Buidaoli. Aquesta 
infraestructura donava accés a l‟anomenat Hort 
de Llàcer, i per això serà conegut amb el 
mateix nom, més endavant la gent d‟ Alcoi el 
coneixerà com el Pont de Palomino. 

 

Des d‟un punt de vista tècnic  té un arc 
el·líptic de 8 metres de llum i quasi un altre mig 
arc amb sols 5 metres de llum.  L‟altura des del 
nivell de l‟aigua fins al camí és de 5,50 metres i 
l‟amplària del pont aplega als 3 metres. 

 

Pont de Cadisenyo.  Aquest el trobem al 
final de l‟anomenat barri d‟Algezares, a mà 
dreta sorgeix un camí que creua el riu, abans 
era conegut com el pont d‟En Baptista o com 
de Penella. Però el nom popular de cadisenyo li 
ve donat per trobar al voltant una fàbrica 
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llogada al fundador de la Caja i Monte de 
Piedad d‟Alcoi; en Diego Montañes i Álvarez, 
natural de la ciutat de Cadis . 

 

Des d‟un punt de vista tècnic està format 
per una volta de mig punt d‟11,53 metres de 
llum, amb una altura de  8 metres fins al nivell 
de l‟aigua i una alçada fins al camí de 
9,50metres. Per altra banda l‟amplària del pont 
és de 3,80 metres. 

 

Pont de Cristina. Aquesta és una de les 
infraestructures construïdes a les darreries del 
segle XIX en ple procés de la revolució 
industrial. La primera pedra del pont va ser 
posada l‟1 de gener de l‟any 1823. Després de 
moltes dificultats i també molts projectes per a 
poder finançar la costosa obra es donarà per 
finalitzada l‟obra el 24 de setembre de 1837 per 
mitjà d‟un ofici de l‟Ajuntament. El preu de cost 
va arribar fins als 2.000.000 de reials, finançats 
únicament pels mateixos alcoians, una 
barbaritat en aquell moment. El nom de pont de 
Cristina va ser per a veure si així el govern o el 
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mateix rei decidia ajudar al seu finançament. 
Travessa el riu Riquer i va facilitar les 
comunicacions ja que entrà a formar part de la 
carretera Alacant – Xàtiva. Al mateix temps la 
seua construcció donarà lloc  a la planificació 
urbanística del barri de Santa Elena. 

 

Des d‟un punt de vista tècnic  hi trobem 7 
voltes, la central de mig punt i la resta 
fortament apuntades, amb 19 metres de llum la 
central i sols 4,80 les laterals que son voltes 
ogivals d‟alleugeriment. Té una altura de rasant 
sobre la fondària del barranc de 27,50 metres i 
una longitud que aplega als 87,30. 

 

Pont de la Petxina. És un altre dels ponts 
alçats en la segona mitat del segle XIX, serà 
construït al mateix temps que el ja vist de Sant 
Roc dins de l‟anomenat projecte de la carretera 
d‟Alacant a Xàtiva. El seu nom  és el de Petxina 
o també conegut com del Benisaidó per 
travessar eixe riu. Igual que el de Sant Roc, la 
seua  construcció començarà al setembre de 
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1861 i serà inaugurat al mes d‟octubre de l‟any 
1863. 

 

Des d‟un punt de vista tècnic disposa de 5 
arcs de mig punt amb 11,15 metres de llum, 4 
piles de 3,50 metres en la base; per altra banda 
la seua altura es de 28,60 metres i l‟amplària 
abans de la darrera reforma era de 7 metres, 
tenia una longitud de 88,35 metres unida a una 
altura de 27 metres. La seua fàbrica és de 
cadirat aplantillat amb dovelles  de les voltes i 
recta en la resta. 

 
Pont o Viaducte de Canalejas. A les  

darreries del segle XIX, més concretament en 
1897, van començar les primeres gestions per 
a la construcció d‟aquest pont, que des de l‟inici 
va comptar amb l‟ajuda de José Canalejas per 
a portar endavant el projecte. Canalejas estava 
políticament lligat a aquesta ciutat al ser diputat 
nacional  per la seua circumscripció des dels 
inicis de la seua vida política fins al moment del 
seu assassinat a Madrid quan era president del 
govern en 1912. El dia 24 de febrer de 1907 en 
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va tenir lloc  la inauguració. Els treballs havien 
començat el 27 d‟abril de 1901, i el cost de 
l‟obra va ser de 365.780 pessetes. 

 

El pont aprofitava per a salvar el riu Molinar 
i poder enllaçar el centre de la ciutat, és a dir, la 
plaça d‟Espanya, on estava l‟Ajuntament, amb 
la carretera de Callosa d‟Ensarrià. 

 

Des d‟un punt de vista tècnic consta de 
quatre trams metàl·lics d‟acer continus, els dos 
centrals tenen 44 metres de llum. D‟altra 
banda, els dos laterals apleguen fins als 36. 
Les bigues son de gelosies del tipus Eiffel. 
L‟altura de les tres piles és de 48,52 i 30,50 
metres respectivament. L‟amplària del pont 
arriba fins als 10 metres i l‟altura de la rasant és 
de 54 metres sobre el barranc. Va ser un dels 
viaductes més alts construïts en aquell 
moment. És metàl·lic. 

 

Pont de l’Uixola. Més que un altre pont, en 
realitat es tracta d‟un viaducte sobre el barranc 
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de Soler. En un principi la funció original era 
únicament per a la circulació del projectat i mai 
acabat ferrocarril Alcoi – Alacant. 

 

Cal destacar que té una longitud de  77 
metres i 4 arcs de mig punt amb 12 metres de 
llum de formigó de massa cadascun. L‟altura 
màxima arriba als 25 metres. 

 
Pont de Sant Jaume. Utilitzat per a unir el 

centre antic d‟Alcoi amb la coneguda com 
primera zona d‟eixample de la ciutat pel carrer 
de Sant Jaume, salvant el conegut com barranc 
de la Lloba. Serà en 1912 quan l‟arquitecte 
municipal d‟aleshores, Timoteo Briet, amb 
l‟enginyer municipal José Abad, van projectar 
un pontó de cadirat  amb un arc de 7 metres. 
Però la construcció del pont ja esmentat de 
Sant Jordi va canviar les coses i el projecte 
s‟aturà per falta de recursos, encara que  per fi 
es durà a terme en 1927, però amb  un pont de 
dos trams rectes i un xicotet voladís de formigó 
armat. Les piles son de formigó en massa, té 
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una longitud de 53,17 metres i el taulo és una 
biga també de formigó.   

 

Altres pont i viaductes no urbans.  Són 
aquells que trobem fora del nucli urbà, a l‟eixida 
d‟Alcoi, i no tenen cap relació amb la vida 
urbana de la ciutat, sinó amb les seues 
comunicacions. 

Viaducte del Barranc del Sint. 

Viaducte del riu Barxell  

Viaducte riu Polop 

Viaducte del Barranc de Sant Antoni 

Pont de les 7 llunes 

Pont desviat o també conegut com pont 
oblic. 

 

La quantitat de premsa que trobem a l‟Alcoi 
de principi del segle XX, ve marcada tant per la 
necessitat social de tenir notícies tant  locals 
com  nacionals o internacionals, junt amb el fet 
d‟aprofitar la premsa com a element fonamental 
de propaganda i proselitisme polític. Així 
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trobem els següents diaris que és publiquen a 
la localitat en 1930. 

 

La voz del Pueblo.  Es un setmanari de 
propaganda catòlica social. Va començar a 
publicar-se al juliol de 1914 i va acabar al 
mateix mes de l‟any 1936, quan va començar la 
guerra. Tenia una periodicitat setmanal. 

 

La Gaceta de Levante. Titulat Diari 
independent, encara que era de tendència 
conservadora. Durant la II República i la guerra 
canviarà de tendència. Acabarà la seua 
existència a l‟abril de 1939, quan ja era 
favorable al nou règim. 

 

Boletín de la Sociedad de Albañiles y 
Directores de Alcoy. Va començar a publicar-
se al novembre de 1928 i va traure l‟últim 
número al març de 1931. Tenia una periodicitat 
trimestral i la seua tendència era ugetista. 
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Indicador Religioso. Sols va tenir 30 
números al carrer, era un butlletí de caràcter 
parroquial i periodicitat bisetmanal.  

 

La Voz alcoyana. Diari de la vesprada. 
Literatura, notícies i publicitat. De periodicitat 
diària.  Solament va estar  al carrer des de l‟1 
de febrer de 1930 fins al 10 del mateix mes. El 
preu era de 10 cèntims. 

 

Democracia. Una altra publicació que va 
tenir poca duració, de març de 1930 a agost de 
1931. Es un setmanari polític de la dreta liberal 
republicana, que tenia un preu de 10 cèntims. 

 

Redención.  És tracta d‟un setmanari que 
sols va durar des d‟abril fins a setembre de 
1930. Era anarquista, de periodicitat setmanal i 
amb un preu de 15 cèntims. 

 

El Faro. Més que un periòdic el podem 
qualificar d‟òrgan del Partit Republicà Radical 
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Socialista d‟Alcoi; va tenir una periodicitat 
setmanal. 

 

Des del punt de vista de les forces armades 
tenim a Alcoi la presència de una caserna de 
l‟exèrcit  formada pel Regiment d‟infanteria 
Vizcaya número 51 sota el comandament d‟un 
coronel. 

 

Com no podia ser d‟una altra manera, 
també destaca la presència a la ciutat de la 
Guardia Civil que manté una casa quarter a la 
ciutat sota les ordres d‟un capità, i que controla 
un total de 21 línies dels pobles del voltant. 

 

Pel que fa a llocs d‟oci podem destacar 
l‟existència de: 

 

Teatro Circo. Teatre de la societat de 
socors mutus El Trabajo amb un total de1.032 
localitats. 
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Teatro Calderón. Teatre del Círculo 
Católico de Obreros de Alcoy amb 1.216 
localitats. 

 

Per altra banda cal destacar que l‟activitat 
econòmica de la ciutat d‟Alcoi com a 
conseqüència de la forta indústria era prou 
significativa com demostra la presència a la 
ciutat de  diferents entitats de crèdit: 

 

Banco de Espanya. Alcoi és dels pocs 
pobles on hi ha sucursal d‟aquest banc de 
l‟estat  sense ser capital de província. Hi és des 
de 1884. 

  

 Banco Hispano – Americano. Va obrir la 
sucursal de la ciutat en 1924. 

 

Banco Español de Credito. També va 
arribar a Alcoi l‟any 1924. 
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També trobem a Alcoi la presència de dos 
xicotets bancs locals: La Banca Vicens i la 
Banca Raduán. 

 

L‟entitat financera més forta de la ciutat era 

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Alcoy. Fundada el 8 de juny de 1875 a 
partir del testament  de Diego Fernando 
Montañes, donarà lloc a la creació del Monte 
de Piedad i Caja de Ahorros de Alcoy. Va ser 
gràcies al testament d‟aquest senyor que hi va 
haver la possibilitat de creació a la ciutat d‟una 
entitat peculiar, un Monte de Piedad, ja que 
entre les condicions per a la seua constitució 
era que els alcoians aportaren una quantitat de 
700.000 reials per a poder-se sumar als 
300.000 que ell donava en el testament. Les 
diferents gestions de les autoritats municipals 
amb els majors contribuents de la ciutat 
donaran per fi la solució i així en 1875 naixerà 
El Monte de Piedad de Alcoi, que també serà 
Caixa d‟Estalvis  perquè era una de les 
condicions dels contribuents. 
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També en aquestes dades, més 
concretament en 1877, es crearà una altra 
institució econòmica i financera de gran 
importància per al desenvolupament de la 
ciutat, aquesta societat es La Unión Alcoyana  
que serà una societat d‟assegurances i 
reassegurances, creada amb la finalitat primera 
d‟assegurar contra incendis involuntaris a prima 
fixa les finques rústiques i urbanes, així com els 
edificis industrials, els productes, les màquines, 
els mobles i d‟altres,  protegint els propietaris 
de les fàbriques de les possibles perdudes 
degudes en principi al foc. A poc a poc aquesta 
empresa esdevindrà una empresa normal 
d‟assegurances.  

 

Cal destacar també l‟existència de la 
Cambra de Comerç i indústria d‟Alcoi als inicis 
del segle XX, com a element aglutinador de les 
activitats tant industrials com comercials que 
aniran desenvolupant-se al llarg del temps a la 
nostra ciutat, tenint en compte que a la 
província d‟Alacant només Alcoi juntament amb 
Oriola van tenir la possibilitat de disposar 
d‟aquest tipus d‟entitat independent de la 
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capital de la província, la qual cosa sempre 
ajuda a marcar diferències amb Alacant.   

   

La Cambra de Comerç i Indústria d‟Alcoi té 
el seu origen al novembre de 1886, quan un 
grup d‟ empresaris alcoians decideixen crear-la. 
En un primer moment, segons el llibre de socis 
del febrer 1887, tenim ja 120 empresaris 
alcoians que formen part de la cambra.  

 

Altre aspecte a destacar de les 
característiques de la ciutat d‟Alcoi a principis 
dels anys trenta és l‟educació. Bàsicament, la 
societat alcoiana i l‟espanyola en general la 
podem definir des dels nostres paràmetres 
actuals com analfabeta funcional. Així i tot, cal 
recordar que per als paràmetres del moment la 
gent que únicament sabia llegir i escriure el seu 
nom ja no era considerada com analfabeta. 
També cal destacar que la gran quantitat de 
periòdics editats a la ciutat, com ja hem vist, 
tampoc seria possible sense una quantitat 
potencial de lectors. Els col·legis eren com a la 
resta d‟Espanya, pocs i roïns. La major part de 
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les denominades escoles en realitat eren poc 
més que un local o un pis; on un mestre o de 
vegades una mestra intentava ensenyar alguna 
cosa a molts alumnes de diferents edats al 
mateix temps. Les classes a més a més 
estaven separades per sexes. Les xiques 
estudiaven les coses del seu sexe.  Els xics 
que volien, o millor dit, podien estudiar, ho 
havien de fer a escoles privades i després anar 
a Alacant a presentar-se als exàmens com 
alumnes lliures. Però així i tot, ja tenim a la 
ciutat en aquestes dates,  un institut 
d‟ensenyament secundari que havia iniciat el 
seu funcionament l‟any 1928, en plena 
dictadura del general Primo de Rivera. Ara 
Alcoi s‟havia convertit en una de les poques 
ciutats d‟Espanya que sense ser capital de 
província  tindrà un centre d‟aquestes 
característiques, és a dir, dels coneguts com 
d‟ensenyament mitjà.  

  

 És molt important citar, encara que siga 
ràpidament, la creació de l‟Escola Industrial, hui 
coneguda com l‟Escola Politècnica Superior 
d‟Alcoi, que serà fonamental per a la preparació 
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dels tècnics que necessiten les fàbriques de la 
ciutat.  El seu origen el podem trobar en els 
esforços que farà la Reial Fàbrica de Draps 
d‟Alcoi  quan va decidir crear un establiment 
cientificoartístic a l‟any 1828 per a la preparació 
dels estudis industrials. Aquest centre educatiu 
serà la primera escola tècnica industrial 
d‟Espanya. En 1930, ja sota el nom d‟Escola 
Superior d‟Indústria, impartia  els peritatges 
elèctric i tèxtil.    

 

La revolució industrial a Alcoi comportarà 
un agreujament de les condicions de vida del 
proletariat alcoià, per  la qual cosa la ciutat 
també serà pionera en l‟existència del 
mutualisme obrer. 

 

El procés d‟industrialització alcoià 
comporta, tal i com ocorre en altres zones, 
l‟aparició d‟una polarització social notable entre 
empresaris i obrers. 
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Els obrers són els que es trobaven en una 
situació pitjor per una sèrie de causes com que 
el salari que cobraven era molt baix. Açò és 
evident sobretot a Alcoi “on són molt més 
baixos que a Barcelona” (4). 

 

Aquest baix sou va unit a una situació 
sanitària i social  deficitària, derivada de fet que 
l‟assistència social per part de l‟estat o del 
mateix Ajuntament d‟ Alcoi o inclús de 
qualsevol altra institució és pràcticament 
inexistent. 

 

Però no podem oblidar que Alcoi és a una 
de les poques ciutats d‟Espanya on sempre cal 
recordar que el concepte de solidaritat estava 
present i per això amb totes les mancances del 
moment trobem un esforç de l‟Ajuntament de la 
ciutat en l‟ajuda als necessitats que anirà 
augmentant de manera exagerada en els 
moments més crítics, com podem confirmar en 
el gràfic. 
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Gràfica I.- Despeses del pressupost 
municipal dedicades a la beneficència 

 

 
        Font (5).  Elaboració pròpia 

 

Davant aquesta inassistència general 
sorgeix aviat un tipus de societat creada, ja bé 
pels mateixos obres o bé inclús pels patrons 
juntament amb els mateixos treballadors amb la 
finalitat de mitigar en la mesura que fora 
possible la desesperada situació en què es 
troben els treballadors alcoians. Les societats 
creades seran de dos tipus fonamentalment, 
les anomenades societats cooperatives i les 
societats de socors mutus. 
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Tant les unes com les altres tractaven de 
pal·liar aquella penosa situació mitjançant el 
sistema mutualista. Si un obrer es quedava 
sense treball, es posava malalt, o es feia vell, 
trobava que durant un temps no percebia cap 
tipus de jornal, amb la qual cosa la situació 
econòmica de la família passava de ser 
apurada a ser desesperada. 

 

Ací a Alcoi trobem moltes d‟aquestes 
societats, amb major o menor duració en el 
temps d‟actuació, fins i tot amb limitacions per a 
tenir socis o no, ja que hi ha societats obertes a 
tot tipus de socis i altres que pel contrari en 
limiten el nombre en el moment que imposen 
una sèrie de condicions per l‟ingrés. 

 

Aquestes limitacions vénen donades o bé 
perquè es tracta de societats dedicades només 
a un tipus de treballadors, com és el cas de la 
societat La Unión Paperera, una societat de 
socors mutus però que en l‟article primer diu 
“pueden serlo todos los obreros pertenecientes 
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al ramo del papel” (6), o bé per motius 
confessionals com és el cas del cercle Catòlic 
d‟Obrers, el qual en el tercer apartat de l‟article 
19 del reglament de 1872 diu “ser católico, 
apostólico y romano” (7). 

 

Les condicions de vida i la situació 
sanitària, agreujada pel còlera de 1854, van 
provocar que molts xiquets quedaren orfes de 
pare i mare en aquesta ciutat, al temps que no 
poques seran les viudes abandonades a la 
misèria sense poder dedicar-se a cap treball 
físic per raó de la seua avançada edat i no cal 
dir  que també hi trobem molts vells en la 
mateixa situació. Per a tractar de donar auxili a 
les classes esmentades i que no hagen de  
demanar al carrer, es va acordar crear una 
casa de Beneficència. Més endavant seran les 
monges de l‟ordre de les Hermanas Terciàries 
les que des de la casa mare de Vic arribaran a 
la ciutat a l‟abril de 1861 per a fer-se càrrec de 
la institució. 
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A la segona meitat del segle, concretament 
el 30 de juny de 1877, tindrà lloc el naixement 
d‟una altra gran institució a la ciutat dedicada a 
pal·liar els greus problemes d‟higiene i sanitat 
d‟ Alcoi: l‟Hospital Civil d‟Oliver, construït 
després de la mort a Barcelona el dia 15 de 
setembre de 1866 del financer i industrial català 
Agustín Oliver, que al morir sense cap fill ni 
hereu directe va deixar una gran quantitat de 
diners per a beneficència i caritat. Els seus 
marmessors van destinar una quantitat dels 
recursos a la compra d‟uns terrenys als afores 
de la ciutat i  va començar la construcció d‟un 
hospital  de nova planta per als pobres de la 
ciutat. L‟hospital va ser edificat al conegut com 
l‟eixample de la ciutat, a la carretera de 
Banyeres; el seu cost total va estar al voltant 
d‟1.200.000 pessetes. L‟Ajuntament sols havia 
de fer front a les despeses del personal, que es 
veuran reduïdes per la presència al centre 
sanitari de les monges terciàries.  

 

L‟edifici és caracteritza per tenir un bloc 
central amb dues naus laterals, cadascuna per 
a un sexe i dividides també en tres pavellons. 
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La gestió estava a càrrec d‟una junta on 
destacava la presència no sols del representats 
de l‟Ajuntament, sinó també,  com en quasi 
totes les institucions d‟ Alcoi, d‟un grup dels 
majors contribuents de la ciutat. 
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3.- ORIGEN I 
PROCLAMACIÓ DE LA   
REPÚBLICA 1931 

 
 
 
 
 
 

Des del moment en què el rei d‟ Espanya 
Alfons XIII va acceptar, al marge de la 
constitució de 1876,  la  convivència de la 
monarquia amb la dictadura del general Miguel 
Primo de Rivera, aleshores capità general de 
Catalunya, podem afirmar que la data de 
caducitat de la mateixa monarquia estava ja a 
la vista de tots, és a dir, els defensors del 
sistema monàrquic seran els mateixos 
encarregats de portar el règim  a la seua 
destrucció i fer realitat d‟un dia per a l‟altre 
l‟arribada, un tant inesperada, de la II República 
espanyola. 
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La mateixa dictadura, a causa del seu 

autoritarisme, pareixia clar que no seria molt 
llarga, però tampoc ningú podia pensar que no 
sols fóra relativament curta, sinó que a més a 
més, no fóra capaç de sobreviure un temps a la 
desaparició del general i acabarà convertint-se 
a la curta i de forma ràpida la causa de la 
desacreditació sistemàtica no sols del règim de 
la Restauració sinó també, i fonamentalment, 
de  la mateixa monarquia. Des del moment en 
què la dictadura de Primo de Rivera deixa pas 
a la del general Berenguer, el sistema 
dictatorial començà a fer aigües per quasi tots 
els costats; un grup nombrós de fidels al règim 
comença a abandonar ràpidament el vaixell. 
Alguns dels primers en lluitar públicament 
contra la pervivència del regim són els 
membres del partit Republicà Conservador que 
fan servir el setmanari local Democracia per a 
proclamar primer la constitució a Alcoi ja al juny 
de 1930 del Nou Centre Republicà on poden 
agrupar-se les forces cada dia més nombroses 
d‟alcoians republicans conservadors. I a més a 
més, per a anar marcant distàncies podem fer 
servir l‟afirmació  del setmanari “no cejaremos 
en nuestra demanda de que sea revisada la 
obra realizada por los upetistas en el 
ayuntamiento de Alcoy” (8).  Cada vegada són 
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menys els defensors del règim monàrquic. A 
Alcoi, com a la resta de Espanya, les crítiques 
són continuades, quasi tots els partits polítics i 
les agrupacions culturals marquen les 
diferències amb el passat. No ho faran només 
els republicans de sempre, sinó també molts 
dels fins ara tradicionalment monàrquics. Ara 
seran coneguts a Alcoi com els monàrquics 
sense rei. Podem afirmar que quan els partits 
republicans, els socialistes i els nacionalistes, 
van signar el pacte de Donosti amb la finalitat 
d‟enderrocar la monarquia el més aviat possible 
i implantar la república, van deixar ferit de mort 
i amb data definitiva de caducitat el règim 
d‟Alfons XIII. Aquesta realitat  ja la veien vindre 
alguns dels republicans alcoians, encara que 
per a la major part d‟espanyols la República 
estava encara molt lluny. A Alcoi, un sector del 
republicanisme la veia molt a prop, i aquest 
sector, en contra del que esperava la gent, que 
els considerava d‟esquerres, serà la dreta 
liberal. En el setmanari de la dreta liberal 
alcoiana Democracia, llegim: “el día 18 en San 
Sebastian se ha constituido un frente único 
republicano. Podemos creer ya el próximo 
advenimiento de la República” (9). 

 
Les primeres mostres de conflicte polític 

intern municipal entre els fins ara partidaris de 
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la monarquia les trobem a Alcoi, ja al febrer de 
1930, quan serà nomenat el nou govern 
municipal d‟Alcoi pel Reial Decret de febrer. 
L‟alcalde serà el senyor Ramón Pérez Batlle. 
Però les dificultats  arranquen ja en la primera 
sessió municipal del nou Ajuntament, quan 
Carlos Pérez renuncia per la seua ideologia  
però aquesta renúncia no es acceptada per 
l‟alcalde que tindrà aleshores  un fort 
enfrontament amb gent del consistori. Com 
podem veure també quan el regidor Desiderio 
Mataix Domènech accepta el càrrec de tinent 
d‟alcalde per estar obligat a fer-ho, però fa 
constar davant el ple municipal i a l‟acta la seua 
protesta per la forma antidemocràtica en què 
ha tingut lloc el seu nomenament. O per 
exemple, quan el senyor Jordà Silvestre 
manifesta que ara ha sigut nomenat regidor per 
reial decret, però que després de sis anys de 
dictadura ha canviat i ara és republicà, i a més 
a més, pertany a la casa del poble, encara que 
està disposat a lluitar per Alcoi i a recuperar 
Espanya. De manera pareguda aniran 
manifestant-se alguns dels regidors com Moltó 
Pascual que sols es defineix com monàrquic, o 
Sanz Herrera que manifesta ser d‟esquerres 
(10). 
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Més endavant tot anirà complicant-se més. 
El senyor Sanz Herrera manifesta de nou la 
satisfacció personal pel nomenament de 
l‟alcalde, però protesta per la forma en què s‟ha 
fet. Aprofita el moment per a declarar-se 
republicà, membre del partit Reformista (11).  
    

A Alcoi trobarem fonamentalment dos 
grups de republicans: el format per la xicoteta 
burgesia comercial o industrial, fonamentalment 
xicotets propietaris que són republicans de tota 
la vida com els grups que estan al voltant dels 
Radicals Socialistes; que volen no sols un canvi 
del nom del règim, sino també un canvi de 
formes con diu  Álvaro Albornoz: “ No crec en 
una república conservadora, perquè la 
monarquia no és un poder polític, sinó 
social. Ara sols hi haurà èxit amb unes noves 
forces socials verdaderament revolucionàries. 
No cal canviar sols el nom i les aparences de 
les institucions per a deixar-ho després tot com 
està (12). O bé trobem als que podem definir 
com  els nous republicans, es a dir, els 
conservadors  i catòlics, que finalment 
desenganyats amb el sistema de la monarquia  
de la restauració, ara veuen a la república sols 
com la possible continuadora del mateix i vell 
sistema oligàrquic, amb sols el canvi de nom, 
sino que a més a més la veuen com a una 
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vertadera barrera contenidora de  les possibles 
revolucions  a Espanya ja siga com la dels 
soviets a Rússia o la dels mateixos anarquistes 
a  l‟Alcoi de 1873. Per altra banda trobem al 
segon grup d‟opositors al règim: els proletaris 
revolucionaris, fonamentalment vinculats en 
Alcoi a l‟anarquisme, partidaris de la república 
però sols com ja es van dir a la circular numero 
8 del 24 de febrer de 1873  que considerava 
que “la República  és l‟últim baluard de la 
burgesia, la darrera trinxera dels explotadors 
del fruit del nostre treball, i un desengany 
complet per a tots aquells dels nostres germans 
que tot ho han esperat i ho esperen dels 
governs. Cal anar  endavant  fins al triomf de 
l‟anarquisme i  del col·lectivisme, amb la 
destrucció de tots els poders autoritaris i dels 
monopolis de classe, on no hi haurà ni Papes 
,ni reis ,ni burgesos, ni cures, ni militars, ni 
advocats, ni jutges, ni escrivans ni polítics” (13). 
Però seguim trobant manifestacions de 
republicans conservadors on destaquen que la 
república no és una disfressa de l‟autocràcia, 
sino més be la més alta expressió de la 
democràcia “la República es un régimen de 
gobierno dentro del cual impera la ley (14). La 
dreta liberal republicana és un partit que 
necessita a Alcoi fonamentalment dos coses: 
ampliar la seua base social, i reafirmar que 
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república no vol dir  anarquia; per això el partit 
no para de buscar gent, com ja hem vist i com 
confirmen les declaracions de Gregorio 
Ridaura, un dels caps locals del partit que no 
anirà a la llista municipal de la coalició 
republicana – socialista per Alcoi en les 
eleccions de abril de 1931, però en canvi serà 
candidat provincial per el partit a les eleccions 
de les corts constituents, on com ja veurem no 
eixirà elegit, encara que rebrà un nombre 
important de vots a Alcoi, per damunt del 14% 
en el total local, aquest cap és qui afirma “en 
este partido tienen cabida todos hombres de 
buena fe, que sientan la masculinidad sin 
arrogancias ni chulerías” (15). L‟altra declaració 
és en favor de la ideologia conservadora doncs 
afirmen que una república conservadora no és 
reaccionaria; per tant cal diferenciar entre 
república conservadora, democràtica i règim 
reaccionari o totalitari.  
 

Ara, com altres voltes ja ha passat a la 
història d‟ Espanya, els fets de Jaca del 12 de 
desembre de 1930 acceleraran finalment la 
caiguda d‟un règim monàrquic completament 
desacreditat al carrer. La proclamació fallida de 
la II República per part d‟un grup de militars 
d‟aquella caserna aragonesa acabarà 
ràpidament en un fracàs i amb la immediata 
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detenció dels militars amotinats. Entre els 
oficials implicats a la revolta hi trobem dos 
alferes fortament lligats a la vida de la nostra 
ciutat, que tenien les  seues famílies residint a 
Alcoi: Gisbert Blay i Campos.  

 
La ciutat va viure amb angoixa el ràpid i 

sumaríssim consell de guerra que en poc 
temps i sense garanties jurídiques va 
condemnar els oficials Galán i García 
Hernández a ser afusellats. La crisi política 
posterior portarà a la dimissió del general 
Berenguer i al nomenament per part del rei d‟un 
altre militar com a cap del govern: l‟almirall 
Aznar. A Alcoi tots els grups polítics 
republicans inclosos els conservadors com 
Dreta Liberal Republicana fan una defensa més 
o menys directa de l‟intent colpista al donar 
suport al fet per mitjà d‟unes afirmacions un 
tant especials “la revolución de diciembre, (aquí 
cal entendre que es refereix al pronunciament 
de Jaca) no fue comunista. El verdadero estado 
comunista y anarquizante ha sido cuando 
imperó la dictadura en que se atacó 
ilegalmente  a la propiedad privada”(16). El 
periòdic considerarà que els monopolis i les 
concessions administratives de la dictadura als 
amics del règim són un exemple de comunisme 
totalitari.  
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El nou govern format per un grup d‟afectes 

al règim voldrà salvar-lo, destacant la 
participació de Romanones com a últim intent 
de l‟oligarquia monàrquica per a mantenir el 
règim. Aplaçarà les eleccions legislatives 
previstes i aleshores convocarà eleccions 
municipals que sempre solen ser més 
favorables per als notables dels pobles, els 
antics cacics, i a més a més, són més fàcilment 
manipulables. Encara que ara no els eixirà bé. 

 
Tal i com passa a tota la resta de l‟estat  

espanyol, ací a Alcoi  es presenten dos 
candidatures a les eleccions municipals: els 
partidaris de l‟antic règim, els monàrquics, i els 
partidaris d‟un nou règim, els republicans. 
Aquesta en una coalició electoral de diferents 
partits republicans que a Alcoi van des de la 
Dreta Liberal, passant pels Radicals, els 
Radicals Socialistes i acabant amb els Soc   

 
La campanya electoral no era com són les 

de hui, encara que no per això deixà de ser 
menys animada. Des dels diferents òrgans de 
cada grup polític podem vore  com animaven a 
la gent a prendre un posicionament o un altre. 
Agafarem com a exemple dos diaris, en els 
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quals podrem vore com anava desenvolupant-
se tot el procés electoral. 
 
 La Gaceta de Levante: és una publicació 
de periodicitat diària, autotitulat independent, 
però de clara i manifesta tendència 
conservadora, en què podem llegir com 
defineix als dos grups que ara es veuran  
enfrontats no sols a les urnes sinó també als 
conceptes bàsics de com cal que siga la 
societat i com aprofita l‟ocasió per a qualificar 
positivament als monàrquics o per a 
desqualificar negativament als altres, així diu: 
"los españoles en dos grandes grupos 
genéricos a saber: los monarquicos y 
antimonarquicos o de otro modo los amantes 
del orden y los revolucionarios "(17). 
 
 Per altra banda si llegim Democracia que 
és un periòdic de periodicitat setmanal. La seua 
tendència és de dreta liberal republicana i 
escriu: "enfrente de nosotros y en sucio 
contubernio se agrupan todas las especies de 
la fauna monarquizante: los caciques y los 
dictadores" (18). Tot açò és mes curiós si se   
n‟adonem que tant un mitja de comunicació 
com l‟altre pertanyen sociològicament a grups 
conservadors de la dreta alcoiana, la diferencia 
fonamental  i bàsica entre els dos, és el tipus 
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de regim polític pel que cadascú pren part, la 
monarquia com a sistema sense llibertats 
dirigida per un funcionament oligàrquic o la 
república entesa com a sistema liberal de 
llibertats bàsiques amb: divisió de poders, es a 
dir: legislatiu, executiu i judicial. Llibertat 
religiosa amb separació de l‟estat i la religió o 
millor dit amb un estat aconfessional. 
L‟anticlericalisme serà sempre una de les 
característiques que uneixen a tots els grups de 
republicans alcoians que com anirem veien a 
poc a poc aniran separant-se en els altres 
elements ideològics de com cal que funcioni 
una societat i per últim llibertats d‟expressió, 
manifestació i per suposat també d‟indústria  i  
comerç.  
 

Per això al llarg del temps el setmanari 
Democracia s‟encarrega de definir clarament 
el govern de la futura república espanyola que 
serà: el govern d‟una república verdaderament 
democràtica, sense cap tipus de convulsió 
política, i per suposat sense cap radicalisme 
extrem; sempre dins de la legalitat i de l‟ordre 
establert. Per a defensar la postura de l‟ordre 
en la república, sempre el manteniment de 
l‟ordre públic serà un eix fonamental de la dreta 
alcoiana, atacarà al sistema de la Restauració 
diferent en tot a una república doncs les 
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persones d‟ordre i demòcrates que 
s‟escandalitzen al sentir parlar de república 
farien be en saber que la normalitat que tots els 
dies ens ofereix el govern autoritari del general 
Berenguer consisteix, en realitat en l‟intent de 
tornar als temps indignes en que  l‟oligarquia i 
el caciquisme ens van portar al colp d‟estat. 
També crítica la postura de la dreta monàrquica 
reaccionària per les seues afirmacions sense 
cap fonament al desqualificar a La Gaceta del 
Levante quan diu “se dice en la Gaceta de 
Levante que la revolución republicana del 
pasado diciembre era completamente favorable 
a la III internacional y también dice que Alcala 
Zamora es masón. Una crítica infamante (sic) 
el insigne patricio y católico práctico D. Niceto 
Alcalá Zamora, jefe de la Derecha Liberal 
Republicana” (19).   

 

Per últim, comentaren les declaracions 
fetes per Juan Botella Asensi al setmanari La 
Calle quan ja fa una clara manifestació sobre el 
futur polític d‟Espanya i que són arreplegades 
per el setmanari republicà local  El Faro del dia 
28 de març del 1931; on s‟afirma: La 
República espanyola ha de ser 
parlamentària, federal i radical. 
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 A Alcoi com, pràcticament, a la resta de les 
ciutats d‟ Espanya, es van presentar a les 
eleccions municipals les dues  llistes ja 
esmentades. En la nostra ciutat hi havia dos 
circumscripcions i cadascuna d‟aquestes 
estava dividida a la seua volta en tres districtes, 
aquest fet, de reduir el nombre de 
circumscripcions, ve a marcar un intent de 
mantenir, com sempre, per part de l‟oligarquia 
el control sobre el resultat final de les eleccions 
municipals. Les llistes no eren tancades com 
som avui i els electors podien votar directament 
als candidats preferits, o no votar al no desitjat; 
això feia més llarg i complicat el recompte 
electoral, i per altra banda, clarament és molt 
més democràtic al poder votar directament per 
cada elector a la persona que vols d‟un partit o 
be com ara d‟una coalició. I no sols a un partit 
en llistes tancades. Les dues llistes presenten 
cadascuna 19 candidats, al donar per 
descomptat que la llista derrotada tenia dret per 
llei a un mínim nombre de regidors. Si fem una 
ullada a les llistes tant a la  monàrquica com a 
la republicana podrem vore directament 
l‟extracte social dels candidats presentats. 
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Quadre II.- Relació de professions dels 
candidats a regidors en les eleccions municipals 
d’abril de 1931 a Alcoi 
 

PROFESSIONS MONÀRQUICS 
(20) 

REPUBLICANS
(21) 

Industrials  9 4 
Professions 
Lliberals 

8 3 

Propietaris 1 8 
Obrers     1 4 
 Font hemeroteca de l’A.M.A. Elaboració 
pròpia 
  
 Per tant queda clara la manca de 
representació obrera en les dues llistes 
electorals, i açò té, a més a més, un altre 
component polític i social local important. I és la 
força que dins del moviment obrer alcoià i del 
pensament polític tenia l‟anarquisme que no 
participaven com a militants als partits polítics 
ni tampoc en principi com a votants a les 
eleccions com ja veurem i que era partidari de 
fer servir l‟abstenció com a un element de la 
lluita. L‟anarquisme alcoià considerava, en 
general, ja veurem com hi ha excepcions, que 
la participació en les eleccions, també en les 
locals, en realitat el que feia era fer-li el joc 
polític a l‟oligarquia industrial i financera tant 
d‟Espanya com d‟Alcoi. 
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Cal destacar la majoritària presència de 

propietaris i industrials a la candidatura 
republicana i també ens crida l‟atenció el 
nombre elevat de professions liberals a la 
candidatura monàrquica, quan sempre havíem 
considerat a les professions liberals com un 
dels eixos bàsics del republicanisme a la ciutat 
units als xicotets comerciants i propietaris 
industrials. 
 
 Després de fer una ullada a aquestes 
característiques socials de les dues 
candidatures podem comprovar com en el fons 
les dos lluitaven  fonamentalment per la 
manera que cadascuna tenia d‟entendre sols el 
regim polític que devia de haver a l‟Espanya de 
1931: monarquia o republicà i no per altra 
qüestió més profunda de tipus social o gairebé 
d‟altre tipus con la política econòmica a 
desenvolupar o simplement en la millora de 
algunes condicions de vida dels treballadors 
espanyols. 
 
 Com a conseqüència del pacte de Donosti,  
la candidatura alcoiana de la coalició 
republicana - socialista tenia dins d‟ella 5 grups 
o partits ben diferents, cada grup tenia un 
nombre de candidats dins de la llista depenent 
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de: el carisma local dels candidats, el 
reconeixement social del mateix o la força 
estimada nacional o local del seu partit, que 
sempre no serà la mateixa, i fonamentalment 
de la implantació d‟aquest partit  a la ciutat 
d‟Alcoi. 
 

Quadre III.- Relació del nombre de membres 
de cada partit dins de la llista de candidats a 
regidors de 1931 per la coalició republicana a 
Alcoi 

 
 
Partit Polític Nombre de 

candidats 
  Republicà Radical 
Socialista 

8 

Dreta Liberal Republicana 3 
Partit Socialista 3 
Republicans Autònoms 2 
Aliança Republicana 2 
   Font (22). Elaboració pròpia 
 
 
  Com hem pogut veure al quadre de dalt, el 
Partit Radical Socialista era el que major 
nombre de candidats tenia a Alcoi. Fou creat en 
1929 per Marcelino Domingo a partir d‟un 
entroncament  amb el Partit Radical de Lerroux, 
replegava algunes aspiracions fonamentals  
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d‟Acció Republicana (Azaña), però vinculada 
fonamentalment a la coneguda Institución Libre 
de Enseñanza, i també per suposat a la 
maçoneria. Una fracció en 1933 es va fusionar 
amb Acció Republicana i va ser l‟origen de la 
Izquierda Republicana. L‟altra part del partit es 
va fusionar amb una escissió dels Radicals de 
Lerroux anomenats Partit Radical Demòcrata,  
la qual cosa portarà  a la creació d‟Unió 
Republicana. Era un partit de forta implantació 
social a Alcoi, en el qual destacarà, per damunt 
de tots, la figura de l‟alcoià Juan Botella Asensi, 
a qui ja s‟havia definit com “gran romántico y 
verdadero jacobino” (23). Podem afirmar sense 
cap dubte que era un dels homes en qui el 
famós triangle republicà de Llibertat, Fraternitat 
i Igualtat havia arrelat profundament. Serà un 
conegut lluitador contra l‟oligarquia del règim de 
la Restauració, defensor dels interessos obrers, 
sempre vinculats a la casa del poble d‟Alcoi, i  
al mateix temps un republicà convençut, 
contrari a qualsevol desviació en les idees 
fonamentals republicanes. Per aquest motiu 
Botella no parava massa temps en un mateix 
partit, ja que perdia progressivament el seu lloc 
quan se situava sempre en el sector més a 
l‟esquerra, més progressista i més favorable als 
interessos dels obrers. No era marxista, més 
aviat el podem definir com una mena de 
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socialdemòcrata per la defensa de la propietat 
privada i la intervenció de l‟estat per a millorar 
la qualitat de vida de tothom, encara que 
sempre amb una clara postura anticlerical. En 
aquest districte electoral d‟Alcoi, Botella Asensi 
sempre havia sigut un candidat alternatiu a 
José Canalejas, membre destacat del sistema 
oligàrquic de la Restauració que venia a la 
ciutat cada poc temps per a demostrar el seu 
poder i control i havia sabut fer seus els 
desitjos de la xicoteta burgesia alcoiana a 
través del partit liberal d‟Alcoi, al qual 
controlava sense cap problema des de Madrid. 
Més endavant, al final del període republicà, 
destacarà la figura del germà, Evaristo Botella 
Asensi, també membre del mateix partit. 
Evaristo sempre estarà a l‟ombra política de 
Juan i serà el darrer alcalde republicà de la 
ciutat.  
 

Per als radicals el règim de la dictadura 
sols vol salvar la monarquia, encara que 
s‟enfonsi Espanya. El Faro definirà un tant 
irònicament el caciquisme al unir-la amb l‟ajuda 
d‟un símil religiós i aconseguirà així burlar la 
censura:  

 
”La santísima Trinidad del caciquismo:  
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Vicens Albors Moltó 
Albors Moltó Vicens 
Moltó Vicens Albors” (24). 
 
 Però la sort no dura sempre i la portada 

del setmanari del 7 de març del mateix 1931 
serà censurada i no podrà eixir al carrer amb la 
tradicional primera pàgina: “Espanya sota el 
regim monàrquic...” i a partir d‟ací un grapat 
d‟afirmacions denunciant les maldats del règim. 

 
I a més a més, els republicans consideren 

a la monarquia com la culpable de tots els 
desastres, de la perduda de les últimes 
colònies, del caciquisme, de la fallida de 
l‟economia espanyola i de la sang vessada pels 
joves proletaris soldats espanyols al Marroc, 
sols per a benefici econòmic de l‟oligarquia i els 
cacics. 
 
 El Partit Socialista Obrer Espanyol, encara 
que era un partit obrer, marxista, va establir 
una col·laboració amb els partits republicans 
burgesos del moment. Era l‟organització 
política més ben estructurada a tot l‟estat 
espanyol, però no era tan forta a la ciutat 
d‟Alcoi, on tenia com a base d‟operacions la 
Casa del Poble, que aleshores compartien amb 
gent que a Alcoi no estava al Partit Socialista 
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com eren les figures destacades del Partit 
Radical Socialista o la gent de l‟Associació de 
Socors Mutus El Trabajo. 
 
 La Dreta Liberal Republicana era una altra 
de les formacions més implantades a Alcoi, 
inclús durant un temps disposarà de la 
publicació d‟un setmanari com Democracia 
que és en realitat l‟òrgan del partit i el que fa 
continuades crides a la participació política 
local dels republicans conservadors. Els seus 
partidaris també solien fer servir el setmanari 
per a demanar contínuament la afiliació al partit 
de la gent de la dreta alcoiana; encara que 
abans foren monàrquics, ara podien ser 
republicans de dretes. Aquest partit es va 
fundar prenent com a fonament dos grans 
personalitats polítiques nacionals del moment 
que després acabarien cadascuna anant pel 
seu camí. Niceto Alcalá Zamora i Miguel Maura 
Gamazo. En realitat és el típic partit 
conservador tant en els aspectes econòmics 
com en els socials i, fins i tot, en l‟aspecte 
religiós. A Alcoi els militants eren partidaris 
fonamentalment d‟Alcalá Zamora, a qui 
veneraven totes les setmanes en el periòdic 
com l‟exemple a seguir d‟un gran polític 
republicà, partidari de l‟ordre, de la propietat 
privada i defensor de la religió catòlica, encara 
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que de vegades eren anticlericals respecte al 
manteniment del gran  poder i influència de 
l‟església alcoiana.  
 
 L‟altre gran partit que participava en la 
coalició republicana a Alcoi serà el Partit 
Radical o Alianza Republicana. És el partit 
fundat per Lerroux, es basava en 
l‟anticlericalisme i el podem definir com 
fonamentalment  populista. La idea de la 
república n‟és l‟eix vertebrador i la seua base 
social era la classe mitjana urbana, com era el 
cas d‟Alcoi. A Alcoi hi havia un elevat nombre 
de xicotets propietaris industrials i comerciants i 
aquesta formació política tenia prou 
implantació, de vegades amb afiliats de gran 
reputació social. Tant és així que més endavant 
un membre d‟aquest partit serà elegit primer 
alcalde de la ciutat en l‟època republicana, 
quan hem de tindre en compte que altres partits 
tenien més membres a l‟Ajuntament. Sembla 
que també tenia un xicotet component de la 
maçoneria a Alcoi, que desapareixeria ja en 
1934. 
 
 La caiguda del govern del general 
Berenguer serà celebrada com un pas 
endavant en la lluita contra l‟antic règim i en 
favor de la República. Els radicals alcoians  
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consideren que ara tan sols els vells polítics 
intentaran salvar el rei, però que ells, els 
patriotes republicans, tenen el deure ineludible 
de salvar la pàtria. 
 
 El míting més destacable de la campanya 
electoral local serà el de principis d‟abril. Hi van 
participar la totalitat dels partits que anaven 
junts en la coalició republicana - socialista: 
Partit Socialista Obrer Espanyol, Dreta Liberal, 
Partit Republicà Radical Socialista i inclús 
altres que no van entrar a temps com Aliança 
Republicana, Partit Federal, Unió Republicana. 
Encara que més endavant en les eleccions de 
maig, per a substituir els monàrquics, aquests 
tres darrers partits tampoc estaran en la  
coalició, perquè sembla, com també veurem en 
els posteriors resultats electorals, que aquests 
partits a penes tenien implantació a la ciutat. 
Però, sense dubte el fet més emotiu de la 
campanya tindrà lloc quan la dona i els fills de 
l‟alferes Gisbert Blay van fer acte de presència 
al recinte del teatre i foren rebuts amb un fort 
aplaudiment per tota la gent present al míting. 
  

L‟altra candidatura, la monàrquica, estava 
formada per gent vinculada als partits que, 
tradicionalment, havien participat en la vida 
política local de la Restauració, però que no 
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havien estat partícips destacats de la dictadura 
del general Primo de Rivera. Fonamentalment 
era la gent vinculada al Partit Liberal 
Demòcrata, abans conegut com Partit Liberal; 
Partit Centrista, abans conegut com Partit 
Conservador; Partit Catòlic i gent local del 
Centre Constitucional. A Alcoi aquesta coalició 
monàrquica rebrà el nom electoral d‟Agrupació 
Alcoianista i, a més a més, també hi haurà gent 
dels partits Unió Valencianista i per últim gent 
de l‟anomenada Dreta Regional. 
 
 En total a la ciutat d‟Alcoi, amb una 
població de 38.739 habitants, hi corresponien 
31 regidors. A la província d‟Alacant 
d‟aleshores, únicament hi ha dos ciutats a les  
quals corresponien més regidors: Alacant amb 
39 i Oriola amb 33. En cada districte electoral el 
nombre de regidors elegits és de cinc,  menys 
en el primer districte de la primera 
circumscripció on corresponien sis regidors. 
Com que la llista guanyadora, la coalició 
republicana socialista, presentava per llei sols 
19 candidats, aleshores, alguns candidats de la 
llista monàrquica, molt menys votats, van 
aconseguir per llei també representació a 
l‟Ajuntament. 
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Quadre IV.- Relació de vots aconseguits per 
cada candidat al Districte 1, circumscripció 1 
 

candidatura 
monàrquica   

vots  candidatura 
republicana 

vots  

Modesto Payá 
Soler    

365 Vicente Payá 
Blanes  

1.075 

Enrique  Gisbert      365 Francisco Jordà      1.076 
Enrique Llácer   366 Alfredo Escriche  1.079 
Rafael Valls 
Cantó     

366 Francisco 
Sempere  

1.076 

Font B.O.P.A., elaboració pròpia 

 
Quadre V.- Relació de vots aconseguits per 

cada candidat al Districte 1, circumscripció 2 
 
candidatura 
monàrquica 

Vots  candidatura 
republicana 

Vots  

Emilio Raduan       166 José Blanes 
Molla      

723 

José Moya  
Moya                                

113 Santiago 
Miralles  

724 

Adolfo 
Bernabeu   

114 Rosendo Satorre   723 

Font B.O.P.A., elaboració pròpia 

 
Quadre VI.- Relació de vots aconseguits per 

cada candidat al Districte 2, circumscripció única 
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candidatura 
monàrquica   

vots candidatura 
republicana 

vots  

Antonio Masiá     153 Evaristo Botella     1012 

Miguel 
Matarredona   

154 Eugenio Pascual     1012 

Fernando 
Ponsell     

152 José Reig 
Pastor       

1011 

Font B.O.P.A., elaboració pròpia 

 
Quadre VII.- Relació de vots aconseguits per 

cada candidat al Districte 3, circumscripció 1 
 
candidatura 
monàrquica   

vots  candidatura 
republicana 

vots  

José Vicens 
Moltó     

271 Enrique Rodes      1120 

Asensio Monpó    263 José Mª Verdú      118 
Salvador 
Domènech   

268 Rafael Peidró 
Reig        

113 

Font B.O.P.A., elaboració pròpia 

 
Quadre VIII.- Relació de vots aconseguits per 

cada candidat al Districte 3, circumscripció 2 
 
candidatura 
monàrquica   

vots  candidatura 
republicana 

vots  

Enrique Albors    272 Juan Durá 
Llopis      

1.027 
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Enrique Crau 
Juan        

271 Salvador Pérez        1.020 

Rafael Cantó 
Llopis         

270 Francisco Payá          1.018 

Font B.O.P.A., elaboració pròpia 

 
 El nombre total de vots en blanc va ser el 
següent: 
  
  Primer districte 10 vots en blanc 
  Segon districte 18 vots en blanc 
  Tercer districte 20 vots en blanc (25)  
 
 Els regidors Emilio Raduán, membre de la 
llista monàrquica i Francisco Jordá per part de 
la coalició republicana – socialista ja havien 
format part de l‟Ajuntament alcoià com a 
regidors abans de les eleccions de 1931. 
 
 La victòria de la coalició antimonàrquica 
tant a les grans ciutats d‟Espanya com a Alcoi 
va ser tan gran que podem llegir en el 
setmanari Democracia, que era republicà de 
tendència de la dreta liberal republicana: “Los 
diez y nueve candidatos presentados por la 
coalición republicano-socialista resultaron 
elegidos por una abrumadora mayoría de 
votos: 
   



83 

 

“Total votos antidinásticos  5.821 
 Total votos monárquicos  1.775” (26) 
 
 El cens electoral, és a dir, el grup de gent 
que té dret al vot en les eleccions municipals de 
1931, es basava encara en la llei electoral del 8 
d‟agost de 1907. Així el cens electoral estava 
conformat sols pels  espanyols barons majors 
de 25 anys d‟edat, que gaudiren dels seus 
drets civils i foren veïns del  Municipi on cal que 
compten amb un mínim de dos anys de 
residència. Cal destacar dos fets molt 
importants en la llei del moment: la majoria 
d‟edat per a poder fer servir el dret de vot era 
de 25 anys, però el fet més destacable és que 
a Espanya com a molts altres països, les dones 
encara no tenien aquest dret, per tant, a banda 
d‟altres mancances democràtiques, és evident 
que si més o menys  la meitat de la població, 
en aquest cas les dones, no poden gaudir d‟un 
dels drets fonamentals, en realitat el sistema 
polític d‟aleshores no pot ser considerat una 
vertadera democràcia. També podem destacar 
el fet que dins de la candidatura monàrquica el 
candidat que més vots rebrà serà  Rafael Valls, 
que és un dels dos únics obrers de la 
candidatura monàrquica esmentada. Rafael, 
amb 366 vots, duplicarà el nombre de vots del 
representant monàrquic que menys vots rebrà: 
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En aquest cas l‟industrial Fernando Ponsell 
amb sols 152 vots.  
 

Les eleccions municipals d‟abril de 1931 
tenien com a finalitat permetre a l‟oligarquia 
controlar la situació i mantenir el sistema de la 
Restauració, però com ja hem vist el resultat 
fou el menys esperat per part del govern, ja que 
a les grans ciutats van guanyar les 
candidatures republicanes. Aquesta 
circumstància fou inesperada inclús per al 
republicanisme. Quasi ningú a Espanya podia 
esperar que unes simples eleccions municipals 
planejades per a ser controlades per la gent 
que sempre les havia convocat, acabaren amb 
el règim de la monarquia de forma pacífica i 
finalment es proclamarà, el 14 d‟abril de 1931, 
la II República espanyola. 

 

Alcoi, com ja hem vist en els resultats 
electorals, no va ser una excepció dins de les 
conegudes com grans ciutats d‟Espanya. La 
candidatura dels monàrquics sols va rebre 
1.775 vots, mentre que l‟altra candidatura, la 
formada per la coalició republicana socialista 
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en va treure 5.821,és a dir, més de tres vots als 
republicans per cada vot als monàrquics. Els 
republicans van guanyar a totes les 
circumscripcions de la ciutat, incloses aquelles 
on vivien els més rics d‟Alcoi, cosa que torna  a 
posar de manifest que ací els monàrquics eren 
pocs i dins dels republicans hi havia tot tipus de 
grups socials i econòmics de la ciutat.  

 

El dimarts 14 d'abril de 1931, igual que en 
tantes ciutats espanyoles, va ser proclamada la 
República a Alcoi. A les 4:30 de la vesprada va 
començar a afluir gent a la plaça d‟Espanya, on 
està l'Ajuntament; des del balcó principal de 
l‟edifici un grup de gent va tirar al carrer el 
quadre amb la figura del  rei d‟Espanya Alfons 
XIII que presidia el saló de plens. Mentrestant, 
se suspenia el treball en les fàbriques i es 
tancaven els comerços. Poc temps després 
una gran manifestació improvisada,  
acompanyada per les dos bandes de música 
locals, recorria alguns carrers cèntrics de la 
ciutat, donant vives a la República al temps que 
cantaven La Marsellesa. En realitat més que 
cantar la taral·lejaven, perquè poca gent en 
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sabia la lletra, i portaven tot tipus de referències 
emblemàtiques: banderes roges, banderes  
tricolors de la República i retrats de Galán i de 
García Hernández, els herois de Jaca. Els fills 
dels militars vinculats a la ciutat també eren 
portats al muscle en la manifestació. Des del 
mateix balcó principal de l‟Ajuntament la 
coalició guanyadora va proclamar a Alcoi la II 
República. Ara una Junta provisional 
republicana es farà amb el control del poder a 
la ciutat. Estarà presidida per un vell republicà: 
Antonio Francés Sanchís, i formada per quatre 
membres més, de tots ells, sols Antonio 
Francés, que després serà nomenat alcalde, 
era regidor electe. La resta no hi era, a la llista 
de les eleccions i únicament destacarà 
políticament més endavant Cesar Puig 
Martínez, que es presentarà a  les eleccions de 
les corts constituents com a membre del Partit 
Radical Lerrouxista i dins de la coalició de la 
dreta republicana que també inclourà la Dreta 
Liberal Republicana. De tota manera, no serà 
fins a la una de la nit quan l‟alcalde fins a aquell 
moment rebrà la noticia oficial de la implantació 
de la República a Espanya i aleshores lliurarà 
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de manera formal el manament de la ciutat a la 
Junta. 

 
Quadre IX.- Membres del Comitè 

Revolucionari que es fa càrrec de l’Ajuntament a 
l’abril de 1931  

 

NOM  PARTIT al qual 
pertany 

Antonio Francés Aliança 
Republicana 

Salvador García Partit Socialista 
Obrer Espanyol 

Cesar Puig Partit Radical 

Agustín Mendoza  

Juan Gisbert Partit Republicà 
Radical Socialista 

Font  . Elaboració pròpia 

 

La coalició Republicana Socialista que  
havia arrasat en totes les circumscripcions, 
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estava formada en Alcoi pel Partit Republicà 
Radical Socialista, els Republicans Liberals, els 
Radicals, els Socialistes, els Autonomistes i els 
Federalistes.  

 

El dia 15 d‟abril es va declarar festiu. En un 
acte d‟unitat nacional, festa i tranquil·litat total a 
la ciutat, a les 10 del matí el coronel del 
regiment Vizcaya 38, destinat a Alcoi, va 
ordenar l‟eixida de la banda de música militar al 
carrer per a unir-se a les celebracions, i una 
altra vegada, als acords de la marsellesa, 
soldats i civils continuaren units la festa als 
carrers. El 17 del mateix mes es va constituir el 
nou Ajuntament alcoià format per una clara 
majoria republicana. L‟acte estarà presidit al 
principi per la junta provisional, que va 
convocar els regidors i els donà la possessió 
efectiva dels seus càrrecs. Dels 31 regidors 
que corresponien a la ciutat, 19 eren de la llista 
republicana, però com que sols es presentaven 
19 persones en aquesta candidatura, aleshores 
a la candidatura de la representació 
monàrquica, encara que no corresponia cap 
regidor segons el nombre de vots que havien 
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rebut a la ciutat, va ocupar la resta de vacants, 
és a dir, 12. La cordialitat i el manteniment de 
les formes va ser present al saló de plens en tot 
moment. Abans que res, César Puig, com a 
portaveu de la junta republicana, es va dirigir a 
l‟auditori del saló de plens fent un al·legat a 
favor del nou govern de la República.  

 

En la cerimònia d‟elecció del nou alcalde, la 
majoria dels membres de la candidatura que 
havia perdut les eleccions va presentar la seua 
immediata dimissió. En un acte de coherència, 
tan inesperat com democràtic, dels dotze 
regidors monàrquics sols en va quedar un: 
Francisco Laporta Valor, la resta consideraven 
que estaven a l‟Ajuntament sols per causa 
d‟unes circumstàncies legals i que en realitat no 
es mereixien tenir els càrrecs de regidors que 
de veritat no havien guanyat a les urnes. El 
republicà Gisbert Botella intervingué demanant 
la permanència de tots, ja que els republicans 
no podien rebutjar la col·laboració de les 
minories en un sistema democràtic. Doncs 
aquesta permanència afavoreix una acció 
política honorable de l‟Ajuntament i al mateix 
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temps permet amb la seua acció la tasca  als 
monàrquics de poder fiscalitzar el treball del 
govern municipal. Els regidors monàrquics van 
acceptar la invitació i van romandre a 
l‟Ajuntament fins al 20 de maig quan per fi faran 
efectiva la seua dimissió que ara, serà ja 
acceptada pel ple de l‟Ajuntament. Com ja hem 
vist únicament quedà com a regidor de la llista 
monàrquica Francisco Laporta, que presentarà 
el 17 de juny la seua dimissió, tot i que 
aleshores no serà acceptada perquè ja havien 
tingut lloc les noves eleccions municipals del 31 
de maig convocades per a cobrir les vacants 
dels regidors monàrquics dimitits i per tant no 
podia ser substituït per altre regidor, al no 
existir en aquell moment en les llistes cap 
candidat com a reserva. Així les coses,  es va 
continuar amb l‟acte, Antonio Francés presidí la 
presa de possessió de tots els regidors i va 
cedir la presidència provisional a Enrique 
Rodes Zaragoza, membre de Dreta Liberal 
Republicana, cosa que ens permet veure com 
en aquestes eleccions el fet més valorat no era 
ser d‟un partit obrer o no, sinó el carisma, la 
preparació o la capacitat individual. El senyor 
Rodes va ser el regidor que havia obtingut més 
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vots a la ciutat amb un total de 1.120. El regidor 
monàrquic José Vicens Moltó demana que 
l‟elecció d‟Alcalde es faci per aclamació i així 
serà acceptat i ràpidament proclamat per 
unanimitat el nou alcalde d‟Alcoi: el radical 
Antonio Francés Sanchís, que era fins al 
moment qui havia presidit la junta provisional 
republicana d‟Alcoi.  

 

Després d‟unes votacions que també 
marquen quin partit té més implantació a la 
ciutat i per això compta amb més regidors, 
quedarà constituït el nou govern municipal. 

 
A la primera reunió de la nova corporació 

va ser elegit alcalde per aclamació, com ja hem 
vist, Antonio Francés Sanchis. També van ser 
elegits els set tinents d‟alcalde i dos síndics 
(27) que corresponien a la ciutat. 

 
Quadre IX.-llistat de càrrecs municipals amb 

indicació del partit al qual pertany cada regidor 
 

CÀRREC NOM PARTIT 

Alcalde Antonio Aliança 
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Francés Republicana   

Primer tinent 
d‟alcalde 

Santiago 
Miralles 

Socialista 

Segon tinent 
d‟alcalde 

Francisco 
Jordá 

Radical 
Socialista 

Tercer tinent 
d‟alcalde 

Evaristo 
Botella 

Radical 
Socialista 

Quart  tinent 
d‟alcalde 

Juan Durá Dreta Liberal 
Republicana 

Cinquè tinent 
d‟alcalde 

Vicente Payá Republicà 
Autónomo 

Sisè tinent 
d‟alcalde 

Rafael Peidró Radical 
Socialista 

Setè tinent 
d‟alcalde 

Francisco 
Gisbert 

Dreta Liberal 
Republicana 

Primer síndic Rosendo 
Satorre 

Radical 
Socialista 

Segon Síndic Francisco 
Payá 

Dreta Liberal 
Republicana 

Font actes municipals. Elaboració pròpia 
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Fins a aquell moment, el 17 d‟abril, la ciutat 
tan sols viu una situació de festa i esperança 
en el futur, no ha tingut lloc a Alcoi cap incident 
desagradable i s‟ha donat un exemple  de 
cultura davant un canvi tan transcendental en 
l‟àmbit polític. 

  

Ràpidament, com sempre que hi ha un gir 
polític i canvia l‟estructura política del país, es 
va procedir a substituir els noms d‟alguns 
carrers de la ciutat per altres que ara tindran 
noms més relacionats amb a la nova situació 
política.  La proposta  de canviar els noms dels 
carrers ja va ser llançada en la primera sessió 
del nou Ajuntament per José Blanes, membre 
de la minoria, aleshores majoritària, del partit 
Republicà  Radical-Socialista. Però l‟alcalde va 
tancar la sessió i la proposat es va ajornar al 20 
d‟abril. Blanes era president del Partit 
Republicà Radical Socialista a Alcoi des del 
moment de la seua constitució a partir de 
l‟escissió del sector més a l‟esquerra, en el qual 
com sempre destacava la figura de l‟alcoià 
Botella Asensi, amb els radicals de Lerroux 
l‟any 1930. A Alcoi és constitueix una “junta 
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municipal sota la presidència de José Blanes 
Mollá” (28). 

 

Després d‟un debat municipal sobre la 
conveniència o no de canviar els noms dels 
carrers en què en realitat el que 
fonamentalment és buscava era suprimir tota 
referència religiosa i llevar dels carrers els 
noms de sants, o inclús de quin sant nou 
substituïa l‟antic, destaca el cas del carrer 
Polavieja, abans anomenat del mercat. El 
general Polavieja, també conegut a Madrid com 
el general cristià, en realitat no era alcoià de 
naixement, però  va viure ací des dels dos anys 
fins al setge en què s‟incorporarà com a 
voluntari a l‟exèrcit d‟Àfrica. A l‟època de la 
dictadura del general Primo de Rivera el carrer 
del mercat va canviar el nom pel del militar 
alcoià que havia defensat amb mà dura  
l‟espanyolitat de les Illes Filipines front als 
independentistes filipins. Ara en homenatge al 
lluitador per la llibertat filipina, Rizal, afusellat 
per ordre de Polavieja, aquest rep el nom d‟un 
carrer d‟Alcoi. 
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Quadre X.- Relació de carrers que canvien de 

nom amb el nou Ajuntament republicà d’Alcoi 

 

  DENOMINACIÓ 
ANTIGA 

DENOMINACIÓ 
REPUBLICANA 

Sant Tomàs Avinguda Blasco 
Ibáñez 

Polavieja Rizal 

Sant Nicolau Galán 

Sant Llorens García Hernández 

Glorieta  Parque de los mártires 
de la libertad 

Font acta municipal. Elaboració pròpia 

 

També cal destacar que mentre la política 
oficial a l‟Ajuntament té un ritme pausat, als 
carrers d‟ Alcoi, com a la resta d‟Espanya, n‟hi 
ha un altre molt més ràpid: Com a exemple 
podem assenyalar què mentre l‟Ajuntament  
encara no havia decidit res respecte als canvis 
en els noms dels carrers. El cartell de la plaça 
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de l‟Ajuntament on posava Plaça de la 
Constitució va ser girat per un grup dels 
manifestants i posat per l‟altre costat on es 
llegia Plaça de la República espanyola, era el 
nom de la primera república espanyola de 
1.873. Els alcoians no havien esperat ni tan 
sols la constitució del seu Ajuntament per a 
iniciar uns canvis si més no de les formes. 

 La candidatura electoral de la coalició 
Republicana socialista estava formada per les 
persones i partits següents: 
 
Quadre XI.- Relació de regidors de la candidatura 
republicana a les eleccions municipals de 1931 a 
Alcoi i el partit al qual pertanyen 
 
NOM REGIDOR PARTIT AL QUAL 

PERTANY 

Vicente Payá  Blanes             
  
  
 

 Republicà Autònom 

José Mª Verdú Pérez
   

 Republicà Autònom 

Evaristo Botella Asensi
   
  

 Radical Socialista 
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José Blanes Molla   Radical Socialista 

Teófilo Andrés Vicent
  

 Radical Socialista 

Francisco Jordá 
Silvestre 

 Radical Socialista 

 

José Reig Pastor 
  

 Radical Socialista 

Rafael Peidró Reig 
  

 Radical Socialista 

Rosendo Satorre Abad
     

 Radical Socialista 

Salvador Pérez  
Santonja 

 Radical Socialista 

Santiago Miralles 
Bolufes   

 Socialista 

Eugenio Pascual 
Balaguer 

 Socialista 

Francisco Sempere 
Gisbert 

 Socialista 

Francisco Payá Terol  Socialista 

Juan Dura Llopis  Dreta Liberal 
Republicana 

Francisco Gisbert 
Brutinel  

Dreta Liberal 
Republicana  

Enrique Rodes Dreta Liberal 
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Zaragoza Republicana 

Alfredo Escriche 
Todolí  

Aliança Republicana 

Antonio Francés  
Sanchis  

Aliança Republicana   

 Font (29) Elaboració pròpia 
 

En els primers moments  i fins a la 
constitució oficial del nou Ajuntament la festa 
era total i inclús la premsa local destaca que a 
Alcoi no ha passat cap fet destacable  ni acció 
violenta contra cap edifici oficial o privat, 
institució o persona relacionada amb el règim 
monàrquic. Inclús trobem gent que encara amb 
tota tranquil·litat fa pública manifestació de la 
seua ideologia contrària a la República, com és 
el cas del regidor de la candidatura monàrquica 
Valls Cantó que és considera  un monàrquic 
tradicionalista, mai ofensiu i partidari per 
suposat de una monarquia democràtica i 
cristiana. Per altra banda ja trobem 
manifestacions públiques de personalització i 
apropiació de la victòria dins de la coalició 
republicana socialista, perquè el partit Dreta 
Liberal Republicana es considera a si mateix 
com el verdader guanyador de les eleccions 
municipals d‟abril a tota Espanya i afirma que 
han aconseguit el major nombre de regidors 
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amb més de 800, per damunt dels socialistes 
que sols en tenen la meitat. Aquesta lectura en 
realitat no correspon a la ciutat d‟Alcoi, on la 
Dreta Liberal Republicana sols tenia tres 
regidors davant dels quatre dels socialistes i  
era una minoria destacable front als huit dels 
radicals – socialistes. Des del primer moment 
comença a estar clar que ara ja tots els amics 
no són igual d‟amics. 
 
 A Alcoi la dreta republicana sempre havia 
declarat que una República no volia dir una 
anarquia, tal i com demanaven els sectors de 
l‟anarquisme alcoià i des de sempre havien 
intentat que la gent partidària de la República 
fóra conscient de les seues diferències. Al poc 
de proclamar-se la II República ja ens cal 
marcar diferències  ideològiques entre els 
republicans alcoians; així, el setmanari 
Democracia fa saber que tots els republicans 
no són la mateixa cosa, podem trobar dintre 
d‟aquests: republicans d‟esquerra avançada, de 
tendència social, radicals, moderats i per fi els 
verdaderament de dretes. 
 
 Sempre destacarà un aspecte de la unió de 
tots els republicans alcoians: la seua postura 
fortament anticlerical, com podem veure quan 
ja al juny de 1931 l‟Ajuntament va demanar al 
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govern l‟expulsió d‟Espanya de totes les ordres 
religioses no autoritzades pel concordat. 
  

Com ja hem vist abans, en la primera 
reunió, quan es va constituir el nou Ajuntament 
republicà d‟ Alcoi, quasi tots els regidors de la 
llista de la candidatura monàrquica van 
presentar la seua dimissió, que aleshores no va 
ser acceptada per la resta de regidors, els 
republicans, i van romandre a l‟Ajuntament fins   
al 20 de maig quan, per fi, ja és farà efectiva la 
dimissió presentada per onze dels dotze 
regidors dels monàrquics. En aquestes 
circumstàncies van tenir lloc a la ciutat les ja 
citades noves eleccions municipals amb la 
finalitat de substituir els onze regidors de la 
llista monàrquica que havien fet efectiva la 
seua dimissió.  

 
Aquesta vegada, igual que en l‟anterior, la 

ciutat d‟Alcoi estarà dividida  en dos 
circumscripcions,  però al seu torn cadascuna 
d‟aquestes circumscripcions estarà dividida en 
tres districtes. A cada districte de cada 
circumscripció hi corresponien dos regidors, 
exceptuant el segon districte de la segona 
circumscripció, on sols calia elegir un regidor i 
que, a més a més, correspondrà amb el 
districte on serà elegit el regidor Gregorio 
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Ridaura. Aquest polític serà el que més vots 
rebrà en aquestes eleccions parcials, amb 943. 
També sembla destacable que en aquest 
districte l‟abstenció sigui menor que la mitjana 
de la ciutat, ja que com després veurem, a 
Alcoi l‟abstenció en aquestes eleccions 
municipals arribà fins al 43,8%, mentre que en 
el segon districte de la segona circumscripció 
l‟abstenció només serà del 31,4%. Ací  a l‟hora 
del recompte de vots, els vots en blanc 
presenten la segona quantitat més  (113 vots), i 
ja el tercer candidat en nombre de vots  tan 
sols en rebrà dos. Per tant el triomf aclaparador 
del senyor Ridaura cal atribuir-lo en certa 
mesura a la circumscripció en què es va 
presentar. 

 
  Com ja hem començat a veure abans, les 

diferencies ideològiques ja comencen a ser 
importants entre els mateixos republicans 
alcoians, però encara no són tan significatives 
com per a no poder anar tots junts en una 
mateixa llista; la república acaba d‟arribar i s‟ha 
de mantenir certa proporcionalitat semblant a la 
llista d‟abril. Una volta dutes a terme les 
eleccions el dia 31 de maig, el resultat serà  el 
següent: 
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Quadre XII.- Relació de regidors de la 
candidatura republicana a les segones eleccions 
municipals de 1931 a Alcoi i el partit al qual 
pertanyen el 31 de maig de 1931 
 

 

NOM REGIDOR PARTIT AL 
QUAL 
PERTANY 

TOTAL 
DE VOTS 

Enrique García 
Mataix 

Republicà 
Radical 
Socialista 

587 

José Abad Grau Republicà 
Autònom 

460 

Ricardo Miralles 
Pastor 

Republicà 
Radical 
Socialista 

467 

Enrique Pastor 
Aracil 

Socialista 420 

Cesar Puig 
Martínez 

Republicà 
Autònom 

531 

Tomás 
Hernández 
Pastor 

Aliança 
Republicana 

471 
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Vicente Juan 
Gisbert Botella 

Republicà 
Radical 
Socialista 

394 

Santiago Gadea 
Pies 

Socialista 290 

Gregorio 
Ridaura Pascual 

Dreta Liberal 
Republicana 

943 

Remigio 
Guarinos 
Calatayud 

Dreta Liberal 
Republicana 

502 

José Mira Pérez Republicà 
Radical 
Socialista 

501 

CENS 
ELECTORAL 

 9552 

TOTAL DE 
VOTS 

 5417 

BLANC  369 

Font (30) elaboració pròpia 
 
 

El primer que cal destacar és com moltes 
vegades l‟elevada abstenció a la ciutat d‟Alcoi, 
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on l‟anarquisme encara era la força proletària 
majoritària. Així, sols anirà a votar el 56‟17% 
del cens electoral, encara que també cal 
destacar que de moment no hi havia un 
enfrontament directe entre els monàrquics i els 
republicans per una banda, ni tampoc, de 
manera destacada, entre els mateixos 
republicans que encara sembla que a Alcoi son 
capaços de mantenir cert grau d‟unitat i, 
relativament, un mateix percentatge de 
candidats, semblant a la candidatura unitària de 
les eleccions d‟abril. 
  

Quadre XIII - Relació de regidors de la 
candidatura republicana a les diferents  
eleccions municipals de 1931 a Alcoi i el partit al 
qual pertanyen 
 
 
Partit Nombre 

de 
candidats 

Nombre de 
candidats 

Republicà Radical 
Socialista 

8      4 

Dreta Liberal 
Republicana 

3      2 

Partit Socialista 3      2 
Republicans 
Autònoms 

2      2 
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Aliança Republicana 2      1 
Font hemeroteca A.M.A. Elaboració pròpia 
 
 

Encara que els percentatges de la 
candidatura republicana socialista no són 
exactament els mateixos als d‟abril de 1931, 
perquè els radicals socialistes perden un 
percentatge xicotet, cal destacar que mantenir 
la mateixa proporció a la llista era molt difícil al 
passar d‟una candidatura de 18 regidors a una 
altra de tan sols 11, és a dir, d‟una amb un 
nombre parell de candidats a una altra amb un 
nombre imparell. Els percentatges  perduts pels 
Radicals Socialistes i un tant, més petit, per l‟ 
Aliança Republicana, que sols tindrà un 
candidat elegit, són ara assumits per la resta de 
partits, entre els quals sols destaca l‟augment 
més significatiu dels Republicans Autònoms 
que passen de l‟11 al 18%. Així i tot el nombre 
total de regidors a Alcoi dels radicals socialistes 
sempre és proper a la meitat de la candidatura 
tant en les eleccions d‟abril, com en les d‟ara al 
maig. Tot això segueix confirmant el grau 
d‟implantació i de poder del partit dels Radicals 
Socialistes a la ciutat, encara que, com ells mai 
arribaran a ser la majoria absoluta a 
l‟Ajuntament, sempre es referiran a ells 
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mateixos, els Radicals Socialistes, com “la 
minoria majoritària”. 
 

Si fem una ullada als resultats electorals, 
podem remarcar que el candidat amb més vots 
és Gregorio Ridaura, membre destacat a Alcoi 
del partit Dreta Liberal Republicana, que podem 
considerar com un partit de centre dreta dins de 
l‟àmbit dels partits republicans, entre els quals 
destaca fonamentalment per la figura del seu 
cap nacional, aleshores Alcalá Zamora, 
president provisional de la República. Nosaltres 
considerem que aquesta relació afavoreix 
Ridaura, i això explicaria que rebera un nombre 
tan elevat de vots en una ciutat com Alcoi, on 
sempre semblaven més implantades les 
candidatures de l‟esquerra. Clar que també 
podem buscar altres motius per a explicar el 
resultat electoral del senyor Ridaura: en un 
primer moment el partit Dreta Liberal 
Republicana, amb el seu projecte i amb el seu 
nom, semblava més de dretes que de centre, 
raó per la qual hauria pogut rebre un nombre 
prou elevat dels vots dels ciutadans alcoians 
que abans votaven la candidatura monàrquica 
com a únic referent de les dretes i ara, que ja 
no és presenten a les eleccions, serà la Dreta 
Liberal la que pot  concentrar el seu vot en 
aquest partit. O tal vegada a la ciutat també 
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comencem a trobar cert desplaçament cap a la 
dreta republicana que es consolidarà en 1933 . 
Així i tot, cal destacar també que l‟altre membre 
del mateix partit que aconseguirà ser regidor, 
Remigio Guarinos, sols rebrà 502 vots, és a dir, 
quasi la meitat que el seu company de partit. 

 
També ens cal destacar que el regidor que 

menys nombre de vots rebrà serà el 
representat dels socialistes a Alcoi, el senyor 
Santiago Gadea, amb sols 290 vots, la qual 
cosa ens torna a confirmar que l‟obrerisme 
alcoià bàsicament no és d‟ideologia marxista 
sinó que com ja hem vist quan analitzàvem la 
forta abstenció en les eleccions, és anarquista. 
Sembla significatiu per altra banda que el vot 
local als republicans radicals socialistes manté 
una forta fidelitat si n‟exceptuem el cas de 
Vicente Gisbert que sols rep el 7‟2% dels vots. 
La resta, és a dir, els altres tres representants 
del partit, mantenen uns percentatges bastant 
semblants: del 10‟8% de vots d‟ Enrique García 
fins als 7‟2% de Vicente Gisbert.  Sempre tenint 
en compte que Enrique García era una persona 
molt coneguda a la ciutat, propietari d‟una 
fàbrica de paper, i a més a més en eixe 
moment el president local dels radicals 
socialistes a Alcoi. Poc temps després serà, 
com ja veurem, nomenat alcalde al poc d‟entrar 
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a l‟Ajuntament. Els Radicals Socialistes a Alcoi 
o les seues escissions, sempre vinculades a 
Juan Botella, seran durant tota la II República 
el partit polític més influent. Per damunt dels 
socialistes amb qui comparteixen la seu de la 
casa del poble. 
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4.- BIENNI REFORMISTA   
1931 -1933 

 

 
 
 
 
 
El govern provisional de la II República 

presidit per el conservador i catòlic practicant 
Niceto Alcalá Zamora, i format per una coalició 
dels partits i de la gent que havia signat el 
pacte de Donosti, és a dir: Republicans i 
Socialistes, s‟enfronta des del mateix principi 
del seu manament al repte de lluitar contra els 
poders tradicionals espanyols que volen 
mantenir els seus privilegis com si tot fora com 
abans, és a dir, una Espanya atraçada i sense 
modernitzar: L‟església catòlica, la noblesa i 
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l‟exèrcit. Un dels primers problemes el trobem 
en la lluita  entre els catòlics i els anticlericals. 
A Espanya aquest enfrontament arribarà 
ràpidament, ja l‟11 i 12 de maig del mateix 
1931. 

 
  Al mateix temps, en Alcoi en maig també 

es produïen una sèrie d‟atacs a elements 
eclesiàstics locals, quan un grup d‟exaltats 
imitant el que havia passat a Madrid, es va 
concentrar en actitud violenta front al convent 
del Sant Sepulcre al carrer Sant Tomas. En 
eixe mateix moment l‟ajuntament estava reunit 
a l‟edifici municipal i assabentats dels fets van 
acudir tots els regidors junts per a ajudar a les 
monges, que així van poder ser rescatades 
sense tenir que lamentar cap conseqüència, a 
més a més.  també va ajudar a resoldre la 
situació la ràpida intervenció   de les forces 
publiques com la guàrdia cívica i els soldats del 
regiment d‟Alcoi que va permetre acabar amb 
els enfrontaments de forma ràpida, sense tenir 
que lamentar cap desgracia ni humana ni física, 
al no fer servir tampoc cap tipus d‟acció 
repressora violenta quedant al poc temps  la 
situació a nivell local totalment controlada. Així i 
tot, els dimonis i la por per el control futur de la 
situació política no paren. Molts creuen 
començar a veure conspiracions on encara no 
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hi ha res i es demanarà que un grup format per 
catorze persones, on destaca la presència de 
gent vinculada al règim de la Restauració com 
Carlos Pérez Barceló, cap local del partit liberal 
a que abandonen la ciutat, d‟on estan 
desterrats; també hi ha gent que ha segut 
regidor a la dictadura o inclús trobem en la llista 
a un regidor actual de la darrera candidatura 
monàrquica de l‟abril de 1931. Però la classe 
política alcoiana que ara encara estava molt 
menys afectada per les paranoies 
conspiradores li demana que no tingui cap 
efecte l‟aplicació de l‟ordre de la superioritat; 
doncs inclús en la llista hi trobem a gent que no 
ha estat mai en el passat ni està ara tampoc  
vinculada a cap activitat política i per tant no 
suposen cap perill ni per a Alcoi ni per a 
Espanya. Per fi el mateix dia és farà efectiva la 
dimissió dels onze regidors monàrquics que ja 
l‟havien presentat a la reunió constitutiva del 
primer ajuntament de la II República d‟Alcoi a 
l‟abril de 1931.       

 
El govern provisional de la República va 

decidir en aplicació dels pactes de Donosti la 
convocatòria immediata d‟eleccions a corts 
constituents. Per això ja en juny del mateix any 
1931, es celebraran les eleccions a corts que 
com no hi havia cap constitució republicana en 
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vigor seran a corts Constituents, però ara ja hi 
trobem amb unes diferències fonamentals 
respecte a les darreres eleccions a Corts de 
l‟època de la Restauració: Plena llibertat 
d‟expressió tant abans com  a la campanya 
electoral al no haver abans ni durant la mateixa 
campanya cap tipus de censura i l‟altra 
diferència serà el canvi fonamental per a fer les 
eleccions molt més lliures i evitar el control dels 
cacics als pobles menuts, ara desapareixen les 
circumscripcions xicotetes a tota Espanya i 
amb el canvi tindrem noves circumscripcions: 
Les  províncies. Amb aquesta novetat la ciutat 
d‟Alcoi, junt als pobles del seu partit judicial 
deixarà de tenir circumscripció pròpia i passarà 
a formar part de la nova circumscripció de la 
província d‟Alacant. 

 
El govern de la República va començar la 

preparació d‟una sèrie de mesures amb la 
finalitat d‟afavorir la participació del major 
nombre de ciutadans. El 29 d‟abril es va 
decretar que el nou cens electoral hauria 
d‟incloure l‟estrat de població masculina situat 
entre els vint-i-tres anys i els vint-i-cinc, és un 
xicotet avanç en busca de major democràcia al 
augmentar el cos electoral. Amb això la 
República preparava la reducció de l‟edat legal 
per  poder emetre el vot. Encara que aquesta 
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reforma sols serà per als homes, alguns grups, 
en realitat pocs, esperaven que la propera 
constitució, encara per a elaborar, donarà 
també el dret de vot a les dones espanyoles. 
Un avanç, encara que xicotet, el trobem al 
decret del 8 de maig que va declarar elegibles 
per primera vegada a les dones, un poc 
contradictori que no poden votar, però poden 
ser elegides i també en el mateix cas trobem 
als rectors. Però la disposició més destacada i 
que més influència va tenir dins de la nova 
estructura política de l‟estat espanyol, va ser, 
com ja hem vist, els canvis en  la circumscripció 
electoral. Ara serà  la província, a la que li 
correspon un diputat per cada 50.000 habitants 
o fracció superior a 30.000. Per això des d‟ara 
les eleccions a Alcoi s´han de veure ja sempre 
dins de les peculiaritats de la província 
d‟Alacant i no sols com un estudi local. Amb el 
cens rectificat i la nova ordinació electoral, 
mitjançant el decret del 3 de juny, es 
convocaren les eleccions a Corts Constituents. 
A la província d‟Alacant li corresponien 11 
diputats. La futura tasca a desenvolupar per 
part d‟aquestes corts també s´especificava al 
decret de convocatòria: elaborar la Constitució i 
les seues lleis complementàries, enjudiciar la 
tasca del govern provisional de la República i 
nomenar al nou cap de l‟Estat. 
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 A la ciutat d‟Alcoi el triomf de l‟esquerra  va 

tornar a ser absolut, el nombre total dels seus 
vots estarà al voltant del 75%, mentre que la 
dreta tant sols aplegarà al 16%. Però, amb 
aquesta aclaparadora majoria, ara començaven 
a veure les vertaderes diferències entre els 
mateixos republicans. Ja que uns eren 
d‟esquerra avançada; altres de tendència 
social,  uns restants republicans radicals o 
socialistes, alguns republicans moderats 
d‟orientació liberal i democràtica i per fi també 
trobem els que podem anomenar com  
republicans de dretes.  

 
    Fonamentalment es van presentar 
dues grans candidatures: Una que podríem 
considerar d‟esquerra i altra de dreta, encara 
que en realitat eren coalicions de partits . Ara ja 
hi trobem les diferències bàsiques i  
fonamentals a alguns aspectes importants per 
al futur desenvolupament del nou estat.  
 

El Partit Republicà Radical Socialista es va 
presentar coalitzat amb el Partit Socialista 
Obrer Espanyol. Aquell, era el partit situat més 
a l‟esquerra dins del conjunt de totes les 
anomenades formacions republicanes i, a més 
a més, era el que comptava amb una major 
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implantació dintre de la xicoteta burgesia 
urbana alcoiana, certa intel·lectualitat i 
professions liberals i inclús dins d‟una important 
part del proletariat industrial, també urbà. Dins 
d‟aquesta candidatura es presentava un 
candidat conegut de consens que era: José 
Augusto Trinidad Martínez Ruiz, més conegut 
pel seu pseudònim com a escriptor, es a dir, 
com Azorín. Però Azorín, poc abans de les 
eleccions es va retirar de la candidatura, i eixa 
inesperada circumstància va donar lloc a la 
presentació al darrer moment, de dos candidats 
diferents i alternatius a Azorín: Un, membre del 
Partit Republicà Radical Socialista: Jerónimo 
Gomariz i l‟altre, membre del Partit Socialista 
Obrer Espanyol: José Cañizares. El nombre de 
vots que cadascú d‟ells va obtindré ens pot  
donar una idea prou aproximada de la 
vertadera implantació, a la província i en aquest 
cas fonamentalment a la ciutat d‟ Alcoi, dels 
dos partits coalitzats. Amb el resultat final de la 
superior implantació a la localitat dels Radicals 
Socialistes. 
 
 Per altra banda també, es va presentar una 
altra coalició  que podríem considerar com la 
dreta republicana, encara que, ideològicament 
eren republicans i no monàrquics, aquesta llista  
estava formada pels Radicals Lerrouxistes i per 
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la Dreta Liberal Republicana. Dins del 
programa presentat a Alcoi cal destacar la 
preparació de la reforma agrària, ( a aquesta 
ciutat industrial, el problema agrari no era un 
tema ni preocupant , ni prioritari, doncs 
l‟activitat agrícola no era la fonamental a la 
ciutat i, a més a més no hi trobem l‟existència 
de latifundis o grans propietats agrícoles a tot el 
terme municipal), doncs el principi de la funció 
social de la propietat (aquí si que és fonamental 
assegurar al seu potencial electorat la 
tranquil·litat i la seguretat de que no hi ha 
pendent cap revolució comunista per a fer a 
Espanya), i per fi el reconeixement de la realitat 
regional espanyola sense cap perduda del fet 
reial històric de l‟estat espanyol (aquí el que vol 
la coalició es permetre certa autonomia 
regional, sense perdre de vista el concepte 
d‟unitat d‟Espanya i sense donar lloc a una 
possible interpretació federalista de la futura 
constitució al rebutjar l‟anunci fet des de 
Catalunya, de la proclamació de l‟estat català 
dins de la República Federal d‟Espanya. 
 
 Un dels elements fonamentals per a poder 
entendre la resposta dels electors de la ciutat 
d‟Alcoi en les eleccions és la força de la 
ideologia anarquista dins de la ciutat, aquesta 
postura ideològica buscava en la seua lluita la 



117 

 

destrucció de l‟estat i  encara considerava, con 
ja hem vist, que la República sols era el darrer 
baluard de la burgesia, així proposava la no 
participació directa en les eleccions, per a no 
fer-li el joc a la classe dominant, és a dir, 
buscava l‟abstenció. A la província d‟Alacant, 
aquesta abstenció arribaria fins al 30%. (31). El 
candidat més votat  a Alcoi fou Juan Botella 
Asensi, però també aconseguirà l‟acta de 
diputat provincial  l‟alcoià Cesar Puig. El primer, 
Juan Botella, serà el polític alcoià més destacat 
del període de la República, i inclús podem 
afirmar que de tot el segle XX, ja que aplegarà 
a ser ministre de Justícia en els governs de 
Lerroux i de Martínez Barrios. Un dels aspectes 
fonamentals de la ideologia de Botella, sempre 
a l‟esquerra dels partits on militava era el 
problema anticlerical que sempre trobem a les 
seves participacions polítiques tant a Alcoi com 
a Madrid al congrés, on acusava al mateix 
govern de ser permissiu amb les ordres 
religioses, ja que segons el mateix concordat 
sols en podíem haver tres a Espanya i després 
de l‟expulsió dels jesuïtes encara en quedaven 
més de tres a Espanya i, a més a més, 
l‟ensenyament encara estava a les mans 
d‟aquestes ordres religioses.   
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Ara ja comencen a ser molt publiques i 
manifestes les grans diferències que hi ha dins 
dels mateixos republicans, que fins ara eren 
socis en la lluita contra el sistema monàrquic. 
La victòria de la coalició radical – socialista 
serà reconeguda a Alcoi, amb esportivitat per el 
setmanari Democracia “esperábamos en las 
elecciones del pasado Domingo el triunfo de las 
candidaturas de los radicales socialistas y los 
socialistas, pero no creíamos que fuera de esas 
proporciones a pesar de que preconizan una 
república social (32). 

 
Les grans diferències les trobarem 

fonamentalment entre: Els partidaris d‟un estat 
federal o  un estat unitari i podem incloure dins 
d‟aquests als autonomistes; de la separació 
clara entre l‟ església i l‟estat o d‟un tipus de 
relació menys radical. Encara que la política 
anticlerical és unitària per a tots els republicans 
d‟Alcoi; de l‟existència d‟ una o de dues 
cambres al poder legislatiu; de l‟existència sols 
d‟educació laica o  també permetre la 
convivència  amb una educació catòlica. 

 
  Quadre XIV .- Relació del nombre total de vots 
rebuts per els diferents candidats en les 
eleccions a corts constituents de 1931 a Alcoi  
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NOM 
CANDIDAT 

PARTIT 
POLITIC 

NOMBRE 
DE VOTS 
A ALCOI 

% 
LOCAL 

Llopis Ferrandiz, 
Rodolfo 

Socialista 
Obrer 
Espanyol 

7.465 68.9 

 Esplà Rizo, 
Carlos 

Radical- 
Socialista 

7.507 69.31 

 Pérez 
Torreblanca 
Antonio 

Radical- 
Socialista 

7.409 68.40 

 López Orezco, 
Julio 

Radical- 
Socialista 

7.363 67.98 

 Rodríguez de 
Vera 
Romualdo 

Socialista 
Obrer 
Espanyol 

7.137 65.89 

 Botella Asensi, 
Juan 

Radical- 
Socialista 

7.544 69.65 

 González 
Ramos, 
Manuel 

Socialista 
Obrer 
Espanyol 

7.309 67.48 

 Gomariz Latorre, 
Jeronimo 

Radical-
Socialista 

6.458 59.62 

 Cañizares 
Domenech, 
José 

Socialista 
Obrer 
Espanyol 

   400 3.69 

 de Camara  
Cendoya, 
Miguel 

Radical 
Lerrouxista 

1.565 14.44 
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Chapaprieta 
Torregrosa, 
Joaquin 

Dreta liberal 
Republicana 

1.435 13.24 

Oarrichena 
Genaro, 
Cesar 

Radical 
Lerrouxista 

1.426 13.16 

 Ridaura 
Pascual, 
Gregorio 

Dreta 
Liberal 
Republicana 

1.562 14.42 

Puig Martínez, 
Cesar 

Radical 
Lerroixusta 

1.300 12 

Català Guarner, 
Romualdo 

Dreta 
Liberal 
Republicana 

1.415 13.06 

Pomares 
Monleón, 
Manuel 

Radical 
lerrouxista 

1.492 13.77 

Beltrán de la 
Llave, 
Pedro 

Dreta 
Liberal 
Republicana  

1.388 12.81 

Altres, inclòs 
Azorín  amb 450 

 1.555 14.35 

vots en blanc        67 0.61 
total dreta  1.565 14.44 
total esquerra  7.644 70.57 

 Font (32). Elaboració pròpia 
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El nombre total de votants de tota la 
província va ser de 111.186. Com podem veure 
al quadre XII, el nombre de vots rebuts a Alcoi 
per part dels grups de l‟esquerra arribava fins al 
70.57% dels vots emesos, mentre que la dreta 
sols obté el 14.44%. També podem destacar 
dins de la ciutat que, l‟alcoià Botella Asensi va 
obtindré més vots que Rodolfo Llopis, candidat 
principal del Partit  Socialista Obrer Espanyol, 
que va ser el candidat que va aconseguir més 
vots dins de tota la província amb 73.841(33). A 
més a més, era una persona relativament 
important dins de l‟ aparell del partit socialista 
doncs serà director general d‟educació i 
responsable de la retirada dels elements 
religiosos de les aules que comportarà que 
alguns pares d‟Alcoi també es neguen a portar 
als fills a l‟escola per la retirada dels emblemes 
religiosos. Altres alcoians presents a les llisten 
electorals  foren Gregorio Ridaura Pascual 
membre de Dreta Liberal Republicana que sols 
va aconseguir 1.562 vots a tota la ciutat d‟Alcoi, 
és a dir, el 14‟42% i Cesar Puig Martínez 
representant dels radicals lerrouxistes qui sols 
aplegarà als 1.300 vots, és a dir un escàs 12%. 
Per tant podem afirmar que el fet de ser d‟Alcoi 
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no era un punt determinant a l‟hora de rebre els 
vots dels alcoians, on es valorava més 
l‟aspecte ideològic. 

 

Per  a fer-nos una ràpida idea de la 
diferència de vots entre els dos grans grups 
podem veure la gràfica on queda evident la 
diferència del vot  a la ciutat. 

 
Gràfica II .- distribució per grups ideològics 

dels vots rebuts a Alcoi en les eleccions a corts 
constituents en 1931 
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  Font (34), elaboració pròpia  
 

Hem vist com van ser les resultats locals de 
les primeres eleccions a corts constituents en la 
II República, amb el nou districte electoral de la 
província i hem pogut confirmar com a la ciutat 
d‟Alcoi la victòria de l‟esquerra va ser total. Els 
candidats més votats foren els representants 
del Partit Radical Socialista i dins d‟aquests el 
més votat va ser el seu cap a Alcoi i un dels 
grans ideòlegs del partit a nivell espanyol, 
l‟alcoià: Juan Botella Asensi. Així i tot podem 
considerar també com a molt bons el resultats 
de quasi tots els membres del Partit Socialista 

dreta

esquerra

blanc



124 

 

Obrer Espanyol a Alcoi, sempre cal recordar 
que aquest partit obrer de masses no era de 
gran implantació a aquestes terres, dominades 
a nivell obrer fonamentalment per l‟anarquisme. 
Sols el candidat socialista José Cañizares 
Domènech va rebre una quantitat de vots molt 
per davall que la resta dels seus companys 
socialistes de la candidatura de la coalició.  
Aquí podem veure com hi ha una gran 
diferència tant del nombre de vots totals com 
en els percentatges entre el més votat; el ja 
nomenat Botella Asensi, amb 7.544 vots, és a 
dir amb el 69‟65 %, i el menys votat de la 
coalició, el també anomenat José Cañizares 
amb sols 400 vots a la ciutat  i que representen 
el 3,69%. Per altra banda els representants de 
la dreta van rebre un nombre prou més baix de 
vots a nivell local, i amb menys diferències de 
vots entre ells tant a nivell total de vots rebuts 
com en els percentatges, doncs tots estan 
entre el ventall de 12 i del 14,44 %, és a dir, 
una diferència de sols el 2,44%.  

 

Però per a tenir una visió més ampla i molt 
més objectiva de les eleccions i les peculiaritats 
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del comportament electoral de la societat 
alcoiana ens cal veure també el resultant total 
al districte provincial. 

 
Quadre XV.- Total de vots rebuts per els 

candidats elegits en les eleccions a corts de 1931 
en la província i a Alcoi  

 
  NOM 
CANDIDAT 

PARTIT 
POLITIC 

 VOTS A 
ALCOI 

% 
LOCAL 

VOTS 
PROVINCIA 

% 
PROVINCIA 

 Llopis 
Ferrandiz, 
Rodolfo 

Socialista 
Obrer 
Espanyol 

7.465 68.9 73.841 66.41 

Esplà Rizo, 
Carlos 

Radical- 
Socialista 

7.507 69.31 71.894 64.66 

 Pérez 
Torreblanc
a 
Antonio 

Radical- 
Socialista 

7.409 68.40 67.297 60.52 

 López 
Orezco 
Julio 

Radical- 
Socialista 

7.363 67.98 67.013 60.27 

 Rodríguez 
de Vera, 
Romualdo 

Socialista 
Obrer 
Espanyol 

7.137 65.89 66.453 59.76 

Botella 
Asensi,  

Radical- 
Socialista 

7.544 69.65 64.894 58.36 
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Juan 
González 
Ramos 
Manuel 

Socialista 
Obrer 
Espanyol 

7.309 67.48 62.403 56.12 

Gomariz 
Latorre, 
Jeronimo 

Radical-
Socialista 

6.458 59.62 33.308 29.95 

de Camara 
Cendoya, 
Miguel 

Radical 
Lerrouxista 

1.565 14.44 35.412 31.84 

Oarrichena 
Genaro 
Cesar 

Radical 
Lerrouxista 

1.426 13.16 33.054 29.72 

Puig 
Martínez 
Cesar 

Radical 
Lerroixusta 

1.300 12 33.617 30.23 

           
Font.-  bolletí oficial de la província d’Alacant. 
Elaboració pròpia 

 

En aquest quadre sols hem posat els 
diputats elegits al final del procés electoral per 
a poder comparar el resultat a nivell provincial 
amb el resultat local a Alcoi i podem veure com 
Alcoi manté un nivell de fidelitat  més alt amb 
tots els integrants de la coalició d‟esquerres 
amb uns resultant percentuals pràcticament 
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iguals als de la província, sempre exceptuant el 
cas ja anomenat del candidat socialista José 
Cañizares Domènech  que a la resta de la 
província va poder arreplegar fins al 23,78% 
dels vots i en canvi a Alcoi sols va rebre el 
3,69%. 

 

Però que aquesta fidelitat es veu rebaixada 
als votants de la coalició de les dretes, quan a 
Alcoi els radical lerrouxistes estan al voltant de 
l‟11% i per el contrari la resta de la província 
aplegaran   pràcticament fins al 30%. Però 
també ens cal destacar els pocs vots del partit 
Dreta Liberal Republicana del president 
provisional de la república Alcalá Zamora que 
va rebre a Alcoi.  On si férem un anàlisis 
xovinista podríem afirmar que la causa va ser 
que va visitar la ciutat d‟Alacant, però mai no va 
venir a Alcoi, encara que l‟ajuntament de la 
capital va demanar a l‟ajuntament d‟Alcoi la 
col·laboració per a cobrir les despeses de la 
vista a la qual cosa naturalment l‟ajuntament 
alcoià es va negar doncs el president no venia 
a Alcoi.  
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Com sempre sol passar en totes les 
coalicions polítiques al principi normalment 
funcionen més bé que mal; i no solen haver 
quasi ninguna complicació, però el temps va 
passant i les diferencies entre els socis cada 
vegada son majors, així dins de la llista 
republicana que es va presentar a l‟ajuntament 
d‟Alcoi, trobàvem gent d‟ideologies molt 
diferents: Socialistes, radicals, radicals 
socialistes, aliança republicana, esquerra 
republicana i fins i tot gent de la dreta liberal 
republicana; gent i grups que en eixe  primer 
moment de lluita contra la dictadura 
monàrquica, en realitat sols tenien en comú el 
concepte de  la república democràtica com a 
sistema de govern, front a la monarquia 
autoritària; i, a més a més també hem trobat 
fortes diferències ideològiques dins dels 
mateixos  republicans en molts aspectes, així 
trobem: gent catòlica practicant, quasi de missa 
diària i gent molt anticlerical con els radicals 
socialistes, per tot això, el moment de la vida 
política, tant a nivell estatal com evidentment a 
nivell  local, era de molta tensió entre tota 
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aquesta  gent, que abans havia anat junts en la 
lluita contra la monarquia al compartint els 
mateixos principis bàsics republicans. Molta 
d‟aquesta  gent  ara  tenia que confirmar davant 
de tots; també, dels abans amics, cada poc 
temps,  la fortalesa de la seua ideologia 
republicana. Ja hem vist, al capítol anterior, 
com van sortir les primeres dubtes sobre les 
teories conspiradores al maig de 1931 quan es 
va demanar l‟eixida de la ciutat d‟Alcoi d‟un 
grup de presumptes conspiradors però que no 
va tenir cap incidència dins de l‟Ajuntament 
d‟Alcoi. Però ara ja res és igual, el temps passa 
i les lluites per el poder son cada volta més 
fortes, els grans amics d‟abans ara ja no son 
tan amics: Tot això portarà a que el primer 
alcalde d‟Alcoi durant la II República, Antonio 
Francés, membre destacat de l‟Aliança 
Republicana que, com ja hem vist, va resultar 
elegit  primer alcalde alcoià de la II República el 
dia 17 d‟abril de 1931, en la primera sessió del 
nou ajuntament, per unanimitat de tots els 
regidors inclosos els de la candidatura 
monàrquica que encara hi eren a l‟Ajuntament. 
Abans de ser alcalde, aquest vell lluitador  
república, va ser també president de la Junta  
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Provisional Republicana que també va regir el  
destí de la ciutat des del moment clau de la 
victòria republicana a les eleccions municipals 
fins a la proclamació oficial de la II República a 
Espanya. 

  

  Amb un ambient polític municipal, reflex del 
nacional, enrarit, el dia 1 de juliol del mateix 
any 1931, quan no fa ni tan sols tres mesos de 
la seua elecció, el senyor Antonio Francés té 
que dimitir del càrrec d‟alcalde d‟Alcoi al ser 
acusat, sense cap fonament, inclús  per 
membres de la seua mateixa coalició electoral 
socialista – republicana de ser un traïdor a la 
República, doncs presumptament havia 
participat a unes reunions per a conspirar 
contra la República i  que suposadament van 
tenir lloc a la ciutat on participaren, alguns 
coneguts membres monàrquics, com Carlos 
Pérez, cap del partit liberal durant el regim de la 
monarquia o algun regidor de la mateixa època 
com Francisco Castañer, a més a més, del fins 
ara també regidor Francisco Laporta, membre 
de la candidatura monàrquica a les darreres 
eleccions municipals, i l‟únic d‟aquesta 
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candidatura que no dimitirà. L‟alcalde al 
moment de dimitir farà constar que ho fa per les 
enormes diferències que ara hi ha dins dels 
mateixos republicans, sense voler dissimular-
ho com si fora per motius de salut o personals, i  
que ho fa per a no dificultar la tasca municipal. 
També aprofita el moment per tornar a fer una 
declaració pública i manifesta de que ell és: Un 
republicà i que és també anticlerical i membre 
del Partit Radical des del mateix moment de la 
seua fundació per En Alejandro Lerroux (35). 

 

Al fer-se efectiva, el dia 20 de maig, la 
dimissió de onze dels dotze regidors de la 
candidatura monàrquica, excepte Francisco 
Laporta. Van tenir lloc unes noves eleccions a 
Alcoi el 4 de juny on son elegits els onze nous 
regidors per a substituir als dimitits. Com que 
no hi ha alcalde a la ciutat, a la reunió del 3 de 
juliol els regidors va votar al nou alcalde. Va ser 
nomenat un nou  alcalde, en aquest cas com a 
interí, al rebre sols 16 vots a favor i 11 en 
blanc. Els regidors que votar en blanc ho feien 
per a evitar votar a favor de l‟alcalde i així 
aquest no tenia la majoria absoluta necessària 
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a la primera votació. Serà nomenat Enrique 
García Mataix, membre del partit radical que 
era un dels nous regidors triat a les darreres 
eleccions del dia 4 de juny. Però amb el resultat 
de la votació a l‟Ajuntament tornava a quedar 
patent que ara ja no es tot tan bonic com al 
principi de la proclamació de la II República 
quan l‟alcalde va ser elegit per unanimitat de 
tots els regidors, incloent en aquell moment als 
membres de la candidatura monàrquica, el 
senyor Francés. Ara a poc a poc es fan més 
grans les diferències entre els col·ligats 
republicans. Per fi Enrique García serà 
nomenat alcalde  en propietat a la tercera 
votació, en la sessió del 15 de juliol, al rebre 15 
vots a favor i 10 en blanc, ara ja no calia 
majoria absoluta, sols en calia majoria simple. 
Però val la pena veure que després del temps 
passat des de la primera votació amb 14 a 11; 
ara en 15 a 10 tampoc havia canviat molt el 
panorama polític local, on les diferències entre 
els republicans ja eren cosa diària i on la 
cordialitat del moment ideal del 14 d‟abril ja 
havia passat a la història. A les mateixes 
votacions serà nomenat Primer tinent d‟alcalde 
el també radical socialista Francisco Jordá, que 



133 

 

més avant el veurem actuant com alcalde en 
funcions per infermetat del titular, el ja nomenat 
Enrique García. L‟últim  fet destacable del 
moment el tenim es el cas d‟Evaristo Botella 
que manté el càrrec de tercer tinent d‟alcalde 
encara que, a poc a poc, anirà acumulant més 
poder polític a la ciutat fonamentalment per la 
tasca política a nivell nacional del seu germà 
Juan, vertader cap d‟un sector del partit a tota 
Espanya. Evaristo aplegarà al final del període 
republicà a l‟alcaldia de la ciutat, serà el darrer 
alcalde democràtic d‟Alcoi fins a la mort de 
Franco.  

  

 La ciutat d‟Alcoi viurà, com tota Espanya,  
amb intensitat el debat apassionat sobre la 
nova constitució de la II República i un efecte 
de la politització de la vida social a Alcoi la 
trobem, com era d‟esperar a la premsa local  on 
destaca com no podia ser d‟altra manera les 
reflexions del setmanari El Faro, òrgan local 
del Partit Republicà Radical Socialista. Com a 
mostra visible del seu republicanisme hi trobem 
a la mateixa capçalera del periòdic  la fe 
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pública de la seua forta ideologia republicana: 
Llibertat Igualtat i Fraternitat 

 

Altre punt de vista el portarà a la societat 
alcoiana el diari La Gaceta de Levante, aquest 
diari sols falta al carrer de la ciutat  els dilluns.  
Ideològicament el podem qualificar com a 
conservador, encara que la seua llarga durada, 
des de gener de 1924 fins a l‟any 1939, al 
finalitzar la guerra, farà que en realitat passi per 
diferents opcions que les podem veure si miren 
els propis subtítols del diari: Diari independent 
d‟Alcoi; diari del mati; diari de la república - 
època antifeixista -; Diari del matí. Tots 
aquests canvis en realitat son soles 
adaptacions als moments històrics que viu la 
ciutat d‟Alcoi en particular i Espanya en 
general: Dictadura de Primo de Rivera, 
Monarquia d‟Alfons XIII, II República, Guerra 
Civil, Franquisme. 

 

 Ara farem una ullada al tercer i darrer 
representat alcoià de la premsa escrita durant 
el procés de redacció de la constitució de la II 
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República: La Voz del Pueblo. Aquí partim 
d‟unes característiques diferents als ja 
nomenats abans: El Faro i La Gaceta de 
Levante. Doncs la Voz del Pueblo no és un 
diari o setmanari de tirada oberta, en realitat és 
un setmanari de propaganda catòlica social i el 
seu repartiment és gratuït entre la gent afí a la 
seua ideologia. Per tot això, és a dir, una 
ideologia clarament marcada i compromesa i al  
no tenir que buscar als compradors, tindrà un 
funcionament diferent, així no entrarà a debatre 
tots els aspectes de la nova constitució, sino 
que marcat per la seua ideologia sols 
s‟interessarà com després veurem per uns 
aspectes molt concret i què considerava 
fonamentals per al seu concepte d‟estat. 

  

Per al setmanari, El Faro, i per tant per als 
radicals socialistes d‟Alcoi, la República  serà: 
Federal, unicameral i aconfessional. Basada en 
unes mesures urgents i normes generals con 
son: Reconeixement del dret d‟associació, 
nacionalització de la terra, abolició dels 
impostos indirectes,  instrucció integral, laica i 
gratuïta. Prohibició d‟exercir l‟ensenyament a 
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les comunitats religioses. Formació d‟un exèrcit 
limitat, voluntari i retribuït. Concepció nova de 
la justícia. Retir a la vellesa, nacionalització 
dels ferrocarrils, llibertat de culte i president de 
la República elegit directament per votació 
popular i per un període de sis anys no 
reelegible mai immediatament. Aquestes 
postures podíem espantar a alguns elements 
de la xicoteta burgesia espanyola com és el cas 
de la nacionalització de la terra, però cal 
recordar que Alcoi era una societat urbana i 
industrial i per tant el problema agrari és en 
realitat un problema colateral de relativament 
poca incidència tant al mon de la política com a 
l‟activitat econòmica i social de la ciutat.  

 

Els fets de Xeresa a la Safor i Castilblanco 
a Badajoz son considerats per la premsa de la 
dreta alcoiana culpa sols de l‟esquerra radical i 
per descomptat del govern espanyol, mai de la 
repressió, què en realitat sols aplica la llei en 
defensa de la sagrada propietat privada. Amb 
les mateixes alabances trobem sempre la 
postura en defensa de les meravelloses 
pastorals de l‟episcopat espanyol que van 
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dirigides, sempre segons La Gaceta, al 
vertader poble espanyol: El poble catòlic; 
sempre fetes amb una to humil raonat i cristià 
front a l‟extremisme dels revolucionaris. 
Aquestes afirmacions ens porten al dubte 
continuat de que els no catòlics en realitat no 
son espanyols, doncs el catolicisme sempre és 
considerat com una marca diferenciadora de 
l‟espanyol. Per a els representants de la dreta 
mediàtica alcoiana, des  de la dreta sols ixen 
veus de pau i confraternització nacional front a 
l‟odi de la gent d‟esquerres com ha passat als 
pobles ja anomenats d‟alt.  

 

Des del moment d‟iniciar la comissió 
constitucional els seus estudis, així com també 
quan els debats son al ple de les corts, anirem 
trobant les opinions més o menys favorables 
del diari. Respecte a la forma d‟estat, la Gaceta 
anirà movent-se com la comissió constitucional, 
és a dir, vol fugir del federalisme, però tampoc 
vol caure en el centralisme, doncs considera 
que l‟experiència federal de la I República 
espanyola ja ha segut suficient com per a no 
voler tindre una segona en la mateixa situació. 
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Però considera que l‟estructura de l‟estat és: ni 
federal ni unitària, s‟ha afirmat un criteri federal 
potencial amb amplitud per al desenvolupament 
autonòmic i, a més a més, en grau variable de 
les regions que volen estats articulats dintre 
d‟un república generalitzada. Respecte a 
l‟anàlisi que fa dels estatuts regionals considera 
que amb ells el que en realitat es fa és una 
tasca de desfederalització més que en realitat 
de federació. 

 

Al moment de la proclamació de la 
República i en contra de tot l‟esperat per la 
gent, La Voz del Pueblo farà públic un 
manifest de bones intencions per als catòlics, 
com per a l‟església “les formes de govern son 
accidentals, secundàries i indiferents. La nostra 
idealitat no pot estar consubstancialitada ni 
amb la monarquia d‟una o altra classe, ni amb 
la república d‟aquest o altre color “(35). Però 
evidentment encara que pot parèixer una 
postura un tant particular d‟ allunyar-se del 
poder terrenal per part de l‟església catòlica 
alcoiana, que manifestava així una postura un 
tant diferenciadora de l‟oficial de tota l‟església 
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espanyola, fonamentalment de la cúpula 
dirigent. En realitat no és més que una acció 
molt més intel·ligent al fer veure als lectors 
alcoians que ells, els representants del clero 
catòlic, estan per damunt del fet humà diari. Per 
a una volta fora del dia a dia, i des de l‟exterior 
d‟aquest món de pecats i imperfeccions poder 
criticar tota l‟acció humana amb la superioritat 
moral que li dona la seua no intromissió en la 
realitat quotidiana  dels homes. 

 

Una de les primeres derrotes dels radicals 
socialistes serà l‟article 8 de la constitució que 
confirma la configuració d‟una república unitària 
amb autonomies front a la república federal 
defensada per les posicions republicanes 
radicals. El setmanari que no vol reconèixer 
públicament la derrota ideològica intentarà 
modificar el seu plantejament al qualificar que 
en realitat les autonomies son una mena de 
federalisme voluntari, sense els teòrics perills 
del menyspreat federalisme. Respecte a 
l‟aspecte fonamental de l‟elecció del president, 
ja hem vist l‟opinió dels radical socialistes, front 
a ells l‟article 68 de la constitució afirma que el 
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president de la República serà elegit 
conjuntament per les Corts i un nombre de 
compromissaris igual al de diputats. Amb 
aquest model s‟intenta evitar que el president 
depengi excessivament dels diputats, és a dir, 
una república on el president no te quasi poder, 
una república parlamentaria, on en realitat sols 
és una figura quasi decorativa. Però, per altra 
banda, tampoc es vol tenir una república 
presidencialista, on el president  podia tenir 
més poder que les corts i ser poc responsable 
dels seus actes davant d‟aquestes.  

 

Dins del mateix aspecte, és a dir, sobre la 
forma d‟elecció del president de la República, 
que ja hem vist d‟alt; considera que la definició 
del règim, o be com a presidencialista, o be 
com a parlamentari, es a dir, el que avui en dia 
podrien ser: Estats Units d‟América per un 
costat o Itàlia per altre, és difícil de concretar 
doncs alguns articles reflecteixen un règim 
presidencialista; però la lletra d‟alguns i l‟esperit 
d‟altres comporten una inequívoca inspiració 
d‟un sistema parlamentari. Per eixe motiu les 
Corts i el President hauran d‟acoblar-se al joc 
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de poder i veure quin dels dos està per damunt 
d‟altre en qualsevol moment. 

 

Ara El Faro reconeix que ha perdut al no 
ser majoritari a les corts constituents l‟opinió 
dels seus correligionaris. En canvi manifestarà 
l‟encert respecte a l‟article tercer on s‟afirma 
que l‟estat espanyol no te religió oficial i afegirà 
que tota la qüestió religiosa s‟arreglarà quan 
s‟apliquen correctament  les idees bàsiques i 
fonamentals del seu ideari:   

 

1.° Separació efectiva de l‟Església i l‟Estat. 

 

2.° Supressió del pressupost del culte i 
clergat. 

 

3.° Sotmetiment de tot el personal del clero 
al dret comú ordinari. 
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4.°Confiscació per part l‟ Estat dels bens de 
l‟ Església i de totes les seues Corporacions 
religioses 

 

5.º Expulsió fulminant dels jesuïtes  

 

6.º Invalidació en l‟ordre civil dels vots 
religiosos.  

 

 Un dels grans problemes als que s‟enfronta 
el republicanisme actiu serà la lluita amb el 
poder religiós, o qüestió religiosa, és el 
problema l‟educatiu. Per això els radicals 
socialistes per mig de El Faro consideren que 
l‟educació a Espanya cal que sigui: gratuïta, 
obligatòria i laica (36). Aquí trobem com amb el 
pas del temps s‟ha produït  una suavització de 
les postures dels radicals socialistes doncs fins 
ara s‟havia demanat també la prohibició 
d‟exercir l‟ensenyament a les comunitats 
religioses. Per a entendre la postura tan 
antirepublicana dels dirigents de l‟església 
espanyola ens cal recordar que els bisbes del 



143 

 

moment ho eren encara al règim de la 
República malgrat a ser nomenats per el vell 
règim monàrquic que mantenia vigent el vell 
privilegi de la monarquia espanyola del dret de 
presentació davant del Papa del moment, al qui 
li feia aplegar una terna de possibles candidats 
al càrrec, per la qual cosa tots ells eren 
persones molt vinculades a l‟antic règim i per 
tant amb molta més lleialtat cap al rei Alfons 
XIII, que cap al nou govern democràtic 
d‟Espanya o fins i tot al poble espanyol.  

  

Aquí ja trobem aspectes de la nova 
constitució que no son en absoluts agradables 
per a una mentalitat  i trajectòria tan 
conservadora con La Gaceta. Destaquem:  

 

L‟orientació laica de l‟estat,  

l‟ensenyament únic 

 i el divorci. 
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Respecte al primer problema plantejat 
podem veure com fa una intromissió en la 
política nacional d‟Espanya i en la seua 
capacitat de decisió al considerar que la millor 
solució per aquest problema és aplegar a un 
nou concordat amb la Santa Seu, amb la qual 
cosa al final qui decideix  no és ni el govern 
d‟Espanya, ni el poble espanyol sino la Santa 
Seu, que sempre pot no signar un nou 
concordat. Sobre tot davant la possibilitat per 
part del govern de la República d‟aprovar la 
dissolució de les ordres religioses i la 
nacionalització del seus bens, algo que aquest 
diari considera clarament com un acte de  
robatori. Però no sols per portar endavant  una 
defensa de  la propietat privada, que també ho 
farà, sino per utilitzar tota  una bateria 
d‟argumentació moral, religiosa i històrica 
basant-se, com sempre: sols en la tradició 
catòlica d‟Espanya i en el fet clar, sempre sols 
conegut per ells, que els catòlics espanyols no 
volen ara ni abans que s‟augmenti ni el nombre 
del clergat ni el dels religiosos, sols volen que 
es respecte l‟actual situació (37), sempre entrar 
a valorar si la presència reial del nombre 
d‟ordres religioses presents a Espanya està ja 
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per damunt del què estipula l‟actual Concordat.  
El segon conflicte  ve marcat per un dels 
elements considerats fonamentals per 
l‟estament religiós ja que atacarà de manera 
convulsiva l‟intent d‟implantar un ensenyament 
públic, laic i únic. Per a fer-ho farà servir raons 
d‟aspectes econòmics, on fa inclús un càlcul de 
l‟elevat cost pressupostari que aquest 
ensenyament únic i laic comportaria als 
espanyols, on sempre segon La Gaceta, 
destaca la impossibilitat de portar-se endavant 
per part de l‟estat per la falta tant de recursos  
econòmics, com possibilitats materials i socials. 
Però, en definitiva el que fa el diari és una 
defensa de l‟ensenyament privat, a més a més, 
aplega  a sol·licitar no sols el manteniment de 
l‟estatus quo, sinó que demana fomentar 
l‟ensenyament privat per ser, segons ells, la 
ensenyança més efectiva i al mateix temps la 
menys costosa per a l‟estat i la societat, 
aleshores podem veure com en l‟argumentació 
se li escapa un concepte ideològic quan afirma 
també que és considera l‟ensenyament religiós 
com la base insubstituïble de l‟ordre social; 
entenent aquest ordre com el que tenim en eixe 
moment a Espanya. Per tot això considera que 
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la nova constitució té que tenir un fort arrel 
basat en el passat recent de la història 
d‟Espanya. També fa una defensa de 
l‟ensenyament religiós a l‟escola quan l‟afirma 
què s‟intenta imposar l‟ateisme i amb ell, el què 
s‟acaba fent en realitat, és crear desgraciats 
per fer a la gent incrèduls. Una de les 
explicacions més utilitzades en aquest 
raonament és que tothom sap, també inclús 
qualsevol xiquet, que va ser Déu qui va crear 
primer la terra i després a l‟home, com està 
escrit a la Bíblia, sempre considerada com un 
llibre de revelació divina i per tant base de tot el 
coneixement humà.    

 

L‟altre problema religiós que trobem, 
sempre unit a l‟anterior, fa referència a la 
possibilitat per part del govern de dissoldre les 
ordres religioses. Aquí argumenta, cosa que no 
sol fer, de manera magistral atacant a la pròpia 
constitució al considerar-la discriminatòria i de 
no defensar els drets de tots els espanyols per 
igual, doncs el què realitat fa, es diferenciar i 
separar als ciutadans d‟Espanya en gent de 
dos tipus diferents: Seglars i clergat. A la fi, 
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segons l‟article 33 de la constitució tota 
persona “és lliure de triar professió” (38). Aquí 
La Gaceta treballarà amb una sèrie de 
sil·logismes en que juga amb el projecte de 
l‟article 25, que com ja hem vist en la redacció 
definitiva de la Constitució republicana acabarà 
convertint-se en el 33. Aleshores conclourà 
confirmant el seu punt de vista de la 
discriminació constitucional amb l‟afirmació de 
que tothom es lliure de triar professió menys els 
religiosos que no podran dedicar-se a alguns 
aspectes de la vida quotidiana. El que no valora 
és que ser religiós, ja és pot considerar com 
una professió i amb això es respecta la llibertat 
d‟elecció dels espanyols al no prohibir ser 
religiós. 

 

Si llegim amb deteniment podem veure 
com aquí estan reflectides totes les idees 
bàsiques sobre les que descansa la ideologia 
del setmanari alcoià La Voz del Pueblo que en 
el fons estan dins del tradicionalisme  catòlic 
espanyol, es a dir: La defensa de la propietat 
privada, la família tradicional sense matrimoni 
civil, sols amb religiós, i per suposat sense 
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divorci, la defensa de la justícia i la moral 
religiosa cristiana que s‟ha d‟aplicar per a tots 
els espanyols i la defensa de la llibertat, en cas 
de ser l‟església catòlica la perjudicada o la 
defensa de la única veritat religiosa, també com 
sempre sols la catòlica, si es en este cas 
l‟església catòlica espanyola la beneficiada o la 
perjudicada segons el moment històric. 

  

Es clar que la constitució de la República 
va ser feta per els republicans i que per tant 
estava basada en els seus principis ideològics, 
sense donar cap opció de participació als altres 
pensaments polítics espanyols. I és d‟aquest 
aspecte del que La Voz del Pueblo fa una 
crítica ja que demanava el que ara definim com 
una constitució  consensuada per a que així  
pugui no sols representar a tots en el ventall 
ideològic d‟Espanya sino que també representa 
a tots els espanyols. La critica va referida per 
suposat única i fonamentalment a les 
esquerres, doncs les dretes no solen tenir cap 
tipus d‟errors i si de cas mai tan greus com 
aquests. I fonamentalment dins de les 
esquerres, l‟atac es per al Partit Socialista 
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Obrer Espanyol al que acusa de voler imposar 
a la resta dels espanyols la seua ideologia i de 
no saber que ”si las constituciones no son de 
toda una nación, sino que son solo de un 
partido, corren la suerte de este “(39).  Està clar 
que l‟argumentació política del setmanari és 
irrebatible en tant en quant qualsevol 
constitució és més representativa, més 
unificadora i segurament  té més temps de 
durada quants molts més grups ideològics del 
país es senten representats en ella i participen 
d‟ella, aleshores pareix que a la constitució 
republicana de 1931 li va faltar una mica de ma 
esquerra en eixe sentit, de donar un poc de 
marge per a la cabuda de tots. Encara que cal 
recordar que la postura de l‟església espanyola 
sempre és diferent, depenent de si manté o no  
el control polític, social i econòmic d‟Espanya 
aleshores cal negociar o implantar la veritat 
suprema. 

  

La Voz del Pueblo tira d‟ironia, cosa que 
no sol fer o no sap fer, ja que sempre fa servir 
atacs directes, quan afirma que la definició de 
l‟article primer d‟Espanya com una república 
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democràtica de treballadors, això no vol dir res, 
al considerar-se lliures dins d‟un estat en les 
parcel·les que aquell no te jurisdicció com: La 
família, la religió i l‟ensenyament. Dons hi ha 
principis com: La jerarquia social, la propietat 
privada, el treball, el dret, i la justícia que són 
per ells mateixos superiors i anteriors a 
l‟existència de l‟estat i per eixe motiu aquest no 
pot tocar cap d‟aquests principis. Amb eixe 
plantejament està fent saber que tots el 
partidaris de la seua ideologia estan lliures de 
no complir la constitució, mentre desautoritza la 
llei fonamental de la República.  

 

És evident  que afirmar que un estat no té 
cap jurisdicció sobre elements que formen part 
d‟ell com la família, la propietat privada o la 
justícia ens donen una visió clara de la seua 
definició ideològica del moment; com és el fet 
de posar per davant uns elements ideològics a 
la pròpia existència de l‟home i que per això no 
poder ser tractats en la constitució per la resta 
dels mortals, quan en realitat per aquest 
plantejament ja hi trobem antecedents a la 
constitució espanyola de 1876. La constitució 
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de la Restauració, inspirada per Antonio  
Canovás del Castillo, doncs, aquest polític 
quan van aplegar als articles referents al 
monarca no va deixar que foren sotmesos a 
cap discussió, ni votació per part de les Corts 
constituents, baix el pretext de que “la 
monarquia era anterior y superior  a la 
constitución” (40). Però mentre per a Canovas 
sols no ho hi havia que debatre els articles 
referents a la monarquia espanyola, ara La Voz 
del Pueblo fa un pas més endavant al 
nomenar molts altres aspectes anteriors a la 
constitució i que per tant tampoc no poden ser 
manejats per els simples mortals. Si  aquesta 
llista fora portada a la realitat política del 
moment ens trobaríem davant del fet de que 
quasi ningun punt dels considerats fonamentals 
per la República es podien tocar, amb la qual 
cosa en realitat tot quedava quasi com abans. 
Dins de tots els aspectes nomenats al llarg del 
temps per el setmanari, sols farem referència a 
un grup d‟aspectes, però que ens confirmen els 
preceptes ideològics que no poden ser 
modificats: 
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1.- Religió: No ens cal llibertat religiosa i 
molt menys encara la aconfessionalitat de 
l‟estat. Doncs Espanya era, és i serà sempre 
sols catòlica 

 

2.- Família: No al matrimoni civil i per 
suposat menys encara al divorci. Davant de 
Déu i de tots els homes sols és vàlid el 
matrimoni cristià.  

 

3.- Ensenyament: No cal l‟ensenyament 
estatal ni tampoc únic. L‟ensenyament religiós 
permet instruir als joves en els fonaments 
bàsics de la societat. 

 

4.- Jerarquia social: Què vol dir això 
d‟igualtat de tots els espanyols, la tradició i la 
llei divina, anterior als homes ja marca les 
diferències. 

 

5.- Propietat privada: és un dret bàsic i com 
a tal dret social que és superior i anterior no pot 
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ser tocat per cap estat ni tampoc per la pròpia 
constitució 

 

6.- Treball: discutible la llibertat de 
sindicació i d‟associació, doncs aquestes va 
contra la llibertat de contractació i la llibertat 
individual que sempre és superior. 

 

7.- Dret i justícia: a voltes ens cal fer servir 
la presumpció d‟innocència i la igualtat davant 
de la llei, sempre  segons el que li convé al 
setmanari, depenent del moment i 
fonamentalment de les persones afectades 

 

En el fons trobem que hi ha por a que 
l‟estat acabi introduint-se en parcel·les de la 
societat  que considera que no li corresponen. 

 

En realitat, per a ells la República, és una 
ficció i sols un joc de paraules al sentir-se 
lliures dins d‟un estat que diu apostar per la 
llibertat. 
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És una contradicció continuada del 
setmanari al considerar a la religió, sempre sols 
la catòlica, com un espai sense jurisdicció de 
l‟estat i estar al mateix temps defensant una 
unió quasi eterna i divina, propera a la del 
poble elegit per Déu amb la unió església 
catòlica amb el poble i l‟estat espanyol. 

 

Per últim confirmarà al llarg del temps que 
en realitat la intervenció de l‟estat en tots 
aquests punts a la llarga li restarà a l‟església 
part del control sobre les persones i també 
molta part del poder social 

 

 Dins de l‟apartat dels drets fonamentals un 
dels problemes de les constituents serà trobar 
un sistema que fera inviable per part del poder 
executiu fer servir la supressió dels drets civils 
bàsics per qualsevol motiu o excusa. Per això 
quan s‟aprova l‟article 42, on podem llegir que 
en cas d‟ estar les corts reunides, aquestes 
després tindran que  resoldre sobre la 
necessitat de la suspensió acordada per el 
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govern (41).  Davant l‟aprovació d‟aquest article 
tant restrictiu respecte al poder de l‟executiu i 
que marca un dels aspectes de la superioritat o 
al menys del gran control del poder legislatiu 
sobre la resta de poders de l‟estat, els radicals 
socialistes ho justifiquen al afirmar . Com en 
Espanya s‟ha abusat tant de les suspensions 
de drets o garanties constitucionals, la 
Constitució republicana ha pres una sèrie de 
mesures per a evitar que eixa suspensió  quedi  
sols en mans del govern. Amb l‟articulat d‟ara, 
el govern  sols podrà fer-ho de forma 
excepcionalment, però, a més a més” el 
gobierno tendrá que  convocar al Parlamento 
para a darle las explicaciones del motivo que lo 
justifica.”(42)  

 

Davant les filtracions i rumors al voltant de 
alguns aspectes generals de la propera 
constitució de la II República i considerant que 
pot anar agafant un caràcter, tant en la lletra 
com en l‟esperit prou a l‟esquerra de la societat 
i del poble espanyol. La Gaceta recorda, que 
com a  llei fonamental de l‟estat hi cal tenir com 
a  base  l‟esperit de tot el poble espanyol, que 



156 

 

en realitat és qui la fa. “el pueblo lo formamos 
todos los españoles, en mayoría y en minoria 
de las clases sociales, pero todos los 
espanyoles (43). Aquí tornen a comprovar com 
per al sector conservador de la societat 
espanyola reflectida clarament a nivell local  en 
l‟alcoiana. Els interessos d‟aquest sector 
tradicional , si és el majoritari o controla el 
poder, vol dir que cal aplicar sempre la seua 
ideologia per a tots, sempre respecte a les 
minories; ja que ells son la veritat única. Mentre 
que si per algun motiu no controlen el poder o 
no son la majoria. La societat espanyola i als 
seus dirigents per a ser considerats en realitat 
democràtics els cal respectar les seues idees 
bàsiques ja que són consubstancial al fet de la 
societat i al respecte a les minories. Continuat 
en la mateixa línia argumentaria el diari 
conservador alcoià abans de l‟aprovació 
definitiva per part de les corts constituents farà 
un atac contra la totalitat del projecte 
constitucional al considerar que aquesta 
constitució es inviable, i a més a més, no 
aprofitarà per a dirigir el destí de tots els 
espanyols al no poder-se  aplicar molts dels 
seus aspectes. I en altres caires al no 
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respondre a la ideologia del diari, com poder 
llegir entre línies la democràcia parlamentaria 
no és un bon sistema polític “la constitución es 
prácticamente el imperio de la demagògia 
parlamentaria” (44).  Amb aquesta constitució 
segons La Gaceta el govern no podrà governar 
i acabarà per abandonar el poder o encara 
pitjor es saltarà la constitució al tenir sentiment 
de paralització 

 

Altre aspecte prou interesant en l‟articulat 
constitucional fa referència als drets dels 
homes i les dones. L‟article 43 que fa referència 
al matrimoni diu “que podrà quedar dissolt per 
acord mutu o a petició de qualsevol dels 
cònjuges (45). Així va quedar la redacció final, 
però en les discussions, en els diferents 
esborranys i als debats de la comissió 
constitucional s‟havia plantejat la possibilitat del 
divorci per mutu acord, i a més a més sols per 
voluntat de la dona o de l‟home, però en cas de 
ser l‟home el demandant tenia que justificar-ho, 
per mig d‟una causa rellevant. És aquí quan El 
Faro, quasi sempre un setmanari progressista 
deixa veure una opinió masclista de la societat i 
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un tant conservadora al considerar, cal recordar 
que a Espanya el treball remunerat de les 
dones és encara mínim, que hi ha una 
discriminació cap l‟home i que beneficia a la 
dona al afirmar que amb eixa redacció la 
comissió el que fa  és posar-se al costat de les 
dones (46). En aquesta reflexió no volem 
afirmar que El Faro o els radicals socialistes 
alcoians foren d‟un pensament masclista, que 
també ho eren, sols fem una reflexió sobre 
alguns dels aspectes d‟una societat on encara 
el concepte d‟igualtat estava molt per a 
treballar, inclús per la gent d‟ideologia social 
avançada que encara manté una percepció 
favorable a l‟home en molts aspectes de la vida 
quotidiana   

 

Amb aquest apartat de la família com ja 
hem vist és molt crítica la postura de La 
Gaceta, però volem destacar l‟atac continuat 
per part del diari a un dels aspectes més 
conflictius per a la societat conservadora del 
moment, com és el divorci. En defensa del seu 
posicionament ideològic contrari al divorci hi ha 
un grapat d‟articles en defensa de la família a la 
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que considera com la base del sistema social 
imperant i que amb el divorci s‟ataca de forma 
directa un dels elements fonamentals de la 
societat tan sols com a conseqüència d‟un 
esperit laïcista del govern que en realitat el que 
vol és secularitzar tota la vida espanyola des de 
la base, per mig del fet de torpedinar la 
santedat de la llar cristiana i amb ella la cohesió 
de la sagrada família per mig del divorci. Doncs 
al final el matrimoni tant religiós, com a mals, 
també el civil és indissoluble.  

 

Un anàlisis encertat de La Voz del Pueblo 
és el referent al problema religiós. Com 
sempre, el setmanari defensarà el punt de vista 
de l‟església catòlica, però aquesta vegada 
l‟argumentació no és roïna al considerar que 
tots els problemes d‟Espanya no s‟arreglaran 
amb l‟expulsió de les ordres religioses, ja que hi 
ha altres problemes molt més greus a 
l‟Espanya del 1931 dels que no eren 
responsables ni els cures ni les monges “con la 
salida de España de los jesuitas, los frailes, las 
monjas y las otras ordenes religioses ¿nos 
vendrà el manà anhelado?. No y mil veces no, 
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luego ese populacho ignorante ¿cuándo caerá 
del burro? (47). 

 

Seguint en el mateix context  podem veure 
com El Faro i amb ell els radicals socialistes 
d‟Alcoi tampoc eren molt avançats 
ideològicament respecte al problema de donar 
o no donar el vot a les dones. Doncs aplegarà a 
ridiculitzar a totes les dones al considerar que 
per aquestes una figura a lo dandi, que sàpiga 
exhibir-se elegantment en un ball posant 
mestria en els passos del ximpanzé o del 
xarleston serà l‟ideal somiat per a donar-li el 
seu vot totes les dones espanyoles. 

  

En canvi i encara que pot semblar, en un 
principi,  estrany serà un diari conservador de 
la ciutat d‟Alcoi, La Gaceta de Levante qui 
considerarà completament lògic que la dona 
participi en el funcionament de l‟estat: “La vida 
moderna ya la ha obligado a incorporarse a las 
actividades anteriormente reservadas a los 
Hombres”(48) i argumentarà que és  
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completament lògic també incorporar-la a 
aquest dret elemental del vot. 

 

També és significatiu del reduït grau de 
confiança per part dels radicals socialistes 
alcoians sobre a on anirà el vot de les dones 
quan tinguin dret a ell, al plantejar que la 
qüestió del vot de les dones caldria ajornar-se. 
Respecte als altres aspectes fonamentals de la 
constitució, com venen a ser un reflex de la 
ideologia republicana no rebran cap crítica al 
setmanari. Tampoc hi trobem cap gran crítica  
fora de l‟esmentada respecte a la dissolució del 
matrimoni i al vot de la dona en els altres 
aspectes del treball de la comissió 
constitucional o dels diputats membres d‟ella. 
Tal volta s‟accepta com a bo tot el treball de la 
comissió constitucional, per formar part 
d‟aquesta  el diputat alcoià, referent local i cap 
indiscutible dels radicals socialistes Juan 
Botella Asensi. Caldria recordar que el Partit 
Republicà Radical Socialista és un partit 
evolucionat en els aspectes socials 
fonamentals, amb molts afiliats membres de les 
anomenades professions liberals, de les 
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classes mitges relativament prou il·lustrades, 
però fonamentalment és anticlerical i què des 
d‟un punt de vista social el podem definir com 
avançat. El comportament sempre anticlerical 
de Botella està present en quasi totes les seves 
intervencions  en les Corts a Madrid, sempre en 
defensa de l‟ensenyament laic acusa a 
l‟església de ser un entrebanc per a la 
modernització d‟Espanya  

 

L‟atac continuat per part de La Gaceta de 
Levante front al projecte de la constitució 
republicana no acabarà en cap moment i fins i 
tot continuarà una volta aprovada la Constitució  
per les Corts el 9 de desembre de 1931.El diari 
manté en tot els mateixos punts de vista que 
abans i aplegarà a afirmar que una part de la 
constitució, uns articles, ja naixen morts al no 
poder-se aplicar per les característiques 
pròpies d‟Espanya, sempre Espanya és diferent 
a la resta d‟Europa quan parlem de llibertats i 
democràcia. Doncs, per al diari, nosaltres 
sempre hem segut diferents, a la protestant o 
anticatòlica Europa. Eixos articles de la 
constitució en realitat quedaran sols al paper 
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sense cap tipus d‟utilitat i ningú els farà cas, ni 
tan siquiera els mateixos governants de la 
República   

 

En conseqüència, podem afirmar, sense 
cap tipus de dubte que la constitució de la II 
República espanyola no és del gust de La 
Gaceta de Levante i menys en concret l‟esperit 
i la lletra que transforma a la societat espanyola 
del moment en: Laica, introdueix el divorci, 
reforma l'ensenyament, planteja la dissolució 
de algunes ordres religioses i fins i tot 
l‟afirmació de que la República és una república 
de treballadors. 

 

En el fons el diari en realitat tot  el que fa és 
sols és mantenir una defensa del seus 
interessos ideològics quan considera que son 
atacats per les noves reformes i ho fa  
considerant les reformes com un intent de 
soscavar la llibertat, confonent la d‟ells en la de 
tots, però fonamentalment sempre ho fa amb la 
defensa de la tradició espanyola. No troba mai 
noves idees que presentar a la nova societat ni 
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que aprofiten per al nou règim, en realitat sols 
vol defensar-se de les reformes i de les 
innovacions sense fer servir altra argumentació 
què: La tradició, les costums i el fer de sempre 
del poble espanyol. 

  

Per altra banda per al setmanari La Voz 
del Pueblo l‟únic canvi que calia portar 
endavant en  el procés constituent era el canvi 
simbòlic de nom de monarquia o república, 
però sempre deixant-ho tot com estava abans 
del 14 d‟abril, es a dir, canviar sols la façana de 
l‟estructura de l‟estat i deixar tota la resta sense 
tocar dons ja s‟estava be així. 

 

Altre aspecte constitucional atacat per La 
Voz del Pueblo  en quasi totes les seues 
reflexions és l‟assumpte de la bandera tricolor, 
evidentment per al setmanari l‟ensenya 
d‟Espanya, era des de l‟origen dels temps i 
sempre seria la bicolor. Per eixe motiu trobem 
una reacció un tant airejada al manifestar que 
aquesta decisió ja estava presa abans de la 
convocatòria de les Corts i que sols han 
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confirmat el que ja s‟havia decidit abans amb la 
qual cosa quedava clar per al setmanari que les 
Corts “Luego ni son supremas, ni soberanas ni 
absolutas” (49). Aquesta desqualificació 
sistemàtica i no argumentada en realitat és una 
enuig o rebequeria doncs unes corts elegides 
per sufragi universal, sempre sense contar 
encara a les dones, directe i secret si que 
representen a la voluntat majoritària del poble 
espanyol, doncs podem estar d‟acord o no en 
la seua actuació, però no podem negar-li la 
seua representativitat i legitimitat. 

 

Evidentment podem concloure que l‟anàlisi 
del setmanari és el que te menys base jurídica i 
argumentació política, és el més superficial de 
tots els fets a Alcoi; i què en el fons sols ataca 
de forma sistemàtica en la nova constitució, 
l‟únic problema per a ells molt greu: El 
problema religiós en les seues dues vessants; 
la separació església – estat i el conflicte 
educatiu. Creem que eixa falta de profunditat 
en les argumentacions i al mateix temps d‟un 
eix conductor continuat és la conseqüència de 
ser un setmanari d‟ideologia catòlica, en el què 
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no hi ha la participació directa o indirecta d‟un 
partit polític que respongui a les necessitats 
diàries de la gent, així sols trobem 
preocupacions a nivell general, fàcils de 
defensar en un discurs populista basat en la 
tradició d‟Espanya i l‟atac a qualsevol canvi.   

 

Altra complicació política que començarà a 
marcar les diferències dins dels mateixos 
republicans aplegarà quan una comissió 
encarregada de fer un projecte sobre l‟Estatut 
d‟Autonomia Valencià, o com es nomenava 
aleshores de la Regió Valenciana. La comissió 
van enviar a l‟Ajuntament d‟Alcoi el seu projecte 
que serà valorat per el consistori municipal amb 
les següents conclusions “ Se estructura el 
estado no sobre la provincia sino sobre la 
Región, el estatuto no es separatista, se 
extrema el valencianismo con en el idioma, 
contrapeso a Cataluña al tener una España 
federada”(50). Alguns dels polítics alcoians 
parlen de federalisme sense voler tenir una 
República federal. També fa referencia a l‟opció 
plantejada de crear un estat del Llevant, aquest 
nom tant estrany de Llevant, ens ha perseguit 
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des de sempre als valencians que pareix que 
no tenim un nom propi per a nosaltres davant la 
rivalitat entre ciutats valencianes, doncs 
geogràficament ni som el Llevant d‟Espanya ni 
siquiera tan sols el Llevant de la Península, 
però no tenim un nom que ens unifiqui fora del 
de valencians i aquest nom crea inconvenients 
per als alacantins. És plantejarà l‟entrada en ell, 
de l‟anomenat abans estat de Llevant també de 
la regió de Murcia per a ser més gran i tenir 
més poder, però l‟Ajuntament alcoià aprova que 
Alcoi es deu mantenir sempre dins de la regió 
valenciana, encara que la província d‟Alacant 
no estigi, doncs aquesta província es un tant 
artificial  al ser una mescla de pobles: 
Valencians, murcians i de la manxa. Aquí 
queden clarificades diferents aspectes del 
pensament polític alcoià al sentir-se sempre 
valencians per damunt d‟alacantins, la qual 
cosa no és gens nova, doncs Alcoi sempre ha 
estat molt més vinculat a València o als pobles 
del sud de la seua província, fonamentalment 
de les comarques de La Vall d‟Albaida, la 
Costera i la Safor; que a Alacant. Alcoi sempre 
ha estat millor comunicat amb València o els 
pobles de la província que amb Alacant, el 
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ferrocarril ja aplegava a València i mai ho farà a 
Alacant; també Alcoi pertany al bisbat de 
València i no al d‟Alacant - Oriola, les entitats 
esportives sempre han estat inscrites a les 
federacions valencianes i mai a les alacantines 
o murcianes i al voler formar part de la Regió 
Valenciana com a una regió en igualtat de drets 
que Catalunya. La comissió alcoiana tornarà a 
donar mostres de maduresa política  al 
demanar que uns representants d‟Alcoi  
participen en l‟elaboració preliminar de l‟Estatut 
i al mateix temps es demana també un 
ajornament en l‟elaboració de l‟Estatut regional, 
fins a l‟aprovació de la constitució per a poder 
saber amb certesa quin serà el grau reial 
d‟autonomia dels municipis espanyols i 
fonamentalment  per considerar  que és molt 
més urgent per a Espanya començar per  
organitzar el funcionament legislatiu de la 
República.  

 

Així i tot, els conflictes interns a 
l‟Ajuntament son continuats i ja al desembre de 
1931 les denominades minoria socialista i 
minoria radical – socialista que es consideren 
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menyspreats, per la resta de membres de 
l‟Ajuntament, encara que són a la corporació 
municipal la minoria majoritària, plantegen 
l‟opció de dimitir tots en grup. El total de 
regidors dels dos partits junts era d‟onze i amb 
la seua majoria poden bloquejar el 
funcionament diari de la institució municipal; 
però la intervenció a nivell personal, sense cap 
consigna del partit, del regidor Ridaura 
Pascual, membre local destacat i amb certa 
importància també a la província de la Dreta 
Liberal Republicana, ja que va arribar fins i tot a 
formar part de la candidatura a les eleccions a 
corts constituents,   per part de la coalició 
formada per: La Dreta Liberal Republicana i els 
Radicals de Lerroux,  tornarà a portar certa 
tranquil·litat transitòria al ple municipal.  

 

 L‟Ajuntament no sols tindrà temps per als 
assumptes polítics locals o nacionals, també 
per a intentar arreglar altres problemes locals 
molt importants com el problema de la falta de 
treball i el sempre preocupant preu superior en 
Alcoi dels productes bàsics respecte a altres 
pobles tant de la proximitat com molt més 
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llunyans. Un problema sempre agreujat per la 
mancança de les comunicacions. “El pan en 
Alcoy es más caro que en Bañeres o 
Villajoyosa y además no mantiene el peso que 
debería” (51). Amb aquestes intervencions es 
vol solucionar, al menys, un poc, un dels 
problemes locals més greus com  l‟anomenat 
atur forçós. Per això faran servir una subvenció 
de 50.000 pessetes que el govern de l‟estat ha 
destinat a la diputació provincial d‟Alacant per a 
la construcció d‟una carretera provincial que 
anirà des d‟Alcoi i Banyeres cap el sud de la 
província de València  per mig de la serra de 
Mariola i amb eixa subvenció es podran 
contractar diferents obrers cada quinze dies i 
amb aquesta mesura es vol reduir la greu 
situació de l‟atur d‟Alcoi de manera provisional; 
per a portar-ho endavant l‟ajuntament ha 
preparat una borsa d‟obrers sense treball, amb 
la col·laboració dels aturats i de les 
organitzacions obreres.  L‟Ajuntament segueix 
buscant solucions a la crisi econòmica i 
considera que molta part de la culpa de la crisi 
local es perquè hi ha competència deslleial 
d‟altres pobles respecte a la indústria alcoiana, 
però en canvi mai valorarà com a causa altres 



171 

 

opcions com son: Les dolentes comunicacions, 
les infraestructures antigues, la mancança de 
capitalització de les empreses ni per suposat 
d‟inversions en la modernització del teixit 
industrial.  El culpable sempre està fora de la 
ciutat “Se pide al gobierno haga desaparecer el 
Trust del papel que perjudica a la ciudad” (52). 
Amb aquesta proposta sols vol ajudar 
directament a la poderosa industria paperera 
de la ciutat, que és, junt a la tèxtil i la del metall 
una de les grans creadores de treball i al 
mateix temps és tracta d‟un atac a la política 
industrial de la Restauració amb la concessió 
de monopolis comercials a les persones 
afectes al règim polític. En realitat la crisi 
econòmica local es tan perillosa per a tots els 
sectors locals què en aquests anys ni el metall, 
ni el paper ni el tèxtil son capaços d‟arreglar la 
greu situació crítica local, es a dir no hi ha 
traspàs de treballadors d‟un sector productiu en 
crisi a altre sector en producció, doncs tots 
estan afectats per crisis dolentes . Per a buscar 
solucions a la industria alcoiana l‟Ajuntament 
farà, dins de les seues competències, que son 
poques, algun esforç i enviarà a Madrid  una 
comissió municipal per a reunir-se amb el 



172 

 

ministre de treball, el socialista Largo Caballero 
amb la finalitat de poder crear, per mig de 
l‟estat, a Alcoi una estambrera de cotó que amb 
els nous productes milloren la situació de l‟atur i 
ajude a superar l‟actual crisi fent una 
intervenció directa sobre la competència al 
tèxtil alcoià. L‟Ajuntament amb aquestes 
comissions no aconseguirà arreglar 
pràcticament res; dons els ministres del govern 
a Madrid o be no actuaran, encara que quasi 
sempre acabaran amb bones paraules i 
promeses, o be les seues actuacions seran de 
poca incidència a Alcoi. A la llarga la falta de 
competències i recursos per afavorir a les 
industries locals acabarà portant a que 
l‟Ajuntament es converteix en una mena de 
promotor d‟iniciatives socials per a pal·liar la 
greu situació dels treballadors alcoians 
recorrent a la celebració de festes i festivals per 
a poder aconseguir recursos i fer-los aplegar 
als obrers sense treball o com la creació de 
borses de treballadors alcoians en atur forçós i 
dificultats familiars que són els primers en ser 
contractats en cas de tenir treball a 
l‟Ajuntament amb qualsevol obra.    
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A la ment dels alcoians republicans, encara 
que no ho diran públicament encara estava la 
forma d‟actuar de l‟Ajuntament alcoià quan 
José Canalejas era diputat per Alcoi que amb el 
seu poder i influència era capaç de fer unes 
demandes d‟urgència tant de mantes com de 
roba per a l‟exèrcit i arreglar temporalment 
alguna crisi. També es culpabilitza de la crisi de 
treball a la competència d‟empreses de fora 
d‟Alcoi que no compleixen la normativa al 
treballar la gent 10 hores o més, cosa que no 
passa a Alcoi, ciutat sempre respectuosa amb 
la llei.  

 

 Una crisi econòmica no era res nou a Alcoi 
i no vol dir que no trobem a la ciutat iniciatives 
sempre avançades i innovadores com la 
presentada per Jesús Raduan Pascual quan “ 
sol·licita autorización para dotar a la ciudad de 
una estación emisora de Radio-telefonía tipo 
radiodifusión con una potencia de 100 vatios, el 
ayuntamiento lo solicitará al ministerio de 
Comunicaciones”(53).  Aquesta emissora de 



174 

 

radio serà de les primeres en emetre a 
Espanya amb el nom tècnic de EAJ-12, encara 
que a l‟hora de la veritat, acabarà per ser 
l‟emissora onze en emetre en Espanya. Radio 
Alcoi serà la segona emissora espanyola en 
funcionament no localitzada en capital de 
província després de la de Reus. Dins del món 
de les comunicacions altra millora per a la 
ciutat serà l‟aprovació per part del govern de 
Madrid al novembre de la creació de la Casa de 
Correus. 

 

 L‟Ajuntament manté ferma la voluntat de 
modernitzar la ciutat i un altre aspecte serà 
l‟aprovació per a la construcció d‟un local com a 
mercat de proveïments a  uns locals municipals 
i suprimir així el mercat al carrer, situat a la 
Plaça d‟Espanya i al carrer de Rizal, des de la 
nova denominació, que aleshores suposava 
també un continu problema setmanal d‟higiene i 
despeses. 

  

La situació econòmica no ha millorat amb la 
proclamació de la República, però sembla que 
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al menys hi ha un xicotet canvi d‟actitud a 
l‟Ajuntament republicà on pareix que la 
solidaritat amb el més necessitats de la ciutat  
ha millorat una mica. Sols hi trobem en contra 
la postura municipal encara de mantenir-se, 
sempre en favor de la legalitat al considerar la 
llei com la base de l‟estabilitat republicana, 
dintre d‟aquesta aplicació legalista destaca per 
ser un tant estranya la postura municipal de 
perseguir la mendicitat als carrers d‟Alcoi ” por 
estar prohibida”(54), sense valorar la necessitat 
social o les realitats individuals. Però 
mantenint-se sempre dins de la legalitat i dels 
reduïts recursos econòmics de la ciutat és 
milloren alguns aspectes de la vida quotidiana i 
es busca contínuament l‟ajuda del govern en 
general o d‟un ministeri corresponent en 
particular com es faran amb l‟ampliació del 
pavelló de l‟Hospital Municipal dedicat a la 
tuberculosis, infermetat endèmica a Alcoi. Cal 
destacar que en la lluita contra les infermetats 
infeccioses a la ciutat s‟aprovaran la 
construcció de uns llavadors  especials per a  
llavar en ells la roba de la gent amb infeccions; 
la voluntat política era bona, però el resultat 
final serà escàs en la lluita contra aquestes 
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infermetats contagioses, doncs aquestes  
malalties infeccioses, es contagien no per el fet 
de llavar o eixugar la roba junt a la resta, sino 
per fer ús de la mateixa aigua. Com passava  a 
Alcoi que des dels llavadors situats a la part 
alta del Molinar l‟aigua anirà passant fins als 
situats a la part baixa del riu, és a dir, quasi a 
l‟eixida de la ciutat. Aleshores la mateixa aigua 
ja contaminada podia aprofitat per a llavar roba 
„una família no afectada per la malaltia, però 
que des d‟ara també es podrà veure 
contaminada. L‟activitat industrial de la ciutat 
estava aleshores com abans molt vinculada a 
l‟aigua dels rius, tant per el desnivell com per el 
cabdal. L‟aigua dels rius d‟Alcoi sempre s‟ havia 
fet servir per mig d‟una divisió entre els tres 
consumidors fonamentals: Indústria, agricultura 
i consum de la ciutat, però com veurem més 
endavant, cada vegada s‟aprova la construcció 
de més retretes a les cases particulars, i amb 
eixa mesura ens cal fer servir més cabdal 
d‟aigua per a la neteja urbana i calen cada 
vegada més i més concessions d‟aigua, que les  
donarà l‟ajuntament, per a les cases amb la 
qual cosa el cabdal per a ús urbà és quedarà 
xicotet i caldrà adquirir cada vegada més aigua.  
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S‟estima que caldrà fins a 1/9 a costa dels 
altres usuaris; doncs encara hi ha en 1932 un 
50% de la població d‟Alcoi que no disposa 
d‟aigua a casa i té que anar a les diferents fonts 
publiques urbanes tots els dies a agafar la 
quantitat d‟aigua que necessita per al seu us. 

 

També es buscaran altres solucions 
alternatives a la manca de recursos municipals 
per a afavorir una mica als més necessitats, 
mitjançant la incorporació de consultes “Se 
autoriza establecer consultas gratuitas” (55) a 
càrrec de metges amb beneficis municipals, 
com podrà ser fer mèrits per a poder accedir 
més endavant al càrrec de metge municipal 
amb un sou anual i unes obligacions d‟atenció 
respecte als indigents de la ciutat; però sempre 
baix l‟autorització i el control municipal com les 
atorgades als locals de l‟Hospital Municipal 
d‟Oliver.  El control municipal comportarà que 
en cas de no treballar atenen de forma 
responsable als malalts, el metge podrà veure 
com repercuteix en el seu tracte o jornal com hi 
va passar al dentista després de diferents 
queixes “El odontólogo municipal no trata a los 
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pobres que van a su consulta con la papeleta 
de ineficiencia (sic)”(56). O inclús facilitant 
subvencions per a portar a gent d‟Alcoi malalta 
a altre lloc d‟Espanya per a ser curada com al 
balneari d‟Archena. Però tota aquesta tasca de 
beneficència sempre manté l‟esperit anticlerical 
dels republicans alcoians en un lloc principal 
com podem veure cada poc temps per les   
denuncies a l‟actuació religiosa del personal de 
l‟Hospital que obligava a confessar i combregar 
als interns encara que per a fer-ho tingueren 
que matinar o estar en dejú. 

 

 La dolenta situació econòmica de la ciutat 
ha portat a tenir que augmentar el pressupost 
en 4.000 pessetes al novembre del 1931 amb 
la finalitat de poder mantenir oberta i en 
funcionament  la casa  coneguda com “La gota 
de la Leche”, que és un lloc de recollida de 
xiquets i xiquetes, fonamentalment menuts, que 
no poden ser mantinguts per les  seues famílies 
i també per poder mantenir oberts els 
menjadors de caritat municipal que sense 
aquesta ajuda no podrien fer-ho; ja que per la 
crisi s‟aplegat a donar fins a 99 places de 
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menjar diàries, quan en teoria, en principi, sols 
en tenien dret aquelles persones que eren 
reconegudes com inútils i discapacitades per el 
ple de l‟Ajuntament d‟Alcoi, que avui en dia son 
sols 36 a les darreries de 1931. La dieta diària 
destinada a cada persona adulta estava 
basada en dos menjars amb vi que suposaven 
una despesa mitja diària de 1,25 pessetes per 
persona i dia.  Si fem una ullada a l‟increment 
de les despeses de la beneficència podem 
observar com amb les 36 persones 
reconegudes el pressupost era de 45 pessetes 
diàries, mentre que per l‟agreujament de la crisi 
ara amb 99 persones beneficiades ens cal 
destinar 123,75. Es a dir, 2,75 voltes més de 
recursos municipals sols per a que els alcoians 
puguin menjar. Els recursos ordinaris per a 
mantenir aquest servei municipal  provenien 
dels següents ingressos anuals:   

 
Quadre XVI.- Origen dels ingressos 

municipals ordinaris destinats a beneficència 
local.  
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ACTIVITAT INGRESSOS EN 

PESSETES 

Teatre Circ    2.700  

Teatre Calderón 4.800 

Teatre Principal  2.700 

Plaça de Bous 2.000 

Font.- llibre d’actes. Elaboració pròpia 

 

Encara que l‟Ajuntament portarà endavant 
una tasca anticlerical important, les 
prerrogatives de l‟església es mantindran 
també a Alcoi encara durant un temps i com a 
exemple podem veure que el sou d‟un metge 
del pavelló antituberculós de l‟Hospital 
Municipal d‟ Oliver era de 3.000 pessetes a 
l‟any, mentre el capellà com a director espiritual 
del centre, càrrec que a pesar del radical 
anticlericalisme dels republicans alcoians, 
encara es manté, aplegava a les 1.000, és a 
dir, serà el doble del que rep el  mateix director 
econòmic del centre. 
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De vegades hi trobem debats ideològics, un 
tant com si foren discussions bizantines sobre 
el problema de la forta crisi econòmica que hi 
ha a Alcoi, sempre des d‟un punt de vista sols 
local, però després les conclusions sempre son 
les mateixes: l‟Ajuntament no te fons suficients 
per a portar endavant despeses que ajuden a la 
contractació d‟obres en atur forçós, ni tampoc 
te competències clares a l‟aspecte industrial. El 
sou mig d‟un bracer a Alcoi en 1932 a efectes 
de quintes aplegava en eixe moment a les sis 
pessetes, però encara que és baix, 
l‟Ajuntament no disposava de suficients 
recursos per a millorar els ingressos dels més 
necessitats. Per tant la única opció socialment 
avançada que pot dur a terme, la portarà 
endavant, amb l‟aprovació de la reducció al 
llarg del mesos de maig, juny i juliol de les 
jornades laborals de tots els seus treballadors 
de l‟Ajuntament a vuit hores  diàries i després 
amb la contractació de nous treballadors per a 
cobrir les hores del treball que falten.    

 

Entre altres opcions per a buscar ingressos 
que ajuden   als més necessitats sense que 
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això pugui repercutir negativament a les arques 
municipals podem assenyalar ”La leña de la 
poda será entregada a las clases más 
menesterosas” (57) ; però sempre cal recordar 
que hi ha una defensa bàsica de la propietat 
privada als republicans alcoians i per això es 
refereix sols a les podes fetes en les terres de 
propietat municipal, mai en les propietats 
privades dels alcoians. També hi ha al llarg del 
temps una defensa continuada de les arques 
municipals, considerades patrimoni de tots i un 
atac unificat front als regidors anomenats com 
els upetistes als que faran responsables 
sempre d‟una sèrie de corrupteles anteriors 
com: L‟aprovació de les indemnitzacions 
pagades per algunes expropiacions de terrenys 
per a obres, els costos de algunes obres 
municipals com el pont de Sant Jordi i el pont 
de Sant Jaume i per damunt de tot i de manera 
molt destacada un préstec demanat al Banc per 
un valor de 6.000.000 de pessetes que la 
corporació actual no reconeix des d‟agost, al 
considerar que les condicions acordades son 
molt lascives per a l‟Ajuntament i per a tots els 
alcoians, fent responsables sols als regidors del 
moment de la dictadura. El ple de l‟Ajuntament 
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demanarà al govern d‟Espanya que com els 
interessos son molt elevats, el préstec quedi 
anul·lat per ser abusiu per a la ciutat, però no 
ho aconseguiran, ja que el govern ni siquiera 
contestarà. Per eixe motiu s‟aprovarà un nou 
impost municipal que pugui pal·liar el 
desfasament pressupostari i tornar a un 
equilibri en els comptes municipals, serà un 
impost sobre els miradors de les vivendes que 
donen al carrer, tant els balcons com les 
finestres. La quantia a pagar variarà segons 
unes categories un tant objectives, però que 
perjudiquen clarament a la majoria de la 
població: Primer els carrers tindran una 
valoració per categoria, des de primera fins a 
tercera, aquí és on trobem la desigualtat al 
qualificar els carrers sols en tres categories el 
que en realitat fa l‟ajuntament és unificar en 
aquesta última categoria, la tercera a la majoria 
dels carrers, quan dins d‟aquesta hi trobem 
també moltes diferències a tots els aspectes 
com la grandària, l‟amplitud, la llum, les hores 
de Sol. I després l‟altra variable molt més 
raonable serà l‟altura del pis, els més baixets 
pagaran més, mentre que els més alts pagaran 
menys. Com que encara no hi ha ascensors a 
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Alcoi i una de les característiques urbanes de la 
ciutat és el creixement en altura; en les cases 
alcoianes, en general son edificis de diferents 
altures, les famílies més acomodades viuen als 
pisos més baixets dels edificis, mentre que 
conforme vas pujant d‟altura vas baixant en la 
categoria social alcoiana, que com a ciutat 
industrial, sempre ve marcada per els 
ingressos, a més a més, les golfes d‟algunes 
cases també eren utilitzades com a habitatges 
per gran part del proletariat alcoià. L‟impost 
serà de pessetes per any. 

 
Quadre XVII.- Quanties a ingressar per el nou 

impost municipal sobre miradors als carrers dels 
habitatges  als carrers de la ciutat 

 

Categoria del 
Carrer/altura 
dels pisos 

1er 2on 3er 4rt 5que 

Primera 4,25 3,75 3,25 2,75 2,25 

Segona 3,25 2,75 2,25 1,75 1,25 

Tercera 2,25 1,75 1,25 0,75 0,25 
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Font  (58). Elaboració pròpia 

 

La recerca de recursos econòmics per a 
l‟Ajuntament és continua, per això s‟actualitza 
també el padró municipal de 1931, la base i 
l‟impost de l‟inquilinat per a poder augmentar 
els ingressos municipals. I aquí ens trobem 
com moltes voltes que les persones amb 
menys recursos reclamaran molt poc, tal 
vegada per la coneguda resignació jueu-
cristiana davant el fet de que sempre son ells 
els que paguen o  tal vegada per una manca de 
coneixements, o de recursos econòmics per a 
poder fer-ho; “de las 1.200 hojas del padrón 
municipal, solo se han presentado 17 
reclamaciones, siendo estas de los más 
pudientes”(59).És a dir, sols presentaran 
reclamacions aquells alcoians amb més 
recursos i per tant amb menys dificultat per a 
fer front a l‟augment d‟un impost municipal 
directe. 

 

La solidaritat de l‟Ajuntament alcoià també 
te un límit que ve marcat  com ja hem vist per 
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els greus problemes econòmics del consistori i 
la poca ajuda que rebrà des d‟altres institucions 
oficials de l‟estat. Alcoi demanarà a la Diputació 
Provincial d‟ Alacant que a  l‟Hospital Municipal 
d‟Oliver li cal rebre ajuda econòmica per a 
poder suportar totes les despeses per a poder 
mantenir el seu funcionament i ho justificarà per 
mig de les següents dades demogràfiques i 
econòmiques. Al quadre podem veure com 
quasi la meitat de les despeses i més de meitat 
de les estades corresponen a gent que no son 
veïns d‟Alcoi i que el nombre de militars que 
gaudeixen del servei és força elevat. 
 

Quadre XVIII.- relació d’origen dels interns i 
de les seues despeses a l’Hospital Civil 
Municipal d’Oliver 

   

Lloc de 
procedència 
dels interns 

Nombre 
d‟estades 

Despeses 
en 
pessetes 

% sobre 
el total 

Alcoi 428  25.403  51,50% 

Forasters 330  20.224 41% 
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Militars    218  3.699 7,50% 

Font actes municipals. Elaboració pròpia 

  

Així es demanarà a la diputació provincial  
d‟Alacant una subvenció mínima de 112.845,92 
pessetes per a poder cobrir les despeses de 
l‟any 1930 que apleguen fins a les 275.000 
pessetes i que l‟Ajuntament en solitari no pot 
cobrir. 

 

Encara que es contractarà gent per cobrir 
la reducció de la jornada laboral a vuit hores 
dels treballadors municipals, hi trobem a la 
ciutat una manca de personal municipal capaç 
de desenvolupar amb rapidesa la seua tasca 
per falta de treballadors que no poden 
augmentar-se més davant la elevada quantitat 
de despeses municipals dedicades a altres 
activitats com la beneficència i la sanitat com ja 
hem vist. Dintre d‟aquestes faltes ens cal 
destacar la falta de personal per a un servei 
tant important en el moment com era el control 
dels fielatos que trobem a les entrades de la 
ciutat i que aprofitava per a augmentar els 
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ingressos municipals: Dons els vehicles en 
transit per la ciutat tenen que esperar una 
estona a l‟entrada fins a que son més d‟un, i 
aleshores son acompanyats per el treballador 
municipal fins al fielato d‟eixida situat en l‟altra 
entrada d‟ Alcoi. 

 

Cal destacar dins de la tasca municipal la 
llavor de l‟Ajuntament republicà en favor de 
l‟ensenyament i la cerca constant del control de 
l‟escola per a que sigui de veritat laica i publica. 
Una de les primeres accions en aquest camp 
serà la creació d‟una comissió municipal que 
s‟encarreguen des d‟ara del control de les 
conegudes com colònies escolars mitjançant la 
dissolució primer del Patronat local que fins al 
moment era l‟encarregat de fer-ho, doncs 
l‟anomenat patronat estava controlat per la gent 
del clero o per gent vinculada a l‟església 
catòlica. I l‟anticlericalisme és una de les 
senyes d‟identitat fonamentals de l‟Ajuntament 
republicà d‟Alcoi, de tal manera que qualsevol 
noticia al respecte és ràpidament tractada al ple 
de l‟Ajuntament per considerar-se un element 
ideològic bàsic. Així davant sols dels rumors 
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d‟activitat en aquest sentit de portar endavant 
una educació vinculada a l‟església el ple de 
l‟Ajuntament reaccionarà ràpidament com va 
ocorre ja al juny de 1931, quan un regidor 
plantejava al ple que s‟estaven arreplegant 
signatures en la ciutat per a permetre que hi 
tornen les ordres religioses, doncs l‟Ajuntament 
d‟Alcoi no ho consentirà ja que l‟actuació 
d‟aquestes a Alcoi ha segut sempre perniciosa i 
ens cal anar encaminats cap una escola laica. 
Com quasi sempre sols l‟anticlericalisme manté 
vertaderament units als republicans alcoians. Al 
desembre poc després d‟aprovada la 
constitució republicana es demanarà: La 
secularització del cementiri municipal d‟Alcoi, 
l‟ensorrament de les tàpies separadores de la 
part religiosa i la part civil, i la col·locació a 
l‟entrada d‟un cartell on quedi clar “Cementerio 
Municipal” per a no deixar cap dubte sobre la 
propietat pública de l‟establiment.  

 

Al mateix temps encara trobem a la ciutat 
l‟existència d‟una quinta columna dins del món 
de l‟educació que treballava sense descans a 
favor de la religió a l‟escola  “en algunas 
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escuelas a pesar del decreto del gobierno se 
practica la enseñanza de la religión por los 
maestros y se pregunta a los niños si son 
republicanos, socialistas, etc.”(60). Les escoles 
públiques a la ciutat son poques i en condicions 
prou roïns, l‟ajuntament prompte demanarà una 
nova escola de pàrvuls, doncs l‟única escola 
nacional que hi ha a Alcoi no és suficient per a 
tots els xiquets i proposa fer servir qualsevol 
dels locals de l‟edifici del grup escolar 
Cervantes de la ciutat, a més a més, farà una 
demanda oficial al ministeri fent-la aplegar al 
destacat diputat per la província d‟Alacant  
Rodolfo Llopis, membre del Partit Socialista 
Obrer Espanyol, aleshores director general de 
primera ensenyança, càrrec des d‟on va 
intentar impulsar una escola moderna, publica i 
laica; fent retirar tots els elements religiosos de 
les escoles publiques. Es demanen primer la 
divisió en tres graus de l‟escola de pàrvuls i que 
el govern envií també als mestres encarregats 
de poder portar-ho endavant.  

 

 A L‟Alcoi del moment el cens escolar està 
al voltant dels 6.000 xiquets dels dos sexes 
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d‟entre sis i catorze anys i sols reben educació 
uns 2.750 xiquets, quedant la resta, és a dir, 
uns 3.250 abandonats de qualsevol educació. 
Per a poder fer front a la situació l‟Ajuntament 
calcula que poden crear-se:  tres parcs 
escolars, amb huit escoles graduades i set 
escoles mixtes. Una de les prioritats municipals 
dins de l‟ensenyament és facilitar les 
conegudes com colònies escolars a l‟estiu i la 
primera de la República estarà situada a la 
platja del Parais en la propera ciutat costanera 
de la mateixa província a la Vila Joiosa. Però 
com sempre la lluita dins del mon de l‟educació 
entre l‟església alcoiana i l‟Ajuntament laic 
continuarà sense aturar-se en cap moment 
doncs a l‟Ajuntament aplegarà la següent 
denuncia “El capellán de las escuelas del Ave 
María ha hecho firmar a los niños papeles en 
blanco para enviarlos a la dirección de 
enseñanza para que soliciten instrucción 
religiosa”(61). A la nostra ciutat els mestres 
partidaris de l‟ensenyament laic van cobrir amb 
el seu treball l‟absència dels regent dels 
col·legis dels salesians i del maristes, ambdós 
propietat de l„estament religiós present a la 
ciutat, a més a més, destaca el cas d‟un mestre 
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jubilat Juan Soler Espinos que va aplegar inclús 
a renunciar a cobrar el seu jornal. Però que 
l‟Ajuntament alcoià estigi favor de 
l‟ensenyament laic i en contra del religiós no vol 
dir que estigui en contra de l‟escola privada, cal 
recordar que sempre hi ha una defensa de 
qualsevol activitat privada si aquesta és laica 
com ho demostra que els farà aplegar 
subvencions per un total de 3.000 pessetes ja 
en 1931. Dintre de les que rebran ajudes ens 
cal destacar l‟escola de la societat La Pietat 
que rebrà  fins a 400 pessetes d‟ajuda 
municipal per tractar-se d‟una escola 
especialitzada per a l‟ensenyament de cecs. 
Però com sempre per a un sector important de 
la societat alcoiana l‟ensenyament únic i laic te 
més inconvenients que avantatges. Doncs lo 
positiu és facilitar als xiquets de posició social 
humil l‟opció d‟aplegar a cursos superiors. Però 
lo dolent és: el monopoli docent a càrrec de 
l‟estat i que la neutralitat religiosa porta a la 
ignorància com a dogma.  

 

Encara que la presència a la ciutat d‟una 
unitat militar, en aquest cas el regiment Vizcaya 
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tenia la finalitat de controlar als considerats 
elements perillosos de la ciutat; cal recordar 
que la molta gent de l‟oficialitat estava en 
contra de les reformes d‟Azaña; també és clar 
que el soroll de sables es prou quotidià com 
podem llegir a les memòries d‟Azaña quan fa 
referència a que el comandant Fuentes ha 
passat per València i Alcoi per a provocar una 
protesta dels regiments d‟infanteria contra el 
ministre. Així i tot sembla que l‟oficialitat del 
Regiment Vizcaya era considerada 
relativament favorable al govern, com demostra 
que al moment del colp d‟estat del general 
Sanjurjo que obté un relatiu èxit a Sevilla, 
aquesta unitat instal·lada a Alcoi fora una de les 
previstes per a entrar en acció en contra dels 
amotinats, encara que amb la rendició del 
general revoltat no va caldre portar-ho 
endavant i no podem assegurar que la lleialtat 
fora reial o més be fictícia. Però si podem 
afirmar què tenim exemples de certa empatia 
entre l‟exèrcit destacat a Alcoi i la societat 
alcoiana quan trobem que a principis de juny 
una comissió formada per oficials del regiment 
Vizcaya 51  manifestà no solament  la seua 
lleialtat a la República i a l‟Ajuntament, sinó 
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què, a més a més, entrega a corporació un 
donatiu de 600 pessetes recaptades entre tots 
els oficials i suboficials del regiment i què 
l‟Ajuntament destini a l‟ús que millor convingui a 
la ciutat. 

 

Així i tot   és evident que des d‟altres punts 
de vista suposarà una avantatja econòmica per 
Alcoi tenir una caserna militar doncs molts 
joves de la localitat i de les rodalies aprofitaran 
per a fer l‟anomenat servei militar com a 
membres voluntaris a  la caserna d‟Alcoi, amb 
la qual cosa el temps de permanència 
obligatòria a l‟exercit no suposarà una gran 
despesa per a la família al permetre que alguns 
d‟aquest joves alcoians al mateix temps també 
podran continuar anant a les fàbriques locals a 
temps parcial a treballar, i per tant a casa 
seguirà entrant un sou, més xicotet, que abans, 
però molt important per a la subsistència de la 
família. Però, a més a més, la presència a la 
ciutat del nombre d‟oficials i suboficials que 
viuen aquí destinats amb les seues famílies i 
per suposat dels soldats forasters que formen 
el regiment també afavorirà certs tipus 
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d‟activitat econòmica que beneficia a la ciutat 
en general; eixe és el motiu que portarà al nou 
Ajuntament republicà a lluitar per a poder 
mantenir en condicions les instal·lacions 
militars a la ciutat, oblidant-se de l‟efecte 
repressor que l‟exèrcit havia dut al llarg del 
temps a Alcoi, ara serà més important l‟aspecte 
econòmic que l‟ideològic. I pensant, tal volta un 
poc ingènuament, que l‟exèrcit de la República 
no seria una eina repressora, sino sols un 
element d‟utilitat defensiva de la pàtria, però no 
pensaven que a prop d‟Alcoi no hi ha cap 
frontera exterior ni cap enemic per a defensar i 
que per tant si l‟exèrcit segueix a Alcoi és per 
que en el fons els poders de Madrid pensen 
que l‟enemic encara està a dintre d‟Espanya, 
com ja veurem que passarà més endavant amb 
l‟acció desenvolupada per la caserna d‟Alcoi el 
futur 18 de juliol de 1936. Així i tot el 
pensament del moment és afavorir la presència 
de l‟exercit a la ciutat i millorar les seues 
condicions d‟habitatge i les instal·lacions amb la 
finalitat d‟augmentar si fora possible el seu 
nombre de soldats, o al menys que no es fora 
reduït. Amb aquesta finalitat enviaran com fa 
sempre l‟Ajuntament d‟Alcoi una comissió per a 
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tindre una entrevista amb qui aleshores era 
ministre de la Guerra: Manuel Azaña amb la 
finalitat de millorar i augmentar les instal·lacions 
militars doncs en “el actual cuartel  no puede 
tener cabida el personal, las caballerizas y el 
material”(62).  L‟Ajuntament vol reformar la 
caserna militar per mig d‟una ampliació amb la 
compra de les cases particulars situades al seu 
voltant per a poder albergar així un regiment de 
soldats al complet d‟efectius reials i no sols de 
manera nominal, però les despeses de la 
reforma són molt elevades per a les curtes 
finances municipals; al voltant d‟unes 66.800 
pessetes, per això ens cal buscar finançament i 
per a fer-ho. L‟Ajuntament republicà d‟Alcoi farà 
el mateix que havien fet tots els Ajuntaments 
alcoians des de l‟època de la Restauració 
buscar el capital necessari amb les aportacions 
més o menys desinteressades dels mateixos 
industrials, financers o prohoms de la ciutat i, a 
més a més, l‟Ajuntament després d‟un 
discussió sobre la conveniència o no de portar 
a terme una inversió tant  forta, s‟aprovarà fer-
la, després d‟un votació amb: “22 votos a favor 
y 5 en contra ” (63). Així s‟aprovarà amb un 
pressupost municipal extraordinari de 300.000 
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pessetes i la col·laboració al mateix de les 
diferents aportacions d‟entitats locals. Queda 
clar a la discussió municipal que el projecte 
també es portarà a terme perquè  beneficiarà 
als treballadors alcoians doncs seran ells els 
contractats per a la realització de les obres de 
millora, ajudant així a reduir la desocupació 
forçosa. 

   

La vida quotidiana d‟Alcoi sempre ha tingut 
una mancança fonamental, i en aquesta època 
de conflicte religiós no podia ser menys, les 
festes de Moros i Cristians junt a la Cavalcada 
dels Reis Mags també són objecte de polèmica 
per l‟enfrontament entre religió i el concepte 
d‟estat laic.  

 

 El primer any, és a dir, 1931 com la 
proclamació de la República era tant a prop de 
les festes de Sant Jordi (22, 23 i 24 d‟abril) en 
la pràctica el conflicte religió – festa no va 
aplegar a res significatiu i sols afectarà a 
xicotetes curiositats. En canvi a les festes 
posteriors, 1932 com ja havia passat més 
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temps,  el problema religió catòlica - estat 
estava a l‟actualitat del moment i per tant calien 
dies per a discutir, a més a més, de què una 
volta aprovada la constitució es calia 
l‟autorització del governador civil de la província 
per a dur a terme els actes religiosos de 
caràcter públic fora de les esglésies. Ara ja 
tenim el conflicte al carrer, doncs cal recordar 
que les festes d‟Alcoi, com a quasi tota la resta 
d‟Espanya tenen un component de religiositat 
prou significatiu. El conflicte va esclatar no sols 
entre l‟Ajuntament, màxima autoritat municipal i 
encarregada de autoritzar la festa, i l’Associació 
de Sant Jordi, associació comissionada 
d‟organitzar la festa. Sino que entre les 
mateixes filaes ja trobarem discrepàncies 
doncs hi ha unes partidàries de reduir la festa 
sols als actes cívics i altres per suposat 
partidàries de mantenir com sempre tant els 
actes cívics com els de gaire religiós, com la 
processó. Com sempre a Alcoi la dicotomia 
religió anticlericals anirà complicant-se. Al final 
l‟ajuntament no autoritzarà la processó religiosa 
i amb contestació l‟Associació de Sant Jordi no 
va celebrar un acte cívic de les festes, la 
coneguda com La Gloria. Però com el poder 
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polític sempre esta per damunt dels altres, al 
menys en teoria, l‟Ajuntament va desautoritzar 
a l‟Associació i va crear una nova organització 
més d‟acord en els seus plantejaments polítics, 
serà la: Comissió Municipal de Festes que si va 
manar a les filaes celebrar i participar en el dit 
acte de la Glòria; però algunes de les filaes, 
partidàries dels actes religiosos van boicotejar 
la realització; al no presentar-se, aquestes 
seran extingides per l‟Ajuntament, però rebran 
el recolzament de l‟extinta associació de Sant 
Jordi que portarà a l‟Ajuntament als tribunals. 
Així va quedar clar què a la ciutat d‟ Alcoi la 
devoció a Sant Jordi i el laïcisme políticament 
actiu tenen una línia de separació molt xicoteta. 
inclús a setmanaris clarament republicans i 
anticlericals com El Faro podem llegir una 
exhortació favorable al patró d‟Alcoi a qui 
qualifica: De militar demòcrata, per lluitar a 
favor de la princesa, però destacant que en 
realitat és un predecessor dels dos màrtirs de 
la República: Galán i García Hernández. 

 

L‟altra festa tradicional alcoiana afectada 
per el problema de la dicotomia: Política i religió 
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serà La Cavalcada dels Reis Mags, cal 
recordar que aquesta és la més antiga del món, 
i per tant tota una tradició a Alcoi. Però, en el 
fons, aquest conflicte serà més per les 
connotacions polítiques que altra cosa. El 
primer indici del problema el trobem ja al 
desembre de 1931,quan podem llegir al diari 
conservador La Gaceta de Levante “¿Habrá 
fiesta de Reyes Magos?”(64). El problema 
plantejat per el diari fa referència als dos 
aspectes que tots veien com a conflictius: el 
problema de ser un acte de connotacions 
religioses al que hi ha que sumar el problema 
polític d‟exaltació de la monarquia, què 
aleshores era molt sensible per als republicans 
alcoians. De tal mena que l‟Ajuntament rebrà 
com sempre la sol·licitud d‟ajuda  per a 
col·laborar amb una subvenció i ara començarà 
el problema. Per a un grup prou significatiu de 
regidors aquesta festa és un element 
fonamental de les tradicions alcoianes, per tant 
cal mantenir la cavalcada, però fent 
desaparèixer el nom de Reis, doncs sempre pot 
servir de recordatori al regim polític de la 
monarquia. Ara aquí trobem opinions diferents 
sobre el nom que ara tindrà que rebre La 
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Cavalca, trobem curiositats com: Noel, de la 
joguina, dels mags. Per fi i encara que sembla 
estrany s‟aplegarà a un acord i es portarà 
endavant la Cavalcada de 1932 amb el nom de 
Cavalcada dels Mags; aquesta denominació 
també és mantindrà durant la resta de l‟època 
de la II República amb el mateix nom, sols 
canviarà l‟entitat organitzadora de la mateixa. 
Per acabar farem referència a l‟alegria general 
de la ciutat d‟Alcoi amb el manteniment de La 
Cavalcada més antiga d‟Espanya. 

 

“aun cuando en términos vagos 

 

No dudé de los ediles 

 

Hay que darles gracias miles 

 

Por dejar vengan los Magos” (65)  

 

Altre aspecte fonamental per al govern 
municipal d‟Alcoi serà l‟urbanisme i dintre 
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d‟aquest enfocarà el problema de la higiene i la 
salubritat, per la qual cosa destaca que tots les 
habitatges que tenen que portar endavant 
algun tipus reforma a la ciutat, ja fora tant a la 
mateixa façana de l‟edifici com a l‟interior 
d‟elles vindran obligades a millorar les 
condicions del seus retretes. A l‟Alcoi de 
darreries del XIX, els retretes eren un element 
què, a poc a poc, s‟havia anat introduint a 
moltes de les cases, fonamentalment dels 
veïns amb suficient recursos  econòmics. Les 
obres de construcció dels retretes es portaran a 
terme per mig de l‟ampliació dels habitatges, 
què així, a poc a poc, aniran ocupant part dels 
desllunats, on es construiran els retretes que 
aleshores lleven espai per a la ventilació de 
l‟habitatge. Els retretes son construïts quasi 
sempre uns damunt d‟altres, per a fer servir 
una única connexió entre ells fins a la 
claveguera general. Abans la regla general era 
que cada casa tenia a l‟entrada del carrer, 
l‟excusat, un lloc anomenat en Alcoi, com el 
comú on tots els veïns feien les seues 
necessitats. La tradició verbal del Betlem del 
Tirisiti, aquest és un betlem de titelles que es 
representa a Alcoi al Nadal des del segle XIX 
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que estan mogudes per mig d’unes veres de 
metall des de baix. La representació manté 
components religiosos i costumistes com  quan 
diu: “l’amo del comú quan no hi ha ningú” i 
què podia estar unit al clavegueram general o 
no, i que moltes vegades en realitat no era més 
que una mena de pou sec del que se‟n 
aprofitaven els llauradors dels voltants al fer 
servir els excrements com a fem de les terres 
treballades després de buidar-lo cada cert 
temps. Ara trobem a les actes de totes les 
sessions municipals autoritzacions per a la 
construcció dels retretes, en trobem a tots o 
quasi tots els carrers de la ciutat. Per exemple 
sols a la sessió del dia  quatre de maig de 
1931, troben autoritzacions als següents 
carrers: La Sang, Cova Santa, Sant Miquel, 
Santa Marta, Sant Roc, Venerable Ridaura, 
Sant Bonaventura, Tossal i Verge d’Agost.  
Moltes voltes aniran unides aquestes 
autoritzacions amb la construcció de 
connexions de les cases particulars fins al 
clavegueram municipal, al que sempre hi que 
pagar una quota de connexió i us; el 
clavegueram encara pot trobar-se a prop o 
relativament lluny de l‟habitatge. El problema 
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de la higiene és continu; la ciutat és una ciutat 
fonamentalment industrial però encara hi 
trobem a vegades dins d‟ella estructures d‟una 
societat agrícola i ramadera com pot ser la 
existència d‟una vaqueria al carrer Gongora 
(situada a l‟eixample) i que els veïns amb el 
recolzament dels regidors consideraran que cal 
treure del lloc on està perquè comporta 
problemes d‟higiene tenir animals tant a prop 
de la ciutat. Els veïns no consideren significatiu 
que el corral ja hi era al carrer abans que els 
habitatges, doncs aquests carrers son de 
recent ocupació per a allotjaments.     

 

La situació econòmica de la ciutat no 
millora, els intents de pal·liar-la per mig de 
treballs municipals on fan servir les borses 
d‟homes sense treball, com ja hem vist, sols 
podem ficar un pegat petit. Els conflictes 
laborals son continuats a la ciutat com 
demostra la convocatòria d‟una vaga al sector 
del tèxtil ja al juliol de 1931, o d‟un vaga 
general a la ciutat a  meitat de novembre com a 
conseqüència del continu conflicte entre els 
treballadors del paper i també en els 
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treballadors de la paleta. Inclús al maig de 1933 
com la situació de conflictivitat laboral no 
davalla el ministeri de treball envia a la ciutat a 
un delegat per a intervenir entre els patrons i 
els treballadors, però aquí tornem a veure les 
diferències de plantejaments als regidors 
municipals doncs la minoria Radical Socialista 
vol un ajornament de la reunió doncs veu prop 
una victòria dels treballadors mentre que els 
membres de la dreta com Gregorio Ridaura 
pressionaran per a fer-la ja. 

 

 A Alcoi des de meitat del segle XIX i per 
suposat, també en eixe moment, qualsevol 
conflicte laboral xicotet i inclús reduït podia 
acabar en qüestió d‟unes poques hores en una 
vaga local general. Aleshores els treballadors 
alcoians com sempre abandonen les fàbriques i 
eixiran al carrer. L‟autoritat civil provincial 
enviarà també com sempre ràpidament a les 
forces de seguretat, que armades amb una 
mena de carabines curtes conegudes com 
terceroles, vigilaven de prop l‟acció dels 
treballadors. A la nit ja havien aplegat a la ciutat 
uns seixanta Guàrdies d‟Assalt procedents de 
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València amb la intenció de recolzar a les 
forces de seguretat ja presents a Alcoi, on 
també hi va arribar el governador civil de la 
província per a fer-se càrrec personalment de 
la situació, amb la qual cosa la seua autoritat 
passava per damunt de l‟alcalde que, a més a 
més, podia augmentar el prestigi dels 
republicans radicals a Alcoi i al mateix temps a 
tota la província si tenia èxit en la tasca de 
mediació que volia portar endavant. El 
governador civil de la província, des de juny de 
1932, en eixe moment era Jose Echevarria que 
era provinent de Pontevedra i havia estat 
vinculat  des de 1930 als  republicans gallecs 
de Santiago Casares.   L‟alcalde en funcions,  
el radical socialista Evaristo Botella Asensi, va 
emetre un bàndol municipal on es comprometia 
a facilitar les negociacions i aplegar el més 
aviat possible a un enteniment entre totes les 
parts implicades al conflicte. Al dia següent, 25 
de novembre l‟alcalde accidental i com a 
conseqüència de no comptar, segons la seua 
versió, amb la confiança de l‟autoritat civil de la 
província i per tant del govern que l‟havia deixat 
en mal lloc al no acceptar la seua mediació en 
el conflicte decideix dimitir.  
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Aleshores comencen els debats sobre si 
serà o no admesa la dimissió i per últim 
l‟alcalde en funcions manifestarà que aquesta  
és irrevocable i que ja l‟ha comunicat i 
argumentat davant l‟autoritat superior, al final 
s‟acceptarà en contra de l‟opinió de la minoria 
progressista i de la també minoria radical. Ara 
serà el governador civil qui controli l‟activitat 
municipal i amb aquesta perspectiva hi haurà el 
30 de novembre l‟elecció d‟un nou alcalde. I ja 
en portarem tres en poc temps. En una 
demostració de poder, la sessió municipal serà 
presidida per el delegat del governador civil, 
ara es votarà l‟elecció d‟un nou alcalde, amb el 
següent resultat”18 votos a favor de Antonio 
Francés Sanchis y 1 voto en blanco” (66). El 
resultat és un tant estrany doncs tots els 
membres de la minora radical socialista com a 
protesta per l‟acció del governador no hi eren a 
l‟ajuntament i per tant no van poder votar.  Ara 
el nou alcalde de la ciutat serà el mateix que ja 
havia segut alcalde a les primeres votacions a 
l‟Ajuntament al moment de la proclamació de la 
II República i que més endavant com ja hem 
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vist va dimitir acusat de assistir a reunions junt 
a gent monàrquica. Ara el nou alcalde que 
encara pertany al Partit Radical, comença a 
distanciant-se més políticament dels radicals 
socialistes, i manifesta que la llavor de l‟alcaldia 
no és mesclar-se en lluites entre els 
republicans sino encapçalar la lluita contra 
l‟enemic comú a la República i que ell ara es 
presenta lliure de tot partit polític. Però els 
fantasmes encara son a la corporació municipal 
i aquesta vegada l‟atac serà contra el regidor 
Vicente Payá Blanes que ha estat un temps 
sense anar a l‟Ajuntament i per eixa raó  ja ha 
segut acusat de ser un defensor de la 
monarquia. Cal recordar que aquest regidor era 
el cinquè tinent d‟alcalde des de la primera 
sessió constitutiva de l‟Ajuntament i que era 
membre dels Republicans Autònoms i per 
tant ja no era aliat del Radicals  Socialistes    

 

A poc a poc el conflicte polític pareix 
acabat,  al menys momentàniament, però el 
social encara continua i la vaga a Alcoi no 
s‟atura, els industrial decideixen tancar les 
fàbriques per a forçar el fi de la vaga. Ara al 
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poc temps els regidors s‟adonaran; no sabem si 
per reflexió pròpia o per la pressió del carrer, 
que han quedat en el més gran ridícul front als 
alcoians  davant de l‟acció autoritària del 
governador civil al haver acceptat les seues 
imposicions sense cap oposició i no haver 
defensat en fermesa a l‟Alcalde. Per eixe motiu 
al ple del 7 de desembre es demanarà al 
ministre la destitució immediata de l‟anomenat 
Governador Civil senyor Echevarria. Però la 
situació de tensió a la ciutat no ha desaparegut 
i la sessió municipal té que quedar suspesa 
davant l‟acció del públic alcoià present al saló 
d‟actes de l‟Ajuntament que recolzant a 
l‟alcalde dimitit no deixava parlar als regidors. 
Alguns edils perdran els papers i tindran por del 
que pot passar amb la qual cosa deixaran 
d‟assistir durant un temps a l‟Ajuntament que 
no podrà celebrar sessions ordinàries els dies 
catorze, setze i vint i un de desembre per falta 
de quòrum. A la propera sessió cal destacar la 
dimissió en bloc de l‟alcalde i de tots els tinents 
d‟alcalde, què aleshores tindran que quedar en 
funcions fins a les noves votacions, però els 
Radicals  Socialistes i els Republicans 
Autònoms ja fan saber a tothom que votaran en 
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blanc i la minoria socialista comunica que es 
poden veure obligats a acceptar els càrrecs per 
llei, però què aleshores no aniran a cap reunió 
municipal. La situació segueix tensa a 
l‟Ajuntament aplegant altre regidor, Enrique 
Rodes, a presentar un certificat mèdic que 
assegura que la seua salut no li permet seguir 
com a regidor, però es rebutjada la dimissió al 
considerar que sols és una malaltia d‟uns dies i 
el que vol en realitat és no eixir votat com 
alcalde. 

 

La derrota de la dreta a les eleccions 
municipals de l‟abril de 1931 i després la de la 
nova dreta republicana a les eleccions a Corts 
constituents farà què, a poc a poc, també a 
Alcoi s‟iniciï la preparació per a tornar a lluitar 
per el poder. Així abans de la crisi ministerial de 
1932 que portarà a la dissolució del Parlament 
per part del President de la República i a la 
convocatòria posterior d‟eleccions. La dreta 
alcoiana ja comença a preparar la futura lluita 
electoral al febrer de 1932 i quan fent un anàlisi 
de les darreres derrotes electorals i de la 
possibilitat de guanyar més endavant afirma: 
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“Hasta ahora para muchos el ejercicio del 
sufragio, ha sido  molesto y antipàtico, los de 
derechas no se sentian atraidos a una lucha en 
la que no peligraban ni las creencias, ni sus 
intereses. Grave Error”(67). Aquí l‟anàlisi que fa 
el diari al llarg de les seues editorials és fàcil 
d‟entendre la gent de dretes ha perdut fins ara 
les eleccions al no anar a votar, quan la realitat 
no ens diu que en cap moment l‟abstenció 
activa fora una opció plantejada per la dreta 
alcoiana, sino que sols era una l‟opció utilitzada 
tradicionalment  per l‟anarquisme, què com ja 
hem vist era l‟opció política i sindical més forta 
de la ciutat; pareix més be una excusa per a 
justificar la perduda continuada fins ara a les 
eleccions, a més a més, també ho justifica per 
la desunió de la dreta. Al estar desunits els vots 
s‟han repartit perjudicats per el sistema 
electoral majoritari, i per últim per creure que 
els seus privilegis eren eterns. La realitat era 
altra, doncs des de la premsa alcoiana no es 
parava de fer una crida continuada a la 
participació electoral; fent servir com a 
motivació la por davant: El perill revolucionari, 
anarquista, soviètic, ateu i separatista. Però ara 
el diari ha trobar la solució i recorda a la gent 
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de: Be, partidària de l‟ordre i la religió catòlica 
que cal comprovar el cens electoral per anar a 
votar i que la dreta alcoiana catòlica unida per 
mig de la Dreta Regional d‟Alcoi ja no perdrà 
mai més a les eleccions, doncs defensa els 
elements bàsics de la societat espanyola, es a 
dir:  

Defensa de la Religió 

 

Defensa de la Pàtria 

 

Defensa de la Família 

 

Defensa de l‟ordre. 

 

Defensa de la propietat privada.   

 

Doncs les esquerres han sacrificat i han 
entregat: 

 

La religió a les lògies maçons 
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La família a  la indisciplina de les costums 

 

La propietat al socialisme. 

 

La Gaceta considerarà al llarg de 1932 que 
les coses estan canviat, que un nou aire 
comença a aplegar a la política espanyola i per 
això farà campanya des de molt prompte. 
Primer espanta a la gent al afirmar que fins ara 
sols hi havia revolució política, però que 
l‟esquerra està preparant la revolució social, 
què el Parlament a Madrid en realitat no 
representa a l‟Espanya de veritat i que Azaña 
té els dies contat doncs no podrà resistir en el 
poder encara que ell intentarà mantenir-lo  el 
major temps possible    

 

Respecte a la religió que sempre és un 
aspecte del plantejament ideològic trobem una 
manipulació intencionada al llegir ”El jueves y el 
viernes Santos, Alcoy se ha manifestado por la 
fé, desfilando por los templos que en todo 
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momento se vieron plenos de fieles... se puede 
concluir que Alcoy es católico”(68). L‟afirmació 
última és una contestació a la coneguda i 
contundent asseveració, encara que treta de 
context d‟Azaña, que en un discurs a la tardor 
de 1931 al  Parlament on va afirmar “España 
ha dejado de ser católica”.  Si tornem a la 
primera explicació del diari quan ens conta la 
gran quantitat de gent d‟Alcoi que hi era a les 
esglésies a la Setmana Santa ens cal contradir 
l‟asseveració inicial doncs no hi trobem en cap 
lloc una noticia sobre el tancament de les 
activitats econòmiques  a la ciutat ni al comerç 
ni a les industries, cosa que si ens conta el 
mateix diari va passar a altres ciutats tant de la 
província com d‟Espanya. Més endavant 
seguim trobant el mateix plantejament sobre la 
gran quantitat de catòlics que hi ha a Alcoi, “la 
fiesta del Corpus se celebró en los templos con 
el máximo esplendor” (69). A més “el día de la 
festividad del Corazón de Jesús, las Iglesias 
alcoyanas estuvieron todo el día llenas de fieles 
y se repartieron más de 8.000 comuniones” 
(70). Respecte a la festa del Corpus si que 
trobem que el comerç va tancar a mig dia, 
mentre que els espectacles per la vesprada, 
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encara que els espectacles no obrien mai al 
matí. Així i tot cal recordar que aquesta festa és 
una celebració especial de caràcter religiós que 
té com a objecte la veneració del sagrament de 
l'eucaristia, front a tots aquells que no hi 
creuen, dons és lògic que molts dels 
considerats catòlics anaren a combregar amb 
gran devoció. Respecte a la gran quantitat de 
comunions si donem per bona la xifra de les 
8.000; podem recordar com ja hem vis abans 
que a la ciutat hi havia una població de quasi 
40.000 habitants, és a dir 39.739, a principis de 
1930. La població en edat escolar era de 6.000 
xiquets entre els sis i els catorze anys, 
suposant i fent un càlcul prou favorable a la 
Gaceta que cap dels xiquets en edat escolar ha 
fet encara la primera comunió i per tant no pot 
participar de la festa del Corpus, cosa prou 
improbable i per tant restem  tots els xiquets al 
nombre d‟alcoians en edat de poder anar a 
combregar, ens quedarien amb una població en 
teoria d‟unes 34.000 persones que si podien 
participar activament a la festa d‟exaltació del 
Corpus i per tant podien combregar amb tota 
legalitat eclesiàstica. Però d‟aquests resulta 
que sols hi van anar 8.000, xifra un tant 
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sospitosa per l‟exactitud de la mateixa, i es 
considerat tot un èxit, quan en realitat venen a 
representar sols  un 23,5% del total d‟alcoians i 
per suposat sense tenir cap data reial sobre la 
quantitat d‟homes i de dones, ni tampoc de 
l‟edat dels mateixos,  ja que la religiositat dels 
majors sol ser més gran que la dels més joves i 
la dels homes més baixa que la de les dones, 
al menys en el que respecta al compliment fidel 
dels preceptes eclesiàstics. Per altra banda la 
política anticlerical de l‟ajuntament continua 
endavant i, poc a poc, va llevant tots els 
emblemes religiosos dels llocs públics com 
quan ja al juny de 1932  portarà endavant la 
supressió dels crucifixos de l‟Hospital Municipal  
d‟Oliver, on davant de l‟oposició més o menys 
histèrica dels malalts ingressats va tenir que 
rendir-se la primera volta, però al final ho farà 
quan anirà inclús el mateix alcalde en persona 
per a comprovar la retirada efectiva.   

 

Les dones ja començaran a ser un punt a 
destacar en les noticies del diari conservador i 
per tant, poc a poc, va introduint noticies 
referents al paper de les dones a la nova 
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societat com destacant qualsevol paper 
d‟aquestes fonamentalment de les catòliques ja 
que rep amb gran alegria qualsevol acció 
política com la constitució a Alcoi de la Joventut 
Catòlica Femenina d‟Estudiants Espanyoles 
d‟Alcoi que va tenir lloc a l‟abril de 1932. Creem 
sense cap dubte que les alabances al paper 
fonamental de les dones a la societat i a casa 
per part de la dreta alcoiana tenen una 
estratègia clara que és anar portant al sector 
femení cap la seua ideologia doncs segons la 
mateixa Gaceta “las electores en Madrid están 
en proporción de 100 a 76” (71). No sabem a 
Alcoi la proporció exacta de feminitat però serà 
majoria sens dubte el nombre de dones al 
d‟homes i ja veurem con es plantejarà la 
propera campanya electoral amb la lluita per el 
vot femení a Alcoi.       

 

Encara que l‟esquerra no ho accepte 
públicament, és evident per a la Dreta 
Regional Alcoiana, que ha fracassat fins ara, 
doncs l‟única victòria que ha aconseguit per el 
moment fins ara és l‟existència d‟una 
Constitució republicana, laica que en realitat 
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per als conservadors sols és un paper sense 
cap utilitat i que sense dubte es podrà canviar 
més endavant. Per als conservadors, o la dreta, 
cal començar a unir les forces davant la 
propera i imminent caiguda del govern d‟Azaña, 
cosa que ja anuncien de manera  continuada 
als seus mitjans de comunicació, des de 
principis  de 1932. A més a més, no deixaran 
de desqualificar la representativitat del govern o 
del mateix Parlament. També fan una 
diferenciació dins de la dreta alcoiana i per tant 
espanyola quan afirma al llarg del temps que hi 
trobem dos tipus de gent de dretes: Uns per als 
que els sentiments religiosos son el tot, el 
centre, el vertader fi. Mentre que per a altres de 
dretes, la religió sols és el mig de contenir i 
mantenir l‟ordre, la pau, tant necessaris per a la 
conservació dels seus interessos. Aquests son, 
en realitat, els culpables de l‟odi dels obrers a 
la religió doncs obliden les encícliques dels 
Papes. Així i tot segueix sempre qualificant a la 
gent de dretes en general com la gent més 
conservadora, què desitgi l‟ordre, sempre volen 
l‟evolució, mai la revolució, son amants de la 
tradició, honren als avantpassats, defensen la 
religió catòlica què sap mantenir a l‟home 
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sotmès a la llei tant de l‟home com de Déu i per 
això hi ha ordre i pau. Ara sols ens cal que a 
aquestes dos dretes puguin tenir un programa 
de vertadera coincidència o el triomf no podrà 
ser mai definitiu. Cal unir-se per la defensa de 
la justícia i per a poder conservar alguna cosa 
d‟allò que es té.  

 

 Com ja hem vist el concepte de defensa de 
l‟ordre estarà sempre present a tots els 
plantejaments ideològics de la dreta alcoiana i 
front a ells sols cap la revolució de l‟anarquisme 
o del comunisme. No hi ha terme mig. 

  

Els problemes de Casas Viejas, Epila, 
Xeresa i Arnedo serà un dels determinants per 
a caiguda a Espanya del govern d‟Azaña i així 
es veurà també a Alcoi des de tots els punts de 
vista. Per a part de l‟esquerra local liderada per 
els Radicals Socialistes, que a nivell local 
segueixen sempre al seu cap Botella Asensi, 
en eixe moment implicat en una lluita interna 
del partit que convocarà fins i tot un congrés 
extraordinari a Murcia en febrer de 1932. El 
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conflicte intern no era sols personal, també era 
en el fons ideològic fomentada per el secretari 
general Félix Gordón que acusarà Juan de ser 
un comunista sense saber-ho al considerar 
l‟aparell del partit que havia faltat a la disciplina 
del grup parlamentari al no recolzar als 
ministres del partit: Albornoz y Marcelino 
Domingo.  Per als Radical Socialistes alcoians 
com per a Botella Asensi, la culpa de tot el que 
passa a Espanya la té sols Azaña que no pot 
permetre que cap poder sigui superior al d‟ell, 
ni cap general tenir més poder que el ministre 
de la Guerra. A més a més, de deixar que sigui 
el general Sanjurjo qui marqui la política a 
seguir per el govern en els aspectes 
considerats d‟ordre públic. Aquí trobem l‟inici 
clar de la separació dels Radical Socialistes de 
la tasca governamental doncs “los Hombres del 
Partido Radical Socialista no pueden ser un 
rebaño de borregos en espera del favor 
ministerial” (72). Ara l‟acció de Casas Viejas 
s‟uneix al problema del pressupost religiós 
contra els mateixos membres en el govern dels 
Radicals Socialistes Aquesta postura contraria  
a l‟actuació del govern espanyol també és 
recolzada per l‟òrgan dels Socialistes a Alcoi, el 
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setmanari Orientación Social, que sempre ja 
havia definit abans al Partit Socialista Obrer 
Espanyol com a  revolucionari, que sempre 
busca la igualtat social i que amb la seua acció 
farà desaparèixer la propietat privada, doncs 
ara, davant l‟actuació de les forces de seguretat 
del govern pren part ràpidament i sense cap 
dubte per els camperols; “ha bastado un 
cambio  para despertar la sensiblería socarrona 
y canallesca de quien jamás ha dado muestras 
de civilidad y humanismo cuando las víctimas 
han sido la clase trabajadora... condenamos la 
acción por condenar la agresión de donde 
partiera” (73).   Però per a la dreta alcoiana, 
com per a tota l‟espanyola, el culpable de tot 
també és Azaña, no per l‟acció desmesurada 
de l‟actuació armada de les forces de 
seguretat, que ells consideren inclús un mica 
fluixa, ja que l‟obligació del Govern és mantenir 
l‟ordre i sobre tot la propietat privada en mans 
de qui està; sino que Azaña és culpable per la 
seua tasca política continuada de no escoltar a 
la gent de dretes, que per a ells és tota 
Espanya, doncs actua diàriament en contra de 
l‟opinió de tots, ja que es nega obsessivament 
a convocar noves eleccions generals o al 
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menys a dimitir; encara què fonamentalment 
per altres motius què son els què sempre fa 
servir l‟anomenada en el moment Dreta 
Regional Valenciana d’ Alcoi, és a dir: el 
problema de l‟ordre públic és conseqüència de 
que en realitat l‟ordre no es sap mantenir per 
part d‟un govern de republicans d‟esquerra 
recolzats per els socialistes que volen buscar 
una revolució social. Sempre dins de la mateixa 
problemàtica hi trobem una postura no 
relacionada amb cap partit polític a la ciutat a 
les planes del setmanari Ciudad del Serpis 
que en principi no te cap filiació política 
reconeguda oficialment però que sempre 
manifesta certa tendència propera al proletariat 
alcoià amb una mica de dosis de populisme al 
mantenir que els polítics no poden donar al 
poble la sensació de que res és pot fer per a 
poder arreglar la situació dels continus 
conflictes socials que hi ha a Espanya, a més a 
més, aplega a afirmar de forma contundent “ en 
España no ha cambiado nada esencialmente, 
todo sigue como antes, como en tiempos de la 
monarquía ” (74). Per al setmanari popular la 
república ja no és la solució per al proletariat, 
doncs de manera indirecta, un sector de la 
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societat alcoiana desencantada per l‟acció lenta 
i repressora del govern republicà, al que 
qualifica sempre de govern burgés i que 
aleshores rep el recolzament dels militars, 
anomenats sempre sols com a uniformats, per 
a incloure a també a la Guardia Civil dins del 
mateix grup. Ara esta tornant als plantejaments 
del proletariat alcoià de darreries del segle XIX. 
El populisme del setmanari el porta a 
manifestar contínuament que la solució sols la 
té un govern de concentració republicana, 
presidit per l‟únic home en condicions de portar 
Espanya a la solució definitiva, fent servir el 
laïcisme, encara que també respectant les 
consciències privades, eixa persona no es altra 
que En Alejandro Lerroux; doncs la República 
té què ser primer dels republicans i els 
Socialistes no ho tenen tant clar, al mantenir el 
projecte de revolució social.  

 

Tal com hem vis abans els Radicals 
Socialistes alcoians anaven sempre on anava 
Juan Botella Asensi i des del congrés ordinari 
del partit a Santander que va acabar amb 
l‟expulsió del partit de Botella i d‟Eduardo 
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Ortega y Gasset, els dos antics fundadors del 
partit. Aleshores van començar la tasca per a la 
constitució d‟un nou partit que mantingués les 
essències ideològiques dels Radicals 
Socialistes i eixe nou partit serà: Esquerra 
Radical Socialista, partit on acabaran passant 
molts dels militants que consideren que les 
essències dels Radicals s‟havien perdut al 
permetre que el partit forà dirigit per l‟aparell i 
per els ministres, quan lo fonamental era la 
base, es a dir, els militants, al nou partit 
acabarà passant en bloc quasi tota l‟estructura 
alcoiana.    

  

Al febrer de 1933 encara hi trobem la 
mateixa insistència en la dreta alcoiana sobre 
el poc temps que li queda al govern d‟Azaña, 
doncs ara ha començat l‟obstrucció dels 
Radicals al govern , però Azaña fa tot el 
possible per a no dimitir. És més la dreta 
alcoiana aprofitarà les divisions internes dels 
republicans d‟esquerres per a mantenir l‟ atac 
al Govern, aplegant a reproduir, i volen 
demostrar amb això la soletat del govern, per 
primera volta part de la intervenció de Juan 
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Botella Asensi al març de 1933 en el Congrés 
de Diputats quan qualifica que el que passa a 
Espanya com: “ El gobierno es responsable por 
negligencia” (75) 

  

 La crisi de la política nacional encara deixa 
un poc de temps als polítics alcoians per a fer 
una política més propera i local. Davant la 
discussió a Madrid de l‟Estatut Català, així a  
Alcoi tornen a parlar de l‟Estatut Valencià què 
s‟havia deixat de costat mentre s‟aprovava la 
Constitució espanyola com ja hem vist d‟alt. Ara 
a Alcoi es reunirà l‟assemblea d‟alcaldes de la 
província amb la presència del President de la 
Diputació d‟Alacant el dia 12 de novembre de 
1932; pareix que algun sector d‟Alacant amb 
aquesta acció vol mantenir a Alcoi dintre de la 
província doncs la premsa alcoiana no para 
sempre de manifestar-se a favor de València. 
Així i tot la postura de l‟esquerra alcoiana 
respecte a l‟Estatut Català i Valencià és prou 
canviant segons el moment polític, doncs al 
principi semblava ser per definició partidària 
d„una República federal o després quasi federal 
amb les autonomies i ara al 1932 quan la 
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qüestió de l‟Estatut català està en al debat 
polític diari va canviant de pensament, així 
passen de considerar la unitat d‟Espanya no 
com a uniformitat a considerar que els catalans 
no poden organitzar un ensenyament diferent a 
la resta d‟Espanya i que nosaltres els 
valencians hem de buscar sols la germanor 
entre les tres províncies amb la creació de la 
Regió Valenciana, però sempre saben que 
nosaltres, els valencians, no tenim cap 
problema regional i que per tant no ens cal cap 
estatut. Per als Radicals  Socialistes d‟Alcoi no 
hi ha cap problema de nacionalisme valencià 
en cap moment que calgui defensar.  

 

Evidentment la postura més centralista 
d‟alguns grups republicans no encaixava dins 
del nou pensament d’Esquerra Radical 
Socialista, on la agrupació alcoiana tenia molt 
de pes, que ja en el seu segon congrés 
celebrat al juny de 1933 a Madrid deixa clar 
que els problemes fonamental avui de la 
República a Espanya son el problema agrícola i 
l‟aprovació dels estatuts, sense simplificar-ho al 
nombre de dos o tres. A més a més, des d‟eixa 
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ideologia el nou partit s‟organitzarà no com 
estaven els Radicals Socialistes, és a dir, un 
bloc monolític, sinó per un comitè executiu 
format per onze membres elegits directament 
per el congrés nacional i que actuarien d‟una 
forma més autònoma, és a dir, de manera 
federal evitant el problema de cabdillatge 
d‟altres formacions polítiques al tenir més pes i 
més llibertat les agrupacions locals. 
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4.-BIENI 
CONSERVADOR  

1933-35 
 

 

 

 

 

  Tota democràcia liberal i parlamentaria 
està basada en uns fets i drets bàsics i 
fonamentals, dels que podem destacar: 
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1.- Llibertats de: 

 

1.1 Expressió 

 

1.2 Consciència o religió 

 

1.3 Moviment 

 

2.- Divisió de poders de l‟estat: 

 

2.1 Executiu 

 

2.2 Legislatiu 

 

2.3 Judicial 

 

3.- Eleccions : 

 

3.1 Lliures 
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3.2 Directes 

 

3.3 Secretes 

 

3.4 Periòdiques 

 

3.5 Amb partits polítics 

 

3.6 Sufragi universal 

 

La crisi econòmica de la ciutat amb un 
elevat nombre d‟aturats, segueix cada dia pitjor, 
no es veu cap eixida a l‟horitzó i els mateixos 
sindicats lluiten entre ells per a aconseguir 
treball, per als seus afiliats. Els anarquistes per 
mig de la C.N.T. han creat una borsa de treball 
per als paletes, gestionada per ells, però amb 
la finalitat de aconseguir treball amb ajuda de la 
gestió municipal, aleshores els socialistes 
critiquen aquesta acció al considerar que sols 
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beneficia als seus afiliats, els  anarquistes, i no 
a la resta de treballadors alcoians, però per als 
socialistes la culpa la te no el sindicat, sinó el 
mateix Ajuntament i fonamentalment el seu 
alcalde, membre d’Esquerra Radical 
Socialista, formació a la que considera 
responsable de la crisi política continuada que  
sempre es viu a l‟Ajuntament d‟ Alcoi al 
considerar-se  a ells mateixos com a  únics 
representants del poble treballador per mig de 
la seua actuació a la Casa del Pueblo, on 
tampoc vol recordar que també hi son ells.  La 
lluita contra el sector amb  més implantació a la 
ciutat, és a dir l‟anarquisme tampoc esta fora 
dels articles d‟opinió o les editorials dels 
socialistes. Però amb tot sembla que a Alcoi 
l‟enemic dels socialistes són més els 
republicans d‟esquerra, al considerar que 
poden ocupar part de la seua arrel electoral.  

 

La situació de crisi del govern d‟Azaña, què 
ja hem vis abans,  acabarà convertint-se en 
una crisi total del govern republicà. El 
president de la República, En Niceto Alcalá 
Zamora, en un principi intentarà mantenir el 
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parlament i no dissoldre les Corts, encara que 
en aplicació de l‟article 80 de la constitució 
republicana tenia capacitat per a fer-ho fins a 
dos voltes durant el seu mandat presidencial. 
Aleshores va tractar de buscar la formació d‟un 
nou govern amb un republicà de cert prestigi 
com era Alejandro Lerroux, cosa, com ja hem 
vist, que ja havia demanat abans el setmanari 
conservador alcoià Ciudad del Serpis el 29 
de febrer del 1932,  sense tenir que dissoldre 
les corts. Però el vell republicà, que va buscar 
més el recolzament d‟una sèrie de figures 
individuals i prestigioses com: Ortega y Gasset 
o Salvador de Madariaga, al final no trobarà el 
suficient recolzament al parlament i com no 
tenia signat per part  del president el decret de 
dissolució de les corts al final no va poder 
acceptar l‟encàrrec. A Alcoi el diari 
conservador La Gaceta ja marca quines serien 
les condicions irrenunciables i mínimes de la 
dreta espanyola  per a poder acceptar un 
govern de Lerroux. Seran bàsicament les 
mateixes que després de les eleccions tindrà 
que admetre aleshores per a poder governar 
amb el recolzament de la C.E.D.A.  de Gil 
Robles. “si frena las estridéncias de las Cortes, 



233 

 

deja en suspenso las leyes elaboradas y 
afirma el principio de autoridad, es 
posible”(76). Amb  totes les dificultats que van 
plantejant-se començava a recuperar-se en la 
premsa alcoiana l‟opció de que Azaña tornarà 
altra volta com a primer ministre. Lerroux  al 
final serà capaç de formar un nou govern que 
en un principi no contava amb el suficient 
recolzament, però que Lerroux s‟esforçava 
inútilment per portar endavant, buscant 
qualsevol tipus d‟ajuda al Parlament i aplegant 
a afirmar que: si a Espanya hi quedaven 
encara dotze radicals hi hauria govern. 

 

 Mentre la vida quotidiana a la ciutat 
segueix com sempre dins de la rutina 
municipal. La Corporació també vol 
modernitzar, per motius d‟higiene, alguns 
aspectes del dia a dia local, com quan 
l‟Ajuntament obligarà a que “ en el mercado de 
verduras y legumbres, las primeras deben 
estar necesariamente expuestas en mesas de 
madera construidas para este fin y que los que 
los vendedores vendrán obligados a alquilar al 
ayuntamiento los que carezcan de ellas” (77).  
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En eixes clares circumstàncies d‟interinitat del 
nou govern republicà, és quan l‟alcoià Juan 
Botella Asensi, cap fins ara dels Radicals 
Socialistes a Alcoi, i des de fa poc, com a 
conseqüència de les disputes internes al Partit 
Radical Socialista; fundador del nou partit, 
amb una ideologia més progressista, d‟ 
Esquerra Radical Socialista; rep l‟oferta de la 
cartera ministerial de Justícia. Després 
d‟assabentar-se de quina serà l‟orientació 
política del nou govern per mig del seu amic 
Martínez Barrio qui li confirma que serà un 
govern de republicans, però de tendència de 
centre  esquerra, accepta l‟oferiment, 
convertint-se fins ara en l‟únic alcoià que ha 
aplegat a tenir un càrrec tant important, doncs 
Camilo Polavieja, també conegut com el 
general catòlic, que va viure tota  la seua 
infantesa a Alcoi, en realitat no tenia el suport 
ideològic d‟un partit, ni de l‟exèrcit, ni tant sols 
d‟un poble darrere d‟ell. La dreta alcoiana en 
un acte com sempre a aquesta ciutat de 
xovinisme exagerat, el melic d’Alcoi i dels 
alcoians sempre és el més bonic; en un 
primer moment manifesta “estamos contentos 
por Botella por ser alcoyano...”, però al 
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moment rectifica “...pero nos separa una 
brecha ideológica ya que se ha ido a un 
extremismo irreligioso ” (78). La darrera 
afirmació ens sembla un tant estranya i com a 
excusa barata de desqualificació política i 
personal, com si aquesta postura política, 
anticlerical de Botella ara fora nova, quan des 
del primer moment de la seua activitat política, 
ja al moment de la Restauració borbònica un 
del referents fonamentals ideològics de Juan 
Botella havia segut un anticlericalisme militant 
molt clarament definit. 

   

Lerroux te clar, des del principi que el 
projecte del seu govern aplegarà poc lluny i 
així ho confirma al moment de la  presentació 
del nou govern davant de les Corts Generals, 
quan amb tota solemnitat va anunciar davant 
del ple dels diputats “ los que van a morir os 
saludan”. El resultat de les votacions a les 
Corts va deixar en evidència el que tots ja 
sabien abans, i Lerroux immediatament va 
presentar la seua dimissió al president el 
mateix dia.  
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Ara Alcalá Zamora torna a buscar President 
del govern, però el problema era de difícil 
solució doncs calia trobar l‟equilibri 
parlamentari entre els socialistes i els 
republicans, cosa que era molt complicada ja 
que ni uns ni altes estaven dispostos a anar 
junts a cap lloc; aleshores entre els diferents 
polítics de cert prestigi que rebran l‟oferta de 
formar un nou govern trobem a Botella Asensi 
què, en principi, estava enfrontat, tant des d‟un 
punt de vista ideològic com personal  amb el 
president de la República, l‟enfrontament venia 
del període que van compartir a la presó 
Modelo de Madrid, per motius polítics. Botella  
no entrava en cap de les quinieles, ni del 
cercle dels polítics, ni de la premsa,  ni tan sols 
a les tertúlies de la capital, per això, quan va 
ser cridat per el President a consultes, el fet va 
tenir molt poca repercussió a la premsa 
nacional i ni tan siquiera a la provincial; però 
Botella, en un acte de realisme polític poc 
habitual, ni siquiera acceptarà l‟oferiment al 
afirmar: “que le faltaba una representación 
parlamentaria que lo sostuviera” (79).  Ja havia 
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comprovat a les pròpies carns el que hi havia 
passat abans a Lerroux. 

 

 Per fi i a la vista de les grans dificultats 
Alcalá Zamora accepta unir al nomenament de 
primer ministre el decret de dissolució de les 
corts, amb la convocatòria de noves eleccions. 
Ara serà Diego Martínez Barrio, republicà 
radical, qui acceptarà l‟oferiment presidencial. 
Després de moltes complicacions per la 
rivalitat i forta enemistat entre els  radicals i els 
socialistes, abans socis, i que ara no es podien 
ni veure. Però, a la fi s‟ aconseguirà formar un 
nou govern a l‟octubre i en ell es mantindrà 
altra vegada Botella Asensi com a ministre de 
Justícia i com a únic representant d‟ Esquerra 
Radical Socialista a l‟executiu. Era un govern 
de clara transició, sols fins a  les properes 
eleccions, doncs amb el decret de 
nomenament del nou govern també hi trobem 
el decret de dissolució de les Corts aprovat per 
el President de la República i la corresponent 
convocatòria de les eleccions generals a corts 
ordinàries per al 19 de novembre en primera 
convocatòria i per al 3 de desembre en 
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segona. Així ens trobem en aquestes 
circumstàncies un tant especials.  

 

  L‟ofensiva continuada de la dreta 
econòmica, social i política, juntament amb les 
greus contradiccions, les rivalitats internes i les 
alarmants errades del Govern republicà - 
socialista, han conduit definitivament  a la 
caiguda del govern d‟Azaña al setembre de 
1933 i  irremeiablement a la convocatòria 
anticipada d‟eleccions generals per a dos 
mesos més tard. Per a aquesta nova 
convocatòria la circumscripció va tornar a ser la  
província igual com ja havia segut per a les 
eleccions abans convocades ja per a les Corts 
constituents de 1931.  

 

Per eixe motiu la ciutat d‟Alcoi tornava a 
estar dins de la circumscripció de la província 
d‟Alacant i aleshores quedà dividida aquesta 
vegada en sis districtes i cadascú d‟aquests en 
seccions que anaven des de les nou seccions 
del cinquè districte fins a les sis del segon. 
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 Ja des de principis de 1932 la dreta 
alcoiana, la vella i la nova, ha començat a 
preparar-se per a les properes eleccions, doncs 
ells consideren que el govern d‟Azaña tenia, ja 
feia temps els dies comptats; després 
fonamentalment dels successos de Casas 
Viejas i no paren de considerar qualsevol fet 
com l‟antecedent clar del que ells anomenen 
quasi diàriament a la premsa local com crisis 
imminent total, i caiguda pròxima del govern 
socialista d‟Azaña. Amb eixa nova perspectiva 
política, al febrer de 1933, te lloc l‟assemblea 
constitutiva de la Dreta Regional d’Alcoi, 
aquest partit serà un dels que formarà part de 
la candidatura de la C.E.D.A. a les eleccions de 
1933. El seu ideari polític ja està clar des del 
primer moment, doncs serà el que al llarg del 
temps, des de la proclamació de la República, 
ha mantes com a fonamental, bàsic i per 
suposat irrenunciable tota la dreta alcoiana: 

 

  “ Defensa de la Religión, defensa de la 
patria, defensa de la familia, defensa del orden 
y defensa de la propiedad” (80). El 
plantejament ideològic manté la lluita 
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característica de la dreta alcoiana on la defensa 
dels anomenats valors tradicionals espanyols 
com: la religió, la família i la propietat privada 
sempre estan per damunt de tot,  també cal 
destacar el fet de la defensa de l‟ordre, doncs 
sempre consideren sols culpables de les 
situacions de conflicte i inestabilitat a l‟esquerra 
marxista o als anarquistes. Ells, la dreta, 
sempre son considerats els tolerants, els 
dialogants, però sols ho son, sempre que els 
seus plantejaments bàsics, ja anomenats, son 
compartits o acceptats plenament per tots, 
aleshores tot va be. En cas de no aplegar a cap 
acord, que sempre serà quan no s‟imposen la 
totalitat de les seues idees, sempre és la culpa 
dels intolerants i ateus que volen acabar amb 
les tradicions de la pàtria i la religió catòlica, la 
majoritària del poble espanyol i  a la volta un fet 
molt diferenciador respecte als protestants 
anglicans anglesos o als ateus francesos. Però 
per altra banda és molt admirable, també per 
inesperat, un dels comportaments plenament 
democràtic de la Dreta Regional a Alcoi, quan 
el seu comitè polític local decideix que per a 
l‟elecció del proper president d‟aquesta 
formació a nivell local d‟Alcoi li cal seguir un 



241 

 

camí totalment democràtic i nou. Fora del rígid 
control de l‟aparell del partit tant de València 
com d‟Alacant, quan “ El comitè de la Derecha 
Regional de Alcoy, ha decidido que la elección 
de su presidente se efectue por voto general 
directo de sus adheridos y de los que quieran 
adherirse hasta el viernes en la oficina de La 
Voz del Pueblo “ (81).  En certa mesura creem 
que podem qualificar-la com si foren una mena 
d‟eleccions primàries d‟avui. Aquesta postura 
ens sembla plenament democràtica i a l‟ hora 
molt diferenciadora d‟altres partits del moment 
tant de la dreta com de l‟esquerra espanyola, 
on el cap del partit, el president o el secretari 
general tot depèn; en una estructura 
completament piramidal, és qui quasi sempre 
tria als caps locals de les diferents agrupacions. 
La persona elegida per els alcoians afiliats al 
partit, el diumenge 15 de març, serà Enrique 
Juan, persona  prou coneguda a la ciutat, però 
sense cap passat polític perillós, i per suposat  
de fortes arrels catòliques. 

 

  Després de l‟aprovació de la constitució 
on es reconeix  per primera volta la igualtat en 
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tots els aspectes  de l‟home i de la dona a 
Espanya; ara també serà la primera volta que 
les dones majors d‟edat podran participar en 
les eleccions a Corts com a electores, doncs a 
les constituents, sols podien ser elegides però 
no elegir, això, de sobte, incrementà de manera 
notable el cens electoral, a més a més, hi 
podem afirmar que per primera volta a Espanya 
es trobem en un procés electoral 
vertaderament democràtic al tenir un sufragi 
universal de veritat, sense cap obstacle, com 
ens havia passat fins ara, al llarg del temps, ja 
fora de renda o de sexe. Ara el nou sistema de 
sufragi universal comportarà una novetat i una 
diferent  visió a la nova campanya electoral a 
Alcoi.  

 

Ara totes les candidatures volen afegir el 
vot de la dona al seu sector, dons a la llarga és 
cregui de veritat o no en la pròpia capacitat de 
la dona per a emetre el vot, una vegada  fet i 
comptabilitzat, un vot és un vot, i tot vot suma 
per als teus i al mateix temps resta per als 
rivals; així podem veure com tant des de la 
dreta com des de l‟esquerra alcoiana és fan 
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servir nous plantejaments electorals per a 
buscar els vots de les dones, encara que 
electoral i políticament diferents en el fons, tots 
tenen la mateixa finalitat, sumar vots al seu 
partit. 

 

 És trobem davant La Voz del Pueblo que 
encara manté a la capçalera el seu títol de: 
“Semanario de propaganda católico-social” que 
considerarà important la participació de la dona 
perquè hi ha dones que: “no se amedrantan ni 
ante el peligro ni ante las amenazas... que no 
dejan perder su derecho al voto”  (82). Aquest 
setmanari farà una crida pública a la 
participació de la dona des del punt de vista de 
reforçar la seua importància a la societat i la 
seua fortalesa a casa, és a dir, per mig de 
lloances. Dins de la premsa alcoiana partidària 
de les dretes podem destacar també la nova 
postura de La Gaceta de Levante, on en primer 
lloc, reconeix, en una mena d‟autocrítica pot 
freqüent a la premsa alcoiana del moment que 
ells no eren partidaris de concedir el vot a la 
dona, doncs ja que aquesta és la base de la llar 
cristià i no té perquè veure‟s mesclada en les 
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coses de la política, consegüentment en fons la 
vida política sols és per als homes; aquest diari 
no farà una crida al vot de la dona per una 
tendència política concreta, sinó que aprofita 
l‟ocasió per a assegurar sense cap tipus de 
dubte quin serà amb tota seguretat la direcció 
correcta d‟aquest vot, a més a més, fent 
referència a totes les dones: com si foren o 
pensaren en totes com sols una “ porque las 
mujeres españolas, por ser mujeres, son 
conservadoras, y por ser españolas, son 
católicas, lo cual asegura ya el sentido en que 
la votación femenina va a ejercitarse” (83) i 
seguint  amb aquest tipus d‟argumentació 
afirmarà més endavant “ no habrá una sola 
mujer de hogar derechista que deje de votar a 
las derechas, y en cambio, serán muchas las 
mujeres de hogares izquierdistas ... que 
acudan al comicio (sic) a depositar en la urna la 
papeleta encaminada a la salvación del país. El 
sufragio femenino será un sufragio de 
derechas” (84).   

 

Queda clar doncs que les dones en principi 
no cal que participen en la política, però, una 
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volta aprovada la seua participació ja ens cal 
considerar que ho faran  com a dones 
conservadores i catòliques que son totes, aquí 
la valoració de considerar a totes les dones 
espanyoles com a  catòliques i de dretes front 
als seus homes, els proletaris que són 
d‟esquerres o anarquistes, però 
fonamentalment ateus, ens sembla una mica 
exagerada, i així les dones catòliques, com 
exemples a seguir, són les encarregades de 
salvar a l‟Espanya catòlica front a l‟Espanya 
atea de  l‟actuació perversa dels seus homes 
proletaris, infectats de marxisme o pitjor 
d‟anarquisme ateu. En canvi no hi expliquen en 
cap lloc com si l‟orientació del vot femení 
estava tant clarament decidit des del principi 
per ser dona, ells en canvi no eren partidaris 
del vot de la dona i preferien deixar perdre un 
nombre tant important de vots que de ben 
segur tant abans com ara els portaria a la 
victòria electoral. Ara les dones  pareixen rebre 
la benedicció de La Voz del Pueblo que en 
resum les considerarà salvadores com si en 
conjunt foren La Mare de Déu, que també per 
ser una dona portarà la salvació a la humanitat. 
Continuant en aquest plantejament un tant 



246 

 

pseudo religiós hi trobem a La Voz del Pueblo 
que segueix considerant el vot de la dona, al 
que abans no tenia dret; doncs la dona ja té el 
seu lloc a la casa i per tant no hi cal que 
participi a la lluita política, que sols era cosa 
dels homes però ara ho plantejarà ja com a un 
dret fonamental per a tots i que des de sempre 
a estat present a la pròpia religió catòlica doncs 
afirma “ el concepto de mujer obrera equivale al 
de mujer esclava. Fuera del Evangelio, por el 
paganismo se llega a la esclavitud económica 
“(85).  Per tant per a la premsa alcoiana 
portaveu de la dreta local, la dona treballadora 
que és fidel a l‟evangeli i assumeix el seu lloc a 
l‟escalafó social, sense voler cap revolució o 
ateisme, amb resignació cristiana cal que vote 
a qui defensa per damunt de tot els seus ideals 
religiosos per mig de l‟acció política al emetre el 
vot: La dreta alcoiana. 

 

 Des dels diaris locals de tendència de 
l‟esquerra cal destacar les referències durant la 
campanya electoral respecte al vot de la dona 
que trobem el setmanari Orientación Social que 
s‟autotitula: “Organo semanal del Partido 
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Socialista Obrero” aquest farà una crida al vot 
femení, els socialistes alcoians com la majoria 
de socialistes estaven dividits al principi sobre 
la qüestió del vot femení, però com quasi 
sempre amb disciplina  marxista acataran la 
decisió final. Per això també buscaran influir en 
el resultat del vot de les dones que fins ara era 
una gran incògnita. A Alcoi ho faran des del 
punt de vista de la solidaritat de classe i fent 
servir també una mica a la por i a l‟amenaça; 
aprofita el setmanari per a demanar no sols el 
vot per a la seua candidatura, com l‟única, cal 
recordar que aniran a soles a les eleccions, 
autènticament dels d‟esquerres, que defensarà 
als treballadors, sinó què, també introdueix un 
nou concepte en la lluita electoral, la por a la 
dreta, i, a més a més, li  demana a la dona que 
no vote a cap de les diferents candidatures de 
les dretes “si quieres no ver esclavos a tus 
hijos, a tus hermanos o a tu marido, no votes la 
candidatura de las derechas” (86). Aquí ens 
caldria aclarir que en aquest moment per als 
socialistes alcoians els partits republicans 
d‟esquerres en realitat soles son xicotets 
burgesos.  
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La lluita electoral entre els diferents partits 
polítics de l‟anomenada esquerra alcoiana és 
continuada, de tal manera que els socialistes a 
Alcoi lluiten contra tots , tal vegada per anar 
sols a les eleccions o tal vegada per l‟escassa 
implantació a la ciutat, així hi trobem al 
setmanari Orientación Social, òrgan dels 
socialistes a Alcoi les següents afirmacions “los 
socialistas tienen la culpa de todo, lo dicen los 
prohombres, los generales…Pues tienen la 
culpa de  no dejar que se engañe al 
pueblo…No nos dejamos seducir por la 
derecha ni por los excesos de la extrema 
izquierda”(87).  Sembla que en l‟últim moment 
abans de les  previsibles eleccions davant  de 
la greu crisi de govern, els socialistes alcoians  
solten llast separant-se dels partits republicans 
d‟esquerra, però van més enllà, entren en una 
nova contradicció ideològica quan després 
afirmaran que estan complint com a socialistes 
marxistes, encara que saben que la presencia 
del capital és necessària per a qualsevol 
empresa humana.    
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 Dins de totes les grans diferències que 
anirem trobant als republicans espanyols i 
alcoians que amb el pas del temps i la lluita 
electoral es fan molt més evidents a la 
campanya, ens cal recordar que l‟Ajuntament 
d‟Alcoi encara manté una mateixa postura 
anticlerical com al principi del règim, doncs els 
regidors aprovaran a l‟octubre de 1933 “ sean 
restituidos por la Iglesia a este ayuntamiento 
los edificios –  iglesias de San Agustín y San 
Francisco, cesando en su actual destino para el 
Servicio del culto” (88). Els edificis esmentats 
en realitat abans formaven part dels dos 
monestirs alcoians que l‟estat espanyol ja havia 
cedit a l‟Ajuntament per escriptura de venda al 
maig de 1841, però com que l‟església alcoiana 
volia ignorar aquests fets consumats, els 
seguia fent servir per a les seues activitats 
religioses com si encara foren, com sempre, 
realment de la seua propietat.  

  

Des del punt de vista de la campanya 
electoral aquesta es va centrar i reduir 
fonamentalment, com altres voltes durant la II 
República quasi única i exclusivament en dos 
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bàndols: les dretes i les esquerres; mentre els 
republicans progressistes van o no van 
coalitzats amb els socialistes dins de les 
matisacions que hi podríem fer cada vegada i 
que aquí no caben, és a dir, no entrarem a 
valorar les diferents tendències, escissions, 
coalicions, etc. Sols ho farem des del punt de 
vista més senzill amb la finalitat de simplificar 
l‟explicació.  

 

 La dreta alcoiana, que formarà part de la 
C.E.D.A., amb La Dreta Regional d’ Alcoi  des 
del primer moment posa en dubte tota la tasca 
de modernització que fins al moment, ha segut 
portada endavant per el govern republicà 
d‟esquerres al afirmar que a l‟hora de  la veritat 
la tasca desenvolupada pels governs 
d‟esquerra respecte a l‟anomenada reforma 
agrària en realitat no ha funcionat  en cap 
aspecte, doncs la seua  nul·la repercussió en 
realitat a donat com a resultat a que: “ni un 
campesino asentado, ni un pedazo de tierra 
entregado en propiedad... los productos 
agrícolas depreciados. Los mercados fruteros 
cerrados...El trigo nacional sin vender. Las 
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fincas incendiadas. Diezmado el ganado. Los 
labradores arruinados. Los amigos del gobierno 
disfrutando de pingües sueldos. El socialismo 
devastando los campos” (89).   

 

Però al mateix temps també aprofita per a 
fer un atac sistemàtic a tota la tasca política i 
social fins al moment desenvolupada per el 
govern republicà al que considera culpable de 
tots els mals tant d‟ara com d‟abans del país, 
doncs en resum la seua espantosa llavor ha 
donat com a resultat el següent conjunt 
d‟accions: “ Han deportado a obreros, 
aristócratas, militares , abogados, estudiantes... 
Han fusilado sin piedad... Han arruinado la 
industria, el comercio y la agricultura... Han 
implantado la escuela única y laica... Han 
triturado el ejercito “(90). Es a dir, no hi queda 
ja ningú a Espanya que no fora perseguit, 
deportat o afusellat per el govern republicà 
d‟esquerres. Tots els aspectes de l‟economia 
nacional han segut arruïnats per els socialistes, 
però el més greu de tot, com altres voltes, 
sembla ser la implantació de l‟escola única i 
sobretot laica. En el fons es pot veure com no 
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volen una educació igual per a tots, doncs així 
podran seguir manipulant a la gent per mig de 
la religió. Per a eix la cultura i la ciència fan 
molt de mal, ja que la gent deixa de creure i de 
fer cas al rector. 

 

Per altre costat les esquerres alcoianes 
afirmen que un nou  govern a Espanya de 
dretes comportaria “volver a los tiempos 
criminosos en que para sostener el privilegio de 
ellas (es refereix a les dretes) los hijos del 
pueblo morían como chinches... el predominio 
del clericalismo... sus negocios han consistido 
en apoderarse de todos los bienes comunales y 
convertirlos en latifundios...son los primeros en 
prostituirla ( es refereix a la família ) engañando 
a las inocentes hijas del esclavo menestral con 
amor versatil, encanallado, lujurioso...que se 
proclame en España una dictadura fascista 
como la de Italia, como la de Alemania (91). 
Aquí, ja trobem la por a l‟arribada del feixisme a 
Espanya com una realitat en part de la societat 
alcoiana. 
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 Per altra banda dins de la  precampanya 
electoral el que les dues grans tendències 
ofereixen als seus possibles electors des del 
principi és el següent missatge curt i clar per 
part de la dreta alcoiana:  “ Votad a las 
derechas, votad contra el marxismo “(92). Aquí 
La Dreta Regional Alcoiana el que fa es definir 
com a marxistes a tots els contrincants 
electorals, encara que tant els radicals com 
altres grups de republicans con esquerra 
radical defenen tant la propietat privada com la 
llibertat d‟empresa. Per a ells tots són iguals, 
fonamentalment són heretges. És clar que no 
volen, o no saben, diferenciar entre ser 
anticlericals i ser ateus.  

 

Però, la nova dreta alcoiana, reconvertida 
des dels antics monàrquics i els tradicionalistes 
manté sempre una forta senya d‟identitat 
diferenciadora respecte a la resta de 
republicans de tota la vida, doncs per als 
republicans de sempre l‟anticlericalisme és un 
principi al que com hem vist no és pot mai 
renunciar, mentre que ara la que podríem 
definir com nova dreta republicana obté de la 



254 

 

qüestió religiosa i en busca del vot de la dona 
una llum a la que seguir, doncs afirma:   “Un 
pueblo sin religión es una nación sin bandera 
“(93), amb aquestes dues mostres queda clar 
quin serà l‟enfocament fonamental de la 
campanya local de la dreta alcoiana. 

 

 Dins del mateix aspectes de la lluita 
electoral l‟esquerra afirmava: “se cumplirá la ley 
agrària, para que la tierra sea de quien la 
trabaje, la enseñanza será una realidad 
pedagógica; los monopolios no podrán ser más 
que del Estado; las leyes de trabajo serán 
efectivas, y la vida ciudadana solo será un 
efecto democrático y no un privilegio hereditario 
”(94).  Per fi hi trobem a la campanya unes 
promeses de futur i podem veure com  
aquestes afirmacions de futures promeses 
electorals, en el fons el que fa l‟esquerra 
alcoiana és reconeix que encara estan per a 
acabar o inclús millor dit per a començar quasi 
totes les reformes més importants de l‟ideari 
polític programàtic republicà de l‟esquerra de 
l‟any 1931, com: La llei agrària, en un dels 
aspectes fonamentals de la reforma agrària 
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com era la redistribució efectiva de la propietat; 
l‟aplicació urgent i real d‟una reforma 
pedagògica, què comporti de veritat una 
educació universal, única, laica i publica; però 
fonamentalment que els espanyols participen 
activament de la vida pública i democràtica del 
nou sistema de govern.  

 

A aquestes eleccions la denominada dreta 
espanyola no republicana s‟havia constituït com 
un grup  que es presentava conjuntament a les 
eleccions de 1933 amb la finalitat de vores 
ajudat per el sistema electoral que afavoria a 
les majories i fonamentalment per a parar 
l‟avanç de les postures progressistes de 
l‟esquerra espanyola. Per a així parar als 
coneguts com a marxistes i revolucionaris. La 
coneguda com a C.E.D.A. a nivell nacional és 
presentarà a la província d‟Alacant amb la 
denominació de: Bloc Agrari Antimarxista, el 
nom ja comença dir-ho tot. Encara que en 
realitat es tractava d‟una coalició de diferents 
partits: Dreta Regional Agrària, els 
Tradicionalistes, els monàrquics de Renovació 
Espanyola i alguns reputats republicans 
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conservadors que aniran a la llista com a 
independents. Un del grups que més 
controlaran a la C.E.D.A. en la província serà el 
Partit Dreta Regional i un poc menys els 
Tradicionalistes. Aquesta coalició compartia 
sols un mínim programa polític basat en tres 
punts grans fonamentals: Revisió i canvis 
profunds de la constitució, revisió i anul·lació de 
la legislació del primer bienni fonamentalment 
en els aspectes socials i religiosos, que eren 
els més perillosos junt amb la paralització de la 
reforma agrària i per últim una amnistia per als 
delites polítics que afectaria tant als implicats 
en l‟ intent colpista de l‟estiu de 1932 del 
general Sanjurjo, com  als fets i a les 
actuacions dels implicats en la dictadura de 
Primo de Rivera, és a dir, els coneguts a la 
ciutat d‟Alcoi  com upetistes, considerats 
responsables de l‟endeutament de l‟Ajuntament 
d‟ Alcoi a nivells insuportables.  La lluita contra 
l‟esquerra es total i, a més a més, per a sempre 
com ve a demostrar la següent afirmació: 
“hasta que nos sonría el triunfo y ofrezcamos a 
España la suerte que Dios le tiene deparada: el 
ser lo que fue, una nación grande, una nación 
consciente y una nación católica “ (95). A Alcoi 
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els upetistes que havien estat com a regidors 
estaven considerats política i socialment com a 
responsables directes i personals del fort  
endeutament de l‟Ajuntament per un crèdit amb 
la banca nacional en  unes condicions 
oneroses i també com a polítics corruptes per 
haver aprovat el pagament per damunt del seu 
valor estimat a preu de mercat d‟uns terrenys 
particulars expropiats a un grup de gent de 
prestigi local per a la construcció d‟uns ponts 
urbans i d‟unes infraestructures a l‟època de la 
dictadura.   

 

 Aquestes eleccions van tindre lloc en 
dues voltes, tal com preveia la llei electoral. La 
primera volta va ser convocada per al 19 de 
novembre.  

 

La ciutat d‟Alcoi quedà dividida aquesta 
vegada en sis districtes i cadascú d‟aquests a 
la vegada també estava dividit en seccions que 
anaven des de les nou seccions del cinquè 
districte fins a les sis del segon. 
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Quadre XIX .- Resultats totals a Alcoi de les 
eleccions generals a corts de 1933.  Primera 
volta del 19 de novembre 

  

 Partit polític Total vots 

Cens  19.842 

Electors  13.754 

En Blanc  77 

Alberola Herrera, 
Rafael 

Agrari 4.904 

Alonso Mallol, 
José 

Esquerra 
Republicana 

12 

Botella Pérez, 
Alvaro 

Radical 
Socialista 

242 

Botella Asensi, 
Juan 

Esquerra 
Radical 
Socialista 

9.044 

Canalejas 
Fernández, José 

Renovació 
Espanyola 

1.997 

Chapaprieta 
Torregrosa, 

Independent 4.629 
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Joaquin 

Cordero Pérez, 
Manuel 

Socialista 
Obrer 
Espanyol 

2.161 

Cremades Fons, 
Juan José 

Radical 
Socialista 

17 

De la Camara 
Cedoya,  Miguel 

Radical 3.647 

Dicenta Alonso, 
Joaquin 

Federal 12 

Esplá Rizo, 
Carlos 

Acció 
Republicana 

42 

Estelles Salarich, 
José 

Esquerra 
Radical 
Socialista 

8.488 

Estruch Ripoll, 
José 

Acció 
Republicana 

0 

Galan Rodríguez, 
Francisco 

Comunista 216 

Ganga Tremiño, 
Ginés 

Socialista 
Obrer 

1.780 
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Espanyol  

García Muñoz, 
Salvador 

Socialista 2.642 

Gil Verdejo, 
Francisco 

Comunista 0 

Gisbert Botella, 
Juan 

Esquerra 
Radical 
Socialista 

10.707 

Gomariz Latorre, 
Jeronimo 

Radical 
Socialista 

8.968 

Gonzalez Ramos, 
Manuel 

Socialista 
Obrer 
Espanyol 

2.230 

Guardiola López, 
Antonio 

Comunista 0 

Hernández 
Pérez, Antonio 

Agrari 480 

Juan Berbejal, 
Virgilio 

Comunista 0 

Llopis Ferrándiz, 
Rodolfo 

Socialista 
Obrer 

2.565 
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Espanyol 

Manresa 
Navarro, Antonio 

Comunista 0 

Martínez, Arenas, 
José 

Conservador 4.922 

Medrano 
Martínez, Trifón 

Comunista 0 

Milla Santos, 
Rafael 

Comunista 0 

Moltó Pascual. 
Francisco 

Agrari 4.752 

Morata Pedreiro, 
Francisco Javier 

Radical 0 

Oarrichena 
Genaro, Cesar 

Radical 3.804 

Otrs Pérez, 
Pascual 

Republicà 
Autònom 

4 

Peidró Santonja, 
Enrique 

Comunista 0 

Pérez 
Torreblanca, 

Radical 
Socialista                       

175 



262 

 

Antonio 

Rico López, 
Pedro 

Radical 766 

Rocha, Ramiro  13 

Rodríguez Vera, 
Romualdo 

Socialista 
Obrer 
Espanyol 

2.293 

Ruiz Pérez 
Aguila, José 
María 

Radical 3.830 

Saborit Colomer, 
Andrés 

Socialista 
Obrer 
Espanyol 

2.181 

Senante 
Martínez, Manuel 

Tradicionalista 2.145 

Torres Salas, 
Juan 

Agrari 4.847 

Vera Carbonell, 
Ángel 

Radical 
Socialista 

12 

Villalta Gisbert, 
Miguel 

Socialista 
Obrer 

2.981 
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Espanyol 

Font (96) Elaboració pròpia 

 

En el cas de que cap candidatura arribarà 
al 40% dels vots emesos, aleshores anaven a 
la segona volta, la qual cosa va passar a la 
província d‟Alacant. Així que es va haver d‟anar 
a la segona volta que va tindre lloc, tal i com 
estava ja previst al decret de convocatòria, el 
proper 3 de desembre del mateix 1933, en 
aquesta ocasió quedaren exclosos de les 
noves votacions tots els candidats que no 
hagueren obtingut com a mínim el 8% dels vots 
emesos a la circumscripció electoral.  

 

Quan fem un anàlisi d‟aquestes eleccions a 
nivell alcoià ens cal destacar diferents aspectes 
respecte a la resta d‟Espanya i també de la 
província d‟ Alacant, on “el porcentaje de 
abstención en la segunda vuelta en las 
elecciones de 1933 fue de 36,86%” (98).  Però, 
“En  Villajoyosa donde las abstenciones 
llegaron a alcanzar el 67,1%” (99). 
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A Alcoi on desconeixen el nombre total 
d‟electors i de votants en huit seccions, doncs a 
eixes  actes electorals no hi trobem ni el 
nombre total del cens, ni el de votants, doncs 
aquestes graelles estan en blanc. Encara que 
tradicionalment s‟ha fet servir una quantitat 
estimada del voltant d‟uns 21.670 electors, 
(segons Baño);  i ara per tant el nombre reial 
és un poc diferent. Nosaltres hem fet els càlculs 
totals  i també els de percentatges de la 
participació electoral sobre les dades reials que 
disposem de la resta de seccions, es a dir,  el 
nombre reial i amb tota certesa coneguts ens 
dona la quantitat de 19.842 possibles votants 
alcoians del cens i els 13.754 electors que en 
realitat van anar a fer-ho. Per altra banda hem 
desistit de treure una aproximació en les huit 
seccions de les quals no hi tenim les dades 
totals. Així per tant per a tots els càlculs que 
farem no contaren en cap moment amb el 
nombre de vots rebuts per els candidats a 
l‟hora de treure tant les mitjanes ni els 
percentatges en les esmentades huit seccions. 
Aleshores ens trobem amb una abstenció de 
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sols del 30,69% a la primera volta a la ciutat, 
quantitat molt semblant a la de 1931 en tota la 
província, quan van tenir lloc les eleccions a 
Corts constituents, encara que cal anar en cura 
al fer comparacions doncs ara el cens havia 
augmentat en una  quantitat prou significativa 
per la incorporació de la dona, després 
d‟aprovar-se La Constitució que permet per 
primera vegada a aquestes anar a votar. 

 

Sempre hem tingut molt clar l‟alt grau 
d‟implantació de l‟anarquisme a la ciutat dels 
obrers alcoians tant de metall, del tèxtil, com 
del paper; els tres sectors industrials 
fonamentals de la ciutat, també sempre hem 
conegut la forta participació obrera alcoiana a 
tota mena de lluita laboral, quan des de el segle 
XIX, on qualsevol conflicte laboral d‟una 
xicoteta fàbrica situada a la ciutat o als seus 
voltants acabava esdevenint en una vaga 
general solidaria a la ciutat convocada per la 
C.N.T. alcoiana. Però ens sembla que en 
aquesta ocasió els treballadors i les 
treballadores de la ciutat no seguiran les 
consignes de no participació al sistema 
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electoral que eren demanats per la C.N.T. a 
tota Espanya i que sempre s‟han fet servir com 
una de les causes fonamentals de la derrota de 
l‟esquerra a Espanya. Aquí també ens caldria 
recordar que tal volta el grau més xicotet de 
l‟abstenció a Alcoi respecte a altres localitats 
amb forta presència de l‟anarquisme, fora per 
part de la dona alcoiana ja que: ella si que hi 
tenia  molt més interès en participar activament 
per primera vegada a unes eleccions, encara 
que també compartia la mateixa ideologia i els 
mateixos  criteris anarquistes dels seus homes, 
pares o germans. 

 

 Hem descartat l‟opció del seguiment 
ideològic dels anarquistes partidaris d’Ángel 
Pestaña que després de l‟escissió amb els 
partidaris de la F.A.I. al 1932, va crear el Partit 
Sindicalista, doncs a d‟aquest partit no hi 
trobem mai cap participació dels anarquistes 
alcoians, ni tan siquiera una xicoteta 
implantació a la ciutat, a més a més, cal 
recordar que en la visita de Pestaña a la ciutat 
en busca de cert recolzament per part dels 
anarquistes locals, després d‟una conferència 
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va acabar amb una fugida per cames davant 
l‟acció dels cenetistes alcoians, que eren 
fonamentalment faistes i el consideraven una 
mena de traïdor.  

 

Hem aplegat a la següent conclusió: Els 
anarquistes, tant homes com dones d‟ Alcoi  
van participar més a les eleccions de 1933 que 
a altres llocs de tota Espanya doncs es 
consideraven tant partidaris de la F.A.I., és a 
dir, tant anarquistes, que podíem passar de les 
consignes de la direcció doncs aquí sempre en 
l‟acció individual es troba l‟essència pròpia de 
l‟anarquisme alcoià, on cada petit assumpte era 
qüestionat, després del debat  es votava una 
orientació però, cadascú feia a vegades el que 
volia, això vol dir que anaven per lliures moltes 
voltes, a més a més, aquí tenim ja el cas en 
1931 quan dirigents de prestigi local de 
l‟anarquisme alcoià, com Emilio Mira, ja 
demanaven la participació electoral “  Vengo 
aquí, no obstante nuestro apoliticismo a 
solidarizarme con las fuerzas antidinásticas 
para colaborar a que los que lucharon por el 
triunfo de un ideal y que se ven privados de la 
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libertad la recuperen pronto” (99). Nosaltres 
pensem que eixa idea de seguir la lluita a les 
urnes es va acabar per consolidar a Alcoi  i les 
dones i homes anarquistes van anar a votar, 
doncs en cas contrari i tenint en compte 
l‟abstenció a la província del 26,9% a la primera 
volta o inclús més elevada en altres indrets 
més concrets, com ja hem vist i per suposat a 
la resta d‟Espanya, si els anarquistes alcoians 
hagueren optat  de veritat per l‟abstenció, 
aquesta hauria superat el 50% sense cap 
dubte.  Cosa que ja hem vist va ocorre a les 
eleccions municipals de maig de 1931, 
convocades per a elegir als regidors que 
substituïen als monàrquics dimitís i quan l‟índex 
d‟abstenció va aplegar a Alcoi al 56,17%, sense 
fer falta una campanya especial de 
conscienciació respecte a l‟acció anarquista 
davant de les eleccions. 

 

 Una volta efectuat el recompte a la 
província ens trobem, com ja hem dit abans en 
que cap candidat aplega al 40% dels vots per a 
ser nomenat diputat electe a la primera volta, 
amb la circumstància especial de que serà 
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Joaquin Chapaprieta, que en la llista de la 
candidatura figurava com a independent, però 
que en realitat tots eren sabedors de que era 
un dels caps  forts de la llista conservadora de 
la província; amb 85.294 vots, és qui a la fi de 
tot estarà més a prop de fer-ho “ faltan para 
alcanzar el 40 por 100: 590 votos ”(100), és a 
dir s‟ha quedat amb el  39,72% dels vots totals. 
Però aquí ja comencen a veure algunes de les 
diferències doncs a Alcoi el seu nombre de vots 
és  sols de 4.629, però una volta descomptats 
els corresponents a les huit seccions ja 
esmentades d‟alt es queden en 4.293, és a dir, 
que equivalen sols al 31,21%, per altra banda 
si ferem trampa i comptarem també els vots 
rebuts en les seccions de les que no tenim el 
nombre d‟electors, tampoc aplegaria ni a 
apropar-se doncs als resultats finals, així a 
Alcoi sols aplegaria al 33%, és a dir,  encara  
estarà prou lluny del resultat final provincial. 
També ens cal destacar que els socialistes a la 
província tindran al seu candidat millor col·locat 
en Rodolfo Llopis,  que havia segut director 
general d‟ensenyament primari al primer govern 
de la República, amb 62.605 vots, la qual cosa 
equival al 30% provincial, mentre que a Alcoi 
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amb 2.565 vots sols aplegarà al 18,64%,és a 
dir, quasi la meitat del percentatge que va rebre 
a la resta de la província. Aquí a Alcoi, a més a 
més, serà superat per altre candidat del partit 
socialista Miguel Villalta Gisbert, membre del 
sector bolxevic del P.S.O.E. , què, tampoc, no 
rebrà el mateix suport a la resta de la província 
i en aquestes eleccions al final, després de la 
segona volta no aconseguirà ni siquiera ser  
elegit diputat. Així mateix podem destacar que 
hi ha prou fidelitat en Alcoi del votant socialista, 
vot escàs, però fidel, doncs la diferència entre 
el candidat socialista més votat, l‟anomenat 
Villalta Gisbert amb 2.981 vots  i el que menys 
vots rebrà Ginés Ganga Tremiño amb 1780, 
sols és de 1.201 vots.  

 

Per altra banda al sector dels agraris les 
diferencies si que son abismals dins del mateix 
partit, ja que passem dels 4.847  de Juan 
Torres Salas, fins al pocs 480 de Antonio 
Hernández Pérez, és a dir, una diferencia de 
4.367, la qual cosa vol dir que: per cada vot 
rebut per Hernández; Torres en ha rebut 9,09 
vots, és a dir, més de nou vots per al millor 
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col·locat del partit front a tan sols un per al pitjor 
valorat, també ens cal destacar aquí com 
Torres rep 1‟5 vots més per cada vot de 
Chapaprieta a la ciutat, tal volta per ser menys 
conegut que el candidat conservador 
torrevellenc. 

 

 Altra característica pròpia de la ciutat a 
aquestes eleccions serà la fidelitat que es 
mantindrà en la primera volta als candidats 
correligionaris de l‟alcoià Juan Botella Asensi; 
que ara després de la darrera escissió, quan ja 
no són al Partit Radical Socialista, sinó que es 
presenten amb una formació de nova creació i 
amb relatiu poc temps al món de la política, 
doncs eren el producte últim, de la fins al 
moment, darrera escissió com a conseqüència 
de voler mantenir sempre per damunt de tot els 
idearis més esquerrans i socials de la formació 
radical.  

 

L‟expulsió al congrés de Santander al juny 
de 1932 d‟Ortega y Gasset junt a Botella 
Asensi i la dissolució de l‟agrupació Radical 
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Socialista a Madrid portarà als membres 
expulsats a la creació d‟un nou partit polític 
anomenat: Esquerra Radical Socialista amb la 
finalitat de mantenir viu un ideari polític 
republicà d‟ esquerres, encara que sempre 
destacant que ells recolzaven fonamentalment 
les reivindicacions tant socials com polítiques 
del proletariat, per alguna raó també són a la 
Casa del Poble, però sense que mai aplegaren 
ells a definir-se com un partit de classes o 
marxistes, encara que acceptaven en alguns 
casos, prou excepcionals, tant la socialització 
de la propietat, com l‟expropiació forçosa de la 
mateixa, sense cap tipus d‟indemnització per 
als latifundis de la noblesa ( que en el fons eren 
per ells considerades sols com uns residus de 
l‟antic sistema monàrquic, i ells eren des de 
sempre, uns republicans purs). Per tant els 
membres d’ Esquerra Radical Socialista eren 
doncs uns defensors clars de la propietat i la 
iniciativa privada; encara que també sempre 
mantindran per damunt de tot i de tots, com no 
podia ser d‟altra manera l‟ideari anticlerical com 
una senya d‟identitat al demanar constantment 
la dissolució immediata a Espanya de totes les 
ordres religioses. Els tres candidat de 
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l’Esquerra Radical Socialista rebran a Alcoi 
més vots que la resta dels candidats de tots els 
partits, és a dir, Estelles Salarich que obtindrà 
8.488 vots serà el menys votat dels candidats 
d’Esquerra Radical Socialista, però el més votat 
no serà tampoc Botella com cabia esperar sinó 
Gisbert Botella que amb els seus 10.707 vots 
dobla els del candidat agrari Alberola Herrera 
que després  acabarà com a diputat a Madrid 
en aquestes eleccions a la segona volta. 

 

 Podem fer també una referència curta a 
que cap dels dos alcoians il·lustres que es 
presenten a aquestes eleccions; Juan Botella 
Asensi que ja havia segut diputat a les corts 
constituents i com ja hem vist abans ministre de 
justícia als dos darrers governs de la 
República, càrrec del que dimitirà el 29 de 
novembre. I Francisco Moltó Pascual, que 
també havia segut candidat a les Corts per el 
Partit Conservador al 1905 a la circumscripció 
d‟Alcoi, quan va ser derrotat, com ocorria 
sempre a  tots els contrincants polítics al 
període de la Restauració per José Canalejas. 
Canalejas sempre eixirà guanyador al districte 



274 

 

electoral d‟ Alcoi, que controlava perfectament 
des de Madrid. Encara què Moltó, era un home 
de prestigi a la ciutat, ja que també havia segut 
vicepresident del Monte de Pietat d’Alcoi, la 
major empresa financera d‟Alcoi, secretari de la 
Mutualitat de Levante, empresa 
d‟assegurances local i de la Textil Alcoiana, 
una mena d‟organització de la patronal local del 
tèxtil i membre destacat del consell  de 
Papereres Reunides, aleshores la major 
empresa industrial de la ciutat.  També inclús 
va aplegar a ser alcalde d‟Alcoi des de l‟any 
1914 al 1917, en plena Primera Guerra 
Mundial, quan la ciutat va poder viure un fort 
increment econòmic i de la seua activitat 
industrial com a conseqüència dels efectes 
econòmics a Espanya de la Gran Guerra, 
durant el regnat d‟ Alfons XIII. Ara Moltó no van 
rebre molts  més vots que altres dels seus 
correligionaris de partit. La qual cosa ens 
confirma que el gran xovinisme alcoià ara 
estava una mica de capa caiguda davant els 
superiors interessos ideològics generals en joc. 
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 També és molt destacable el desastre 
electoral total del partit comunista 
fonamentalment  a Alcoi, així com  a tota la 
circumscripció de la província, on, amb una 
gran errada d‟estratègia electoral, sense saber 
valorar la realitat de la seua implantació, els 
comunistes van decidir presentar una 
candidatura completa i solitària. Cap candidat 
del Partit Comunista d’Espanya al final 
aplegarà en la província doncs al mínim del 8% 
de vots necessari per a passar a la segona 
volta, ja que  el candidat que més vots rebrà a 
la província serà Francisco Galan Rodríguez, 
germà de Fermin Gala, un dels màrtirs de Jaca. 
Galan sols rebrà un total de “7.004 vots que tan 
sols representen un escàs 3,3%” (101).  

 

A Alcoi la desfeta comunista és molt més 
greu, doncs molts dels candidats, com podem 
veure al quadre  XIX, no rebran cap vot, a la 
ciutat,  així per a nosaltres torna a quedar clar 
que els anarquistes i els marxistes, al menys a 
Alcoi, no poden anar junts a res. Aquí sols 
rebran vots dos dels candidats comunistes: 
Rafael Millan Santos amb 7 vots, és a dir, el 
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paupèrrim 0,05%, i Galan, que tal vegada, com 
ja hem dit, per ser germà de l‟heroi de Jaca, cal 
recordar que en el moment de la proclamació 
de la República els retrats dels militars 
afusellats a Jaca eren passejats per la ciutat 
com a símbols, herois i màrtirs del nou règim, al 
menys Galán era un nom conegut per als 
electors i  aplegarà fins als 216 vots, encara 
que equivalen tant sols a l‟1,57% , és a dir la 
meitat del percentatge que a la resta de la 
província, La resta dels sis candidats de la llista 
dels comunistes es queden  a Alcoi en zero 
vots, la qual cosa ens sembla també molt 
significativa per a una ciutat fonamentalment 
industrial, però que ens torna a demostrar 
l‟escassa implantació a Alcoi dels comunistes. 
Altre partit que també patirà una davallada gran 
a Alcoi és el Partit Republicà Radical Socialista, 
era l‟antic partit de Juan Botella i abans, sense 
cap dubte, el partit amb diferència que tenia 
més implantació a la ciutat, com hem pogut 
veure a les eleccions municipals i generals de 
1931, i que ara, be per l‟expulsió de Botella i la 
creació per part dels seus partidaris d‟un nou 
partit, be per la desafecció dels votants o inclús 
per les pròpies errades dels radicals, situant-se 
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cada vegada menys a l‟esquerra de l‟arc 
ideològic ha vist reduït el seu cabal de vots de 
manera molt significativa, doncs sols un 
representant dels radicals socialistes, 
Gerónimo Gomariz Latorre, que ja havia segut 
diputat per els mateixos radicals socialistes 
rebrà un nombre significatiu de vots a la ciutat, 
equiparables als rebuts per els candidats de 
l’Esquerra Radical Socialista, és a dir, tindrà 
8.968 vots a Alcoi front als pocs 17 i 12 que 
respectivament rebran José Cremades i Ángel 
Vera, els altres dos candidats dels Radicals 
Socialistes.     

 

A la segona volta d‟aquestes eleccions hi 
trobem uns canvis i unes permanències força 
importants i molt significatives a la província. 
Dins de les permanències hi podem destacar 
fonamentalment dos: La primera serà 
l‟obstinació dels socialistes de voler romandre 
sols a la convocatòria, quan ja les resultats de 
la primera volta van ser prou dolents. Van 
continuar sense acceptar fer cap tipus de 
coalició electoral amb els partits republicans de 
l‟esquerra per a així poder, si aplegava el cas, 
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governar sols sense cap dependència 
ideològica d‟altre partit, i al mateix temps per a 
demostrar a tota l‟esquerra que ells eren, en 
realitat el Partit d‟esquerres i de masses més 
fort de la província d‟Alacant, doncs ara, si son  
sols al govern de Madrid, ens portarien a un 
procés molt més revolucionari al no estar 
nugats als menuts partits republicans 
d‟esquerra als quals, en realitat, encara 
consideraven com a xicotets burgesos. La 
segon permanència d‟aquestes eleccions i que 
també ens cal destacar serà la forta abstenció 
dels anarquistes “en la provincia de Alicante la 
abstención ascendió ligeramente comparada 
con las elecciones de 1931 en las que alcanzó 
el 30,48% del electorado frente al 32,17% de 
1933” (102). El motiu era què no van voler 
participar en aquestes eleccions, ni tant sols a 
la segona volta, doncs els anarquistes no 
consideraven en realitat com altament 
esperable un triomf tan gran de la dreta i 
continuaven considerant que amb la seua 
participació electoral en realitat els obrers el 
que feien era que legitimaven a la República 
burgesa, que és considerada, en tots els 
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aspectes ideològics sols com: Una altra més 
institució burgesa. 

 

Per altra banda les diferències  
fonamentals seran:  a la candidatura de les 
dretes per un costat hi trobem una baixa 
inesperada per la mort a Elx el 26 de novembre 
del candidat Antonio Hernández, membre dels 
agraris i per altra banda la substitució de dos 
candidat: Senante i Canalejas; el primer 
tradicionalista el segon membre destacat de 
Renovació Espanyola. Seran substituïts a la 
candidatura per: Ruiz Pérez Aguila, Oarrichena 
Genaro i De la Camara Cedoya, aleshores els 
tres membres del Partit Radical. La qual cosa 
ens porta a dos opcions. La primera eliminar 
uns candidats massa compromesos que 
sempre s‟han manifestat públicament en no 
reconèixer al nou estat i per eixe motiu en  no 
voler participar a l‟activitat política de la 
República, doncs  per a que vols diputats que 
no aniran al congrés, i per altra per a  buscar 
per tant uns candidats més acceptables 
públicament de cara a la victòria final. O tal 
volta sols s‟està preparant a la província un 
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assaig  ja de la futura col·laboració de la 
C.E.D.A. amb els Radicals de Lerroux. 

 

Així podem afirmar que com a 
conseqüència del resultat provincial  a la 
primera volta i en una nova mostra d‟unió 
ideològica, o millor dit d‟estratègia electoral, el 
Partit Radical es va col·ligar amb l‟anomenat 
Bloc Agrari, amb la qual cosa podem tornar a 
veure com per una banda els grups de dretes 
fan una mena d‟unió encara que fora d‟última 
hora, i que per altra banda no seran capaços 
de fer en cap moment els partits de 
l‟anomenada esquerra, fonamentalment con ja 
hem vis per l‟actitud dels socialistes. Ja que 
amb prou solidaritat per a l‟esquerra 
republicana els partits Acció Republicana i els 
Radicals Socialistes Independents van retirar 
les seues candidatures a la província, cosa per 
altra banda que no van voler fer els quatre 
membres del partit de Botella Asensi Esquerra 
Radical Socialista que van decidir presentar-se 
també a la segona volta, doncs encara 
confiaven en rebre al menys el recolzament de 
l‟esquerra republicana. 
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 Per això i a pesar, com ja hem vist que va 
passar a la primera volta d‟aquestes eleccions, 
i de l‟alta implantació d‟aquest moviment 
ideològic a la ciutat d‟ Alcoi. L‟abstenció sols  
es va situar al voltant de les 4.000 persones, és 
a dir sols el 24,06%, però en contra del que 
passa a la resta d‟Espanya i de la província, hi 
trobem menys abstenció a la segona volta que 
a la primera, és a dir, una participació del 6,64 
% més elevada, sempre sense comptabilitzar 
els districtes dels qui no tenim el nombre del 
cens ni el d‟electors. A la resta d‟ Espanya la 
participació va arribar a ser del 67,46%. I a 
Alcoi va aplegar fins al 75,94%, que donades 
les circumstàncies de l‟existència per primera 
vegada d‟una segona volta ens resulten prou 
elevades.  

 

Era evident que ens trobem tots davant 
d‟uns  nous components respecte a les 
eleccions a Corts constituent de 1931, com 
eren: l‟orientació del vot de la dona,  l‟abstenció 
teòrica més activa dels anarquistes i aquí 
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pensem que cal incloure l‟excepció, al menys a 
Alcoi, a pesar de l‟alta implantació de 
l‟anarquisme també a les dones alcoianes, ja 
que el treball femení a la industria alcoiana era 
molt elevat i, a més a més, inclús majoritari que 
el masculí en alguns sectors o subsectors 
industrials, fonamentalment del tèxtil o del 
paper. La unió de les dretes i la desunió de les 
esquerres ens portaven a una incertesa total 
sobre el resultat final. Però del que no eren 
conscients quasi ningú a Alcoi. 

 

 Desprès de la segona volta,  com després 
veurem, els Agraris van aconseguir la majoria 
dels vots, en segon lloc quedà  L’ Aliança, els 
tercers foren els Socialistes i en quart lloc els 
Radicals Socialistes; el nombre de vots dels 
Comunistes va ser insignificant, ja en la primera 
volta no van aconseguir el 8% mínim que 
demanava la llei electoral i els seus candidats 
no es van poder presentar a la segona volta.  

 

  La ciutat d‟Alcoi quedà dividida aquesta 
vegada, altra volta  en sis districtes i cadascú 
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d‟aquests en seccions que anaven des de les 
nou seccions del cinquè districte fins a les sis 
del segon. A la ciutat a la segona volta 
convocada per al tres de desembre també 
desconeixem el nombre d‟electors i votants en 
sis seccions. Però així i tot, huit seccions sense 
comptabilitzar a la primera volta i sis a la 
segona  el cens electoral del mes desembre 
ens resulta més baixet que el de la primera 
volta de novembre. 
 

Quadre XX .- Resultats totals a Alcoi de les 
eleccions generals a corts de 1933.  Segona volta 
del 3 de desembre 

 

 partit Total3 

Cens  16418 

Electors   
12469 

En Blanc  91 

Alberola 
Herrera, Rafael 

Agrari 4426 
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Alonso Mallol, 
José 

Esquerra 
Republicana 

103 

Botella Pérez, 
Alvaro 

Radical 
Socialista 

105 

Botella Asensi, 
Juan 

Esquerra 
Radical 
Socialista 

8902 

Canalejas 
Fernández, José 

Renovació 
espanyola 

4456 

Chapaprieta 
Torregrosa, 
Joaquin 

Independent 4504 

Cordero Pérez, 
Manuel 

Socialista 
Obrer 
Espanyol 

1076 

Cremades Fons, 
Juan José 

Radical 
Socialista 

184 

De la Camara 
Cedoya,  Miguel 

Radical 8197 

Dicenta, Joaquin Federal 86 

Esplá Rizo, Acció 480 
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Carlos Republicana 

Estelles 
Salarich, José 

Esquerra 
Radical 
Socialista 

8739 

Estruch Ripoll, 
José 

Acció 
Republicana 

279 

Galan, Francisco Comunista 446 

GangaTremiño 
Ginés 

Socialista 
Obrer 
Espanyol 

1024 

García Muñoz, 
Salvador 

Socialista 
Obrer 
Espanyol 

1614 

Gisbert Botella, 
Juan 

Esquerra 
Radical 
Socialista 

8174 

Gomariz Latorre, 
Jeronimo 

Radical 
Socialista 

8626 

Gonzalez 
Ramos, Manuel 

Socialista 1140 

Hernández Agrari 4307 
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Pérez, Antonio 

Llopis Ferrandiz, 
Rodolfo 

Socialista 1405 

Martínez, 
Arenas, José 

Conservador 4411 

Milla Santos, 
Rafael 

Comunista 154 

Moltó Pascual. 
Francisco 

Agrari 4380 

Morata, 
Francisco Javier 

Radical 734 

Oarrichena 
Genaro, Cesar 

Radical 8926 

Ort Perez, 
Pascual 

Republicà 
Autònom 

453 

Pérez 
Torreblanca, 

Antonio 

Radical 
Socialista 

155 

Rico Lopez, 
Pedro 

Radical 8317 

Rodríguez Vera, Socialista 1251 
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Romualdo Obrer 
Espanyol 

Ruiz Pérez 
Aguila, José 

María 

Radical 7694 

Saborit Colomer, 
Andrés 

Socialista 1265 

Senante 
Martínez, 
Manuel 

Tradicionalista 4316 

Torres Salas, 
Juan 

Agrari 2851 

Vera Carbonell, 
Ángel 

Radical 
Socialista 

336 

Villalta Gisbert, 
Miguel 

Socialista 4623 

Font (103) Elaboració pròpia 

 

Com ja hem dit ens cal fer una ullada prou 
significativa a l‟índex de participació a Alcoi en 
aquesta segona volta, doncs es trobem en un 
cas molt diferenciador de la ciutat respecte a la 
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resta de la província per un costat i amb el 
conjunt de tota Espanya per un altre. El primer 
que ens cal destacar és el fet de la participació 
electoral més elevada a la segona volta què a 
la primera, doncs passem d‟una abstenció en 
novembre del 30,69% a una altra una mica més 
baixa al desembre, on sols aplegarà al 24,06%. 
La qual cosa ens tomba molts dels 
plantejaments fins ara admesos dels fets de les 
eleccions. Com és la sempre afirmada de què a 
la segona volta hi va haver menys participació 
(Santacreu), és a dir, més abstenció doncs la 
gent no hi estava acostumada al sistema de 
doble volta i, a més a més,  la  pressió dels 
anarquistes per l‟abstenció va funcionar, doncs 
a Alcoi és troben amb una excepció prou 
significativa, doncs com ja hem vist a la primera 
volta hi va haver prou participació,  inclús més 
elevada que a la resta de llocs de la província, 
amb certa presència activa també de 
l‟anarquisme com Elda i La Vila. Però damunt 
ara, a la segona volta, en desembre, ens 
trobem en que tenim menys abstenció. Per 
tant, aquesta participació ens trenca els dos 
conceptes genèrics de: El primer que 
l‟abstenció és veu  afavorida als llocs amb forta 
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i tradicional  influència de l‟anarquisme i el 
segon concepte de que a la segona volta hi va 
haver més abstenció encara. Per tant, després 
ja farem un anàlisi dels resultats i de la nostra 
interpretació. Al menys al principi queda clar 
que l‟abstenció no va ser el motiu de la victòria 
de la dreta. 

    
Quadre XXI .- Resultats totals a Alcoi i a la  

província d'Alacant de les eleccions generals a 
corts de 1933, dels 11 diputats.  Segona volta del 
3 de desembre. 

 

 Partit Total 
Província 

%  
Província  

Total 
Alcoi 

% 
Alcoi 

Cens  316.525  16.418  

Electors  214.710 67.83 12.469 75,94 

Alberola 
Herrera, 
Rafael 

Agrari 102.667 32,43 4.426 26,95 

Chapapriet
a 

Torregrosa, 

Independent 106.059 33,50 4.504 27,43 
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Joaquin 

De la 
Camara 
Cedoya,  
Miguel 

Radical 100.181 31,65 8.197 49,92 

Gonzalez 
Ramos, 
Manuel 

Socialista 
Obrer 
Espanyol 

76.117 20,04 1.140 6,94 

Llopis 
Ferrandiz, 
Rodolfo 

Socialista  
Obrer 
Espanyol 

77.366 24,44 1.405 8,55 

Martínez, 
Arenas, 

José 

Conservador 105.218 33,24 4.411 26,86 

Moltó 
Pascual. 
Francisco 

Agrari 101.995 32,22 4.380 26,67 

Oarrichena 
Genaro, 
Cesar 

Radical 99.240 31,35 8.926 54,36 

Rodríguez 
Vera, 

Romualdo 

Socialista  
Obrer 
Espanyol 

77.148 24,38 1.251 7,61 

Ruiz Pérez 
Aguila, 

Radical 100.252 31,67 7.694 46,86 
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(104) Elaboració pròpia 

 

Encara que com ja hem vis al quadre XXI, 
tres membres de la candidatura socialista 
aconseguiran l‟acta de diputats, ens cal 
recordar que cap d‟ells va ser capaç de 
guanyar a una sola de les circumscripcions de 
la ciutat; tal volta per dos motius: el record 
permanent a l‟electorat local de la seua nefasta 
gestió dels darrers temps al govern, 
fonamentalment per l‟actuació de les forces 
publiques i la repressió, o bé per la negativa a 
formar una coalició amb el republicans 
d‟esquerra que encara eren una força prou 
significativa a l‟Alcoi del moment. Ni tan 
siquiera el candidat socialista alcoià Salvador 
Garcia Muñoz es lliurarà d‟aquest efecte, doncs 
rebrà en total  a la ciutat sols 2.336 vots, és a 
dir 2.000 per davall de Moltó, el candidat 
conservador. Mentre que a la província acabarà 

José María 

Torres 
Salas, 
Juan 

Agrari 100.565 31,77 2.851 17,36 
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tenint el 23,85% dels vots, a Alcoi és quedarà 
sols en el 14,22%. A la ciutat Rodolfo Llopis, el 
candidat socialista que més recolzament rep a 
la província amb 77.366 vots que venen a ser 
l‟equivalen al 24,44% dels vots, aquí sols 
aplegarà al 8,55, és a dir, sols un vot a Alcoi 
per cada tres a la resta de la circumscripció 
electoral. Creem que al menys a la ciutat el 
Partit Socialista Obrer Espanyol no serà encara 
reconegut per part de l‟electorat, com eixe partit 
de masses obrer que defensava els interessos 
dels treballadors alcoians o espanyols. També 
sembla clar que mentre a la província son els 
republicans d‟esquerres els més perjudicats en 
aquestes eleccions, a la ciutat on seran tant els 
socialistes com els comunistes, és a dir, els 
partits marxistes. 

 

Per altra banda Joaquin Chapaprieta, que 
en teoria figurava com a candidat independent, 
però en realitat, com tots sabien, era membre 
de la candidatura conservadora serà el 
candidat més votat a la província amb 106.059 
vots,  un 33,50% dels vots, en realitat un 
percentatge de 6 punts per davall del rebut a la 
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primera volta que va ser del 39,72, a prop del 
40%, i aleshores va estar a un pas xicotet 
d‟eixir diputat electe directament. Mentre que a 
Alcoi a la primera volta va aplegar al 23,32% i 
ara a la segona augmentarà fins al 27,43, cosa 
que com ja hem vist tampoc no passa a la resta 
de la província. Per tot això  ens sembla que 
aquí a la ciutat hi te pocs vots, però son més 
fidels que a la resta de la província, o que 
alguns conservadors que no el van votar a la 
primera volta, per qualsevol motiu, en canvi ho 
faran a la segona; per tal de recolzar al 
candidat conservador millor col·locat i 
assegurar així un diputat a Madrid. També hi 
trobem a aquesta segona volta altres 
característiques locals prou diferents com és el 
cas de la quantitat de vots rebuts per els 
membres de la candidatura comunista que a la 
primera volta podem qualificar d‟autèntic 
desastre electoral i ara a la segona quan en 
teoria ja no son candidats al no haver superat 
cap d‟ells el 8% dels vots emesos a la 
circumscripció. Ara hi trobem que tots els 
candidats rebran més vots, destacant 
fonamentalment el cas de Galan, sempre el 
més votat, a les dues voltes, que passa dels 
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216 de la primera volta al 446 d‟ara, quan ja no 
li aprofiten per a res. Tal vegada el podem 
considerar com una mena de vot de càstig, del 
vot desencantat amb l‟esquerra i que vol fer 
una mena de vot nul o també hi podria ser una 
mena de desinformació total per part d‟un 
sector de l‟electorat que no ha entès molt be 
com funciona el sistema de doble volta a unes 
eleccions generals al ser la primera vegada que 
s‟aplica a Espanya. També hi trobem alguns 
elements prou complicats d‟explicar com és el 
cas de dos candidats, poc importants tant a 
nivell local com provincial com son Estelles i 
Cremades membres d’Esquerra Radical 
Socialista i Radical Socialista respectivament 
que tenen a la mateixa circumscripció dos 
voltes comptabilitzats els vots. El primer en té 
205 i quasi al final de l‟acta, torna a estar 
comptabilitzat el seu nom  amb 20 vots més; el 
segon en comptabilitza 56 al principi i a les 
darreries del recompte torna estar amb 7 vots 
més. Per la poca transcendència dels 
candidats, el poc nombre de vots i la situació 
purament casual, que ocorre a districtes 
diferents no ho podem considerar com cap 
tipus d‟intent de manipulació electoral, doncs a 
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les mateixes actes electorals no hi trobem que 
cap delegat de cap altra candidatura hi fa una 
reclamació ni emet cap tipus de protesta a la 
Junta Electoral Provincial. Altra prova de la falta 
de serietat o  millor dit d‟un elevat grau de 
desconeixement d‟alguns electors que com ja 
hem vist quan voten a la segona volta a 
candidats que ja no hi son elegibles, como era 
el cas de la gent que no havia rebut el 8% a la 
primera volta, o pitjor a Antionio Hernández del 
Partit Agrari que rep més de 4.000 vots, quan ja 
havia mort i l‟havien substituït com ja hem vis 
d‟alt. A més a més,  també podem destacar per 
la seua significació el cas significatiu de trobar  
comptabilitzat inclús un vot a Gil Robles en 
Alcoi, el que no podem saber és si l‟acció d‟eixe 
vot sols és  un vot d‟errada al voler votar al cap 
d‟una candidatura a nivell nacional o per el 
contrari és un vot destinat a la protesta, però a 
les actes electorals d‟Alcoi en cap dels casos ja 
explicats es comptabilitzaran com a vots nuls o 
no vàlids, simplement es comptabilitzen i es 
fiquen a l‟acta electoral de la circumscripció, 
per a que després sigui en tot cas la Junta 
Electoral Provincial la que determini el vot com 
a no vàlid, però a cap de les actes 
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comptabilitzades tampoc hi trobem ninguna 
rectificació del nombre d‟aquests vots per part 
de la Junta Electoral. 

 

Ara farem un apart per a Juan Botella 
Asensi que en aquesta segona volta, en contra 
de tot pronòstic local inicial, a la ciutat d‟ Alcoi 
obtindrà menys vots que a la primera. Passant 
dels 9.044 a 8.825, és a dir del 72,53 al 53,75% 
a nivell local. Però amb l‟agreujament, que a la 
província encara serà pitjor doncs sols en rebrà 
22.523 vots, la qual cosa representa el 7,11%, i 
si eixe resultat s‟haguera donat a la primera 
volta, com que no aplegava a superar la 
barrera ja explicada del  8% minin, ni tan sols hi 
haguera pogut participar a la segona volta. 
Nosaltres creem que en el fons és el resultat 
final de tantes divisions, escissions i lluites 
internes que han patit els Radicals Socialistes i 
que amb elles, a la llarga despistes o canses a 
l‟electorat encara que aquest sigui prou fidel; i 
que ara buscarà altra alternativa menys 
conflictiva o  més estable, amb menys lluites 
internes. Però una cosa esta casa, en aquest 
cas a Alcoi, on tothom et coneix i sap de 
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primera ma la versió teua del que ha passat i 
altra a fora com serà el cas significatiu d‟altres 
pobles de la província com La Vila i 
fonamentalment a altra ciutat mitja industrial i 
de característiques prou semblants a Alcoi 
“Juan Botella Asensi 12 votos en Elda, con un 
porcentaje que no llega al 0,4% (105). 
Recordem que a les eleccions de 1931 a Elda 
Botella va aplegar fins al 61,1% dels vots, per 
suposat sempre dins de la coalició electoral 
republicana socialista. 

 

A la ciutat d‟ Alcoi podem destacar els 
següents resultats de la segona volta que 
corresponen als tres alcoians que participaven 
en aquestes eleccions, només Francisco Moltó 
va aconseguir l‟acta de diputat: 

 
Quadre XXII .- Resultats totals a Alcoi i 

província d'Alacant de les eleccions generals a 
corts de 1933, dels candidat alcoians.  Segona 
volta del 3 de desembre. 

 



298 

 

Candidat 
alcoià 

Partit Vots 
a 
Alcoi 

% a 
Alcoi 

Vots          
a la 
província 

%           
a la 
província 

Botella 
Asensi, 
Juan 

Esquerra 
Radical 
Socialista 

8.825 53,75 22.523 7,11 

Francisco 
Moltó 
Pascual 

Agrari  4.380 26,67 100.995 32,22 

Salvador 
Garcia 
Muñoz  

Socialista 
Obrer 
Espanyol 

2.336 14,22 75.499 23,85 

(106). Elaboració pròpia 

 

Tots tres candidats eren alcoians de cert 
prestigi a la ciutat, però amb moments polítics 
diferents. Dels dos primers ja hem parlat; ara 
sols farem una curta reflexió de Salvador 
García, no va nàixer a la nostra ciutat, però 
sempre va viure i és va dedicar a la seua 
professió i a l‟activitat política aquí. Era metge i  
fins al moment present va ser director de 
l‟Hospital Civil Municipal d‟Oliver. A aquestes 
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eleccions és va presentar per el Partit 
Socialista Obrer Espanyol, i tanmateix que 
Botella va quedar fora del parlament, encara 
que García és quedarà a un pas xicotet de 
haver entrat doncs sols el separaran 618 vots 
de l‟últim dels diputats electes de la província, 
el també socialista Manuel Gonzalez Ramos 
amb 76.117. Tal vegada li va faltar més 
implantació del socialisme a la ciutat, doncs 
està per damunt de la resta de candidats 
socialistes,  amb 1.614 vots però, es troba molt  
lluny  dels altres alcoians com podem veure al 
quadre XXII. Aquestes dates ens tornen a 
confirmar la tesis de que a Alcoi van resultar 
més perjudicats els socialistes que els 
republicans, cosa que si que passa a la 
província. 

 

Nosaltres creem que és una prova més de 
l‟escassa implantació a Alcoi dels partits 
d‟esquerres de masses, tant dels socialistes 
com dels comunistes. Doncs és molt significatiu 
que a una ciutat industrial. Tanmateix els partits 
de la dreta, com la Dreta Regional Alcoiana 
arrepleguen el doble de vots. Els únics 
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candidats que superaran els 8.000 vots a tota 
la ciutat son els tres d’Esquerra Radical 
Socialista de Botella, els tres Radicals que es 
presenten per la candidatura de dretes i un dels 
Radicals Socialistes. Tornant als resultats dels 
alcoians a Alcoi ens queda dir per a finalitzar 
que sols Botella serà capaç de guanyar a més 
de deu circumscripcions, Moltó sols ho farà a 
una i per altra banda García en cap. 

 

La darrera  explicació respecte a aquestes  
eleccions la farem sobre la fidelitat del vot i de 
la seua intensió. Així hi trobem que el candidat 
més votat per part de la dreta rebrà 8.926 vots 
que hi corresponen al candidat del Partit 
Radical Cesar Oarrichena, front 734 del menys 
votat, Francisco Morata, membre també del 
Partit Radical. Mentre que a l‟esquerra aquesta 
diferencia és més petita doncs tenim el més 
votat, Botella  amb 8.902 i el menys, Ganga 
amb 1.024 vots, recordem que Botella és 
membre d’Esquerra Radical Socialista, mentre 
que Ganga és del Partit Socialista Obrer 
Espanyol. Aquí ens tornen a trobar en les 
dificultats dels socialistes a Alcoi per a 
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assegurar vots. Així i tot ens sembla que hi 
trobem més fidelitat al vot de l‟esquerra en 
general que al vot de la dreta. També és molt 
destacable que si fem un recompte dels vots 
que no aprofiten per a res, és a dir, aquells vots 
que aleshores van a parar a candidats rellevats 
per la coalició o candidats que no havíem 
aplegat al 8% en la primera volta i per tant no 
poden ser elegits hi trobem també unes xifres 
prou significatives; doncs els candidats de les 
dretes amb aquestes característiques reben 
8.772 vots que no aprofiten, i els de l‟esquerra 
aplegaran fins als 10.684, és a dir vora dos mil 
vots més perduts a l‟esquerra que a la dreta. 
Aquesta perduda de vots pot ser com a símbol 
de protesta per voler fer una mena de vot nul o 
molt pitjor encara per desconeixement del 
mateix sistema electoral que ens pareix la més 
probable doncs l‟analfabetisme a la ciutat era 
prou elevat i per tant entendre un sistema 
electoral de doble volta és mol més difícil. Però 
també ens cal destacar que hi trobem un 
transvasament prou significatiu de vots des de 
l‟esquerra a la dreta, què a la ciutat d‟Alcoi no 
es podem explicar amb el raonament 
tradicional de que quasi tot el vot de les dones 
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espanyoles anava a parar a la candidatura de 
les dretes per la defensa de les tradicions, la 
religió i la por a l‟esquerra atea. Doncs les 
dones alcoianes han demostrat al llarg del 
temps a la seua implicació en la lluita del 
proletariat per la millora de les seues 
condicions de vida i en contra quasi sempre de 
l‟estament religiós i del poder central que fa 
servir les forces armades com a repressores. 
Per totes aquestes explicacions creem que no 
va ser sols el vot de la dona qui va portar a la 
victòria de la dreta, ni tan sols l‟abstenció 
demanada per els anarquistes son la causa de 
la derrota de l‟esquerra, aleshores és un procés 
més complex. Com pot ser que molta gent de 
l‟electorat que abans havia votat a l‟esquerra 
republicana, ara desil·lusionada per la seua 
actuació o tal vegada il·lusionada per un nova 
dreta que no reconeix a la República però hi 
participa d‟ella i, a més a més, presenta 
solucions dràstiques per a la mancança d‟ordre 
públic, Aquests votants abans dels partits 
republicans d‟esquerra no marxistes, als que 
ara, després de governar amb els socialistes no 
els veuen ja amb capacitat d‟acció i com a la 
solució als problemes quotidians, als que 
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tampoc estan identificats; doncs a l‟esquerra ja 
estan els socialistes als que no voten per 
marxistes i els comunistes què soles son 
quatre. En canvi a la dreta els trobem amb una 
nova dreta que també és capaç unir-se al Partit 
Radical de Lerroux, tradicionalment republicà i 
populista en el seu discurs.    

    

L‟enfrontament polític a la ciutat, dels 
coaligats a les eleccions municipals de 1931, 
cada vegada és més tens com a conseqüència 
de les grans diferències ideològiques que a poc 
a poc van sorgint en la vida política diària tant 
espanyola com alcoiana. I que ara al 1933 com 
a resultat final de les darreres eleccions a Corts 
ordinàries que canvien el panorama polític i la 
seua corresponent campanya electoral, amb 
greus desqualificacions per part de tots, s‟han 
fet més i més tirants. 

 
 Així els regidors: Antonio Francés, José 

Abad Grau, Alfredo Esquilache i Tomás 
Hernández Pastor  presentaran una moció de 
reprovació contra l‟Alcalde per haver ofès al 
quart tinent d‟alcalde Vicente Payá i que ha 
dimitit. Després d‟unes curtes negociacions 
sobre la conveniència de retirar o mantenir la 
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moció s‟aplega a la votació amb sols quatre 
vots a favor de la moció, els corresponents a la 
minoria radical que per tant  no és aprovada. 
Els Radicals Socialistes a Alcoi ja s‟havien 
separat abans dels radicals com a tota 
Espanya. Però, a més a més, a la ciutat ara 
havien seguit majoritàriament al seu cap Juan 
Botella en la darrera escissió que l‟havia portat 
a crear el Partit Esquerra Radical Socialista. 
Les lluites internes a la corporació continuen i 
la següent serà contra el regidor de L’Aliança 
Republicana: Alfredo Escriche Todoli, cal 
recordar que aquest, és un dels regidors que 
demanava la reprovació de l‟Alcalde, i que és 
en el moment de la seua dimissió regidor 
síndic, és a dir, un càrrec força important dins 
de l‟organigrama de l‟Ajuntament. Per tot això 
es fa reflectir a l‟acta de la sessió municipal 
“constar el desagrado con que la corporación 
ha visto su actuación como concejal y como 
diputado provincial” (107). Per a seguir 
complicant més les coses dins de la política 
local, on de vegades l‟enfrontament és per la 
lluita  ideològica, com de vegades per el 
seguiment incondicional a la direcció nacional 
del corresponent partit; i altres, moltes més, per 
la pròpia política local amb gran influència aquí 
de les mateixes relacions personal, aquesta 
volta serà la minoria socialista la que votarà a 
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favor del regidor i el salvarà del total i absolut 
descrèdit públic.  

 
 Després de la victòria de la C.E.D.A. a les 
eleccions de 1933 la vida política espanyola ha 
canviat, però per suposat també la vida política 
local. A Alcoi el temps, també va tornant les 
coses al seu lloc i entre elles les tradicionals 
festes del Nadal alcoià tornen a poder celebrar-
se amb normalitat dins de l‟esperit republicà 
què ja hem vist abans. Per tant la cavalcada 
dels Reis Mags tornarà celebrar-se amb 
normalitat al 1934, però això, si mantenint el 
nom de cavalcada dels Mags, recordem que ja 
es va llevar el nom de Reis davant dels Mags, i 
ara encara que ha guanyat la dreta a les 
darreres eleccions a Espanya i sembla que 
algun sector monàrquic torni a reviscolar, el 
que encara no es perd a Alcoi és l‟esperit de 
republicanisme pur dels regidors, siguin de la 
ideologia què siguin. Per altra banda i con 
moltes altres vegades els preus del productes 
de primera necessitat son quasi sempre més 
cars a la ciutat que fora i així i tot es voldran 
pujar com fam el gremi de forners amb l‟excusa 
de que el preu de la farina ha pujat. Però 
l‟Ajuntament negarà l‟augment amb la següent 
contestació “en Alicante está a cinco céntimos 
más barato” (108).  Moltes vegades s‟utilitzava 
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l‟excusa per part dels comerciants locals o dels 
venedors per a justificar els preus més alts com 
a conseqüència: De les dolentes 
comunicacions i fonamentalment de la manca 
de productes agrícoles  a la ciutat. Encara que 
la realitat dels preus més elevats era altra, 
doncs hi trobem als registres de producció 
agrícola blat d‟Alcoi recollit al terme que no es 
comprat. Més endavant trobarem con els 
forners faran trampa per a fer una pujada 
encoberta del pa, però que les inspeccions 
municipals pendents de la situació s‟adonaran 
“los panaderos venden el pan sin la cocción 
necesaria y así compensan la falta de peso” 
(109). També cal destacar que és la pròpia 
administració local la que farà el control per mig 
dels seus inspectors municipals doncs les 
dones d‟ Alcoi no van al repès a denunciar el 
frau. El repès és una mesura posada per 
l‟Ajuntament d‟Alcoi, on els alcoians poden anar 
a comprovar i denunciar una mancança del pes 
per part de qualsevol venedor.  
 

Així i tot la crisi econòmica per la que passa 
la citat no millora gaire, el treball a les fàbriques 
no es total, hi ha gent amb greus necessitats 
que de vegades son un poc alleujades per les 
despeses municipals com ja hem vist altres 
voltes abans. Ara altra vegada l‟Ajuntament 
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tindrà que eixir en ajuda dels més necessitats i 
amb eixa finalitat el ple de l‟Ajuntament 
destinarà “4.000 pesetas para invertir en bonos 
con que socorrer a pobres y necesitados de la 
localidad. Los bonos se convertiran en una 
ración de pan, otra de arroz y otra de 
carne”(110).  
 

 La qüestió autonòmica catalana i basca 
afecta també a la ciutat on destaquem, que 
amb el canvi de tendència política nacional, 
l‟Ajuntament, format per els mateixos regidors, 
que abans, com hem vist, participava i donava 
suport a la creació d‟un Estatut Valencià, ara 
una part dels regidors alcoians començarà a 
dubtar, la primera prova del nou realisme polític 
local respecte a possible l‟autonomia 
valenciana el trobem ja a l‟abril de 1934 quan 
“se estima que no tiene porque ondear la 
senyera valenciana en el ayuntamiento cuando 
lo haga la tricolor de la República, pues esta 
representa todos los anhelos regionales de 
España” (111). Podem considerar aquesta 
postura com una rectificació política des de tots 
els punts de vista respecte a l‟interès abans 
demostrat al llarg de 1931 de participar 
activament en les primeres comissions 
preparatòries de l‟Estatut de l‟anomenada en 
eixe moment Regió Valenciana, encara que el 
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debat sobre com i quina seria per fi 
l‟anomenada regió no estava encara tancat a 
Espanya, ni tan sols a Alcoi; ni tampoc hi havia 
un posicionament clar per part dels partits 
representats a l‟Ajuntament alcoià ni tan sols 
per part dels mateixos regidors. Però 
considerem que l‟alentiment i posterior 
paralització de l‟Estatut Valencià per part de la 
dreta quan aplega al poder confirma la 
predicció del setmanari republicà El Faro de 
1933 quan va afirmar “ El estatuto valenciano 
debe ser obra de la izquierda valenciana o 
estará condenado a morir antes de nacer... no 
puede ser un estatuto reaccionario nacido de 
los sentimientos trogloditas y clericales en 
colaboración con los carlistas que integran la 
derecha regional (112). Aquesta postura de 
canvi ja es veia venir des d‟abans de les 
eleccions per part d‟inclús dels grups de 
l‟esquerra valenciana com és el Partit Socialista 
d‟ Alcoi que al seu setmanari Orientación Social 
quan afirma “el pueblo parece desatendido, se 
busca la hermandad de las tres provincias en 
una nueva región como Cataluña... Valéncia no 
tiene problema regional, ni necesidad de 
pensar en un estatuto. Es puro artificio” (113) 
Aquest canvi també pot ser una mena de pas a 
la dreta dels socialistes davant l‟atac de la dreta 
espanyolista del moment i no volen afegir més 
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conflictes a la coneguda idea de que Espanya 
esta desfent-se per culpa dels estatuts 
autonòmics i de l‟esquerra marxista atea. Per a 
nosaltres també cap la possibilitat de que el 
pas a la dreta del socialistes a la llarga també 
els afectarà per als futurs resultats electorals a 
Alcoi, on el sentiment nacionalista o en favor de 
l‟estatut no era molt gran, però si que ho era la 
defensa de pertànyer a una regió un poc 
diferent, basada en la llengua i les tradicions 
valencianes, encara que fora sols de folklore i 
poesia.  
  
 El que no canvia quasi mai a la política 
local i que encara manté units tímidament a 
quasi tots els regidors alcoians és la qüestió 
anticlerical, encara que afecte a un aspecte de 
la vida local tant important per a Alcoi, un poble 
on de vegades els tres dies de la festa de 
Moros i Cristians  marquen tota la vida política, 
econòmica i social, com les festes de Moros i 
Cristians. Com ja hem vist l‟escissió en el món 
de la festa s‟havia produït al 1932 quan 
l‟Associació de Sant Jordi es va veure 
desautoritzada per l‟Ajuntament republicà, 
incapaç de controlar i dirigir políticament a 
l‟Associació de Sant Jordi, va decidir crear una 
nova organització més controlable i paral·lela: 
La Associació de Festes Tradicionals de 
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Moros y Cristians encarregada de traure la 
festa alcoiana al carrer sense cap dels 
components de la religió, sols com una festa 
secular. Així al 1933 el trasllat de Sant Jordi 
d‟abans de les festes es va fer com una mena 
de processó laica sense participació del clero 
local i sense elements religiosos molt visibles. 
Ara amb el nou govern a Madrid tot canvia i el 
Governador Civil de la província autoritza la 
processó religiosa del trasllat de Sant Jordi com 
abans, és a dir, amb tots els elements 
religiosos a la vista. La polèmica ja estava 
servida a Alcoi, doncs al rebre l‟Ajuntament el 
telegrama d‟autorització governamental 
immediatament l‟Alcalde Evaristo Botella 
contestarà amb un altre telegrama on després 
de manifestar que no ho considera: ni oportú ni 
constitucional l‟autorització, fa saber que 
dimiteix, ell i tots els tinents d‟alcalde al 
“interpretar la voluntad del pueblo de Alcoy su 
espiritu laico y republicano” (114). Aquesta 
postura laica respecte a Sant Jordi,  no és 
recolzada per tota la societat alcoiana i podem 
veure com el setmanari La Voz del Pueblo, de 
propaganda catòlica i social afirma al llarg de la 
primavera de 1934: “Ahora no tiene Alcoy un 
ejercito mahometano que la asedia, pero si 
otros enemigos de moderna catadura que 
tratan de arruinarlo ¡Alerta! Hombres creyentes 
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que hay peligros y enemigos contra la fé”. La 
postura laica de l‟Ajuntament respecte a la 
festa es veurà novament desautoritzada quan a 
principis d‟abril el Tribunal Provincial del 
contenciós – administratiu dictava sentència 
contra l‟Ajuntament, al negar-li potestat per 
haver aprovat una ordre de dissolució contra 
tres filaes cristianes: Bascos, Muntanyesos i 
Guzmans; i altres tres mores: Llana, 
Abencerrajes i Marraskesch; que no havien 
participat a les festes de 1933, per considerar 
que l‟Ajuntament havia actuat en contra de 
l‟Associació de Sant Jordi i per a defensar els 
elements religiosos de les festes de Sant Jordi. 
La sentència judicial serà un nou colp polític 
més a la tradicional política anticlerical de 
l‟ajuntament alcoià.     
 

L‟any 1933 acabarà amb una darrera vaga, 
com moltes altres vegades, convertida 
immediatament en vaga general a la ciutat, 
convocada per la C.N.T.  però aquesta vegada 
la vaga tindrà poca repercussió en la localitat, 
un tant cansada de la lluita i al poc temps serà 
desconvocada per l‟organització local.  
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El mes de gener de 1934 portarà a la ciutat 
la creació de l‟aliança obrera entre la CNT i la 
UGT, doncs en eixe moment a la ciutat dins 
dels anarquistes eren majoria els membres dels 
anomenats Sindicats d’ Oposició. Al mes de 
gener torner a trobar altres moments de 
conflictes socials, aquesta vegada, per 
solidaritat amb els treballadors del paper del 
poble de L‟Orxa. La inestabilitat social sol estar 
a punt de saltar a la ciutat, de vegades per els 
obrers que volen aprofitar qualsevol moment 
per a dur a terme una mena de revolució o 
altres vegades per l‟autoritat que no sap 
mantenir a les forces d‟ordre quietes i pareix 
que busca l‟enfrontament directe. Com va 
ocorre el 12 de març quan durant el 
soterrament de José Corbi, membre destacat 
de la C.N.T.  durant l‟acte de trasllat al 
cementiri altra vegada acaba en una lluita al 
carrer entre els membres anarquistes de la 
comitiva fúnebre i les forces d‟ordre públic, com 
quasi sempre els més perjudicats per l‟acció 
violenta son els treballadors alcoians que 
acabaran amb un grup d‟ ells ferits. 
Ràpidament a la ciutat s‟instal·la el soroll i amb 
ella immediatament altra vaga general que 
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començarà al dia següent amb el seguiment 
massiu de tota la ciutat que portarà a les 
fàbriques totalment paralitzades i tot el comerç i 
les xicotetes activitats tancades, el dia serà 
tranquil, sense cap enfrontaments, però la 
il·lusió dura poc, i el 14 ja trobem altra vegada 
lluites, carreres, ferits i per descomptat gent 
detinguts i empresonats. A més a més, hi ha un 
intent de provocar foc a les rodalies de la ciutat 
a les zones boscoses del pinar d‟Asensi, 
relativament a prop del carrascar de la Font 
Roja. En aplegar l‟estiu sembla que l‟Aliança 
Obrera encara funciona a Alcoi com si fora un 
presagi del futur Front Popular amb una mena 
de lluita contra el feixisme en alça a Espanya, 
dins de l‟Aliança trobem no sols a gent dels 
sindicats de la U.G.T. i C.N.T. sinó també a 
membres destacats dels socialistes, les 
comunistes, partidaris d‟una acció 
revolucionària i alguns republicans d‟esquerra 
que més que una revolució el que volen en 
realitat és parar l‟avanç a la dreta tradicionalista 
forçar noves eleccions i tornar a l‟essència del 
republicanisme progressista. A Alcoi dins 
d‟aquestes accions hi trobem el míting del 23 
de juliol organitzat per l‟esmentada Aliança, un 
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míting antifeixista on va destacar la presència 
de Juan Gómez Casas, membre destacat del 
sector faiste de les Joventuts Llibertàries de la 
C.N.T.; Manuel Mascarell membre també 
destacat del sector del sindicat d‟oposició. Per 
part dels Partit Socialista de la província va 
participar el diputat Rodolfo Llopis i també hi 
trobem la presència d‟un comunista, en aquest 
cas Francisco Galán que com ja hem vist fou el 
membre de la candidatura comunista més votat 
a Alcoi. 

        

De vegades ens sembla que l‟Ajuntament 
de la ciutat, o al menys part dels seus regidors 
encara viuen en un món de fantasia i utopia 
republicana, de canvi continu, per un camí 
sense entrebancs, de reforma política, 
econòmica i social continuada, sense parar; 
així doncs quan ja ha estat clar el que ha 
passat a les darreres eleccions nacionals, o als 
carrers d‟ Alcoi i tots sabem com funciona als 
aspectes polítics, econòmics i socials el govern 
de Lerroux,  des de meitat de desembre de 
1933 amb el recolzament de la C.E.D.A. Ara 
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l‟Ajuntament hi demanarà noves mesures molt 
més socials al govern de la República: 

 

“1.- implante urgente y  sin demora la 
Reforma agrária 

 

  2.- Comiencen de inmediato las obras 
públicas remuneradas. 

 

3.- El Estado señale un subsidio al paro 
involuntario” (115). 

 

Al mateix temps sembla que ni els mateixos 
regidors de l‟Ajuntament voldrien conèixer el 
programa dels Radicals, doncs la paralització 
de la reforma agrària era un dels punt bàsics 
del programa electoral de la coalició de les 
dretes; a més a més, membres de la qual hi 
trobem a l‟Ajuntament d‟ Alcoi i no fan cap 
esmena ni comentari a la proposta municipal. 
La conflictivitat laboral i social a la ciutat és 
continuada, les vagues i les manifestacions als 
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carrers de la ciutat son quasi setmanals,  en 
eixes circumstàncies hi trobem altra vaga 
general. Ara hi podem comprovar  altra acció 
desmesurada a càrrec de les forces públiques 
contra els obrers al març de 1934 quan una 
acció violenta de les forces d‟ordre públic 
donarà lloc a que una treballadora alcoiana del 
sector del paper: Patrocinio Cerdá, acabi ferida 
greument, l‟article del butlletí de tendència 
socialista Orientación Social no deixa cap dubte 
sobre la interpretació proletària alcoiana de les 
intencions criminals de l‟autoritat “ para 
defender todas las prerrogativas del medio 
social que se han inventado, no solo no se 
contentan con afligir de miseria y hambre a sus 
hermanos, sino que los persigue y ametralla” 
(116). L‟article també manifesta la seua 
solidaritat amb els detinguts i que són a la 
presó. Però sobre tot fa una reflexió en contra 
dels homes que son capaços de ferir i matar a 
la gent sols per demanar ser iguals i per 
defensar els seus drets front als Déus dels 
altres.  Passat un temps l‟obrera alcoiana 
Patrocinio morirà. Però la lluita a Alcoi no 
pararà i al maig ja tornen a trobar l‟explosió 
d‟una bomba a un carrer cèntric de la ciutat i un 



317 

 

atemptat fallat contra el diari conservador local 
La Gaceta. Conforme passa el temps la 
situació de conflictivitat no millora, trobem altra 
vaga en juliol, que sense ser general, afectarà 
a: treballadors de diferents sectors: garatges, 
lampistes, instal·ladors elèctrics, electricistes i 
altres oficis qualificats. Doncs el conflicte no 
laboral més destacat de l‟estiu tindrà lloc el dia 
13, quan un grup d‟estudiants catòlics que 
celebrava la festivitat de Sant Bonaventura 
acabarà lluitant contra altres estudiants no 
catòlics que els insultaven de feixistes. 

   

Una millora per a la ciutat en 1934 la 
trobem quan al setembre el ministeri manifesta 
públicament l‟interès de construir a Alcoi un 
edifici nou per al servei de correus i telègraf. 
Però els problemes més greu a la ciutat encara 
són: La manca de treball i l‟educatiu; respecte 
al primer l‟Ajuntament farà poc al no tenir quasi 
competències, aleshores per al segon manté 
les subvencions als mestres de les escoles 
privades repartint els pocs recursos econòmics 
a part iguals. O més endavant, quan 
l‟Ajuntament també es farà càrrec de les 
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despeses “ante la imposibilidad de facilitar 
locales para la escuela de párvulos, se ha 
tenido que dividir la escuela de Párvulos en dos 
y los auxiliares que ayudan a los maestros 
tienen una gratificación de 1.000 pesetas”. 
(117). 

 

 Com estem veien la situació econòmica de 
l‟Ajuntament alcoià sempre serà molt pareguda, 
és a dir, amb disponibilitat efectiva de pocs 
recursos econòmics i una nul·la capacitat 
d‟endeutament,  per a poder atendre tot el que 
li cal a la ciutat o a allò que vol fer-se a la ciutat; 
doncs, a més a més, el govern de Madrid 
tampoc ajuda molt i sols fa que carregar a les 
despeses municipals tot el que pot, encara que 
foren aspectes de la seua total competència 
com passa als problemes de la caserna de 
l‟exèrcit i de la casa – caserna de la Guardia 
Civil, la principal  a la línia d‟ Alcoi. En plena 
lluita electoral cap polític local o nacional és 
capaç de confirmar cap mena d‟inversió a la 
ciutat i l‟Ajuntament públicament té que afirmar 
“no  puede hacerse cargo de los gastos de las 
obras de la  Casa Cuartel de la Guardia 
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Civill”(118). El problema econòmic en 
referència als aspectes del ministeri de la 
guerra son també semblants doncs el mateix 
General de Divisió al comandament de l‟ara III 
Divisió Orgànica de l‟exèrcit, el general   
Fernando Martínez – Monje Restoy, és a dir, 
l‟equivalent, a l‟anterior III Regió Militar, ja farà 
saber a l‟Ajuntament, per mig del cap de la 
sisena brigada d‟infanteria, el general José 
García Aldave, a la que aleshores s‟enquadra 
operativament el Regiment Vizcaya 38 ubicat a 
la ciutat, i al mateix ministeri de la guerra a 
Madrid que mentre no s‟executen totes les 
obres necessàries a la caserna d‟ Alcoi, és 
impossible allotjar al complet a tot el Regiment 
Vizcaya 38 a la ciutat. La situació de la Guardia 
Civil millorarà a darreries de 1934 quan sigui 
l‟Ajuntament, qui, com quasi sempre trobi una 
solució inicial “se ha ofrecido un solar para la 
construcción de una casa cuartel de la Guardia 
Civil”(119). El temps passa i els governs 
canvien, però a Alcoi, per a Madrid pareix que 
poc o res canvia, sembla que no existeixen, 
doncs encara en 1935 trobem que les 
inversions estatals son una mena de  broma 
fins i tot en el material fonamental per al seu 
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desenvolupament “ el jefe de la Comandancia 
del cuerpo de Carabineros, sol·licita al 
ayuntamiento que sufrague la instalación de un 
teléfono”(120)      

 

La situació a la tardor del 34 es conflictiva a 
tota Espanya, a més de tot el dit, trobem 
l‟aprovació d‟ una amnistia contra els colpistes 
del 32 i que també permet la tornada a 
Espanya i la reincorporació als seus destins 
civils i militars dels antics col·laboradors amb la 
dictadura del general Primo de Rivera.  

 

Al mateix temps a Europa Hitler ja està al 
poder en Alemanya; la CEDA proposa a Gil 
Robles com a “JEFE”, encara que la CEDA era 
el partit més votat a les darreres eleccions 
generals de 1934, quan va obtindré el major 
nombre de diputats, 204, com no volia 
reconèixer clarament a la República. Alcalà 
havia evitat fins ara, en lo possible, la seva 
participació directa al govern.  
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A principis d‟octubre Lerroux reforma el 
govern, però la CEDA demana formar part d‟ell 
o no recolzarà al nou govern, el primer ministre 
acabarà per oferir-li tres carteres ministerials. 
Podem considerar aquest fet com el moment 
detonant de la revolta. El dia 5 del mateix mes 
els socialistes per mig de L’U.G.T. declararà 
una vaga general a tota Espanya, que serà 
també seguida de forma molt activa per els 
treballadors alcoians, on cal recordar no hi 
havia molta implantació ni dels socialistes, com 
ja hem vist als resultats electorals, ni de 
l’U.G.T.: però aquesta vegada els anarquistes 
alcoians si que participaran activament davant 
la deriva a la dreta contrarevolucionària que hi 
havia en el govern de Madrid. On la C.E.D.A.  
vol anul·lar totes les reformes: agrària, militar i 
fonamentalment l‟educativa; a la volta que li 
tornava a l‟església les seues prerrogatives i 
paralitza el estatuts d‟autonomia de Catalunya i 
Euskadi.  Davant la vaga general el govern de 
Lerroux respon ràpidament el mateix dia 6  amb 
la proclamació de l‟estat de guerra a tota 
Espanya, l‟inici de la vaga general a les 
principals ciutats i zones mineres d‟ Espanya 
serà desigual; doncs a Andalusia hi trobem un 
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proletariat ja molt desanimat per les darreres 
vagues de l‟estiu que no hi van aconseguir res; 
a Catalunya en canvi es considerava, per part 
de l‟anarquisme, que en el fons el recolzament 
dels nacionalistes era més un plantejament 
burgés de defensa de l‟autonomia que una 
lluita de classes i per últim els anarquistes, la 
força majoritària a Alcoi, no participen a la 
convocatòria de la vaga fonamentalment per 
estar dirigida pels socialistes, cal recordar el 
poc suport del P.S.O.E. a la ciutat,   però al 
moment les forces d‟ordre públic en 
relativament poc temps controlaran la situació 
menys a Astúries. On el control dels pobles va 
acabar passant a mans dels obrers; per tant no 
estem ja tan sols davant d‟una vaga més o 
menys general, ja estava clar que  era en tots 
els aspectes una revolució, a les ciutats 
l‟enfrontament armat serà greu. La Generalitat 
catalana també declara la insurrecció general 
contra el govern central de Madrid, amb la 
creació de l‟estat català dins de la República  
Federal Espanyola, Lluis Companys i la resta 
de consellers seran detinguts, com també ho 
son Azaña i altres membres dels comitès de la 
vaga. 
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Sols Astúries resisteix a les forces del 
govern central que per a fer-se amb el control 
acabarà per tenir que enviar a la Legió i als 
regulars dirigits per el general Franco; que 
després de 10 dies d‟acció repressora podrà 
controlar la situació, amb el següent resultat: 
Molts mort, gran quantitat de ferits i una forta 
repressió amb tortures i gent afusellada sense 
cap tipus de judici, de vegades ni tan sols 
sumari. 

 

El fets revolucionaris d‟Astúries també 
tindran la seua repercussió política i social a 
Alcoi. En un primer moment la situació serà 
més o menys prou tranquil·la, però a mesura 
que van passant els dies aquesta anirà 
complicant-se: el dia 6 la vaga general 
revolucionària té poca repercussió a la ciutat, 
tradicionalment activa en aquestes accions, 
sembla que no hi havia unes directrius clares 
per part ni dels sindicats convocants ni dels 
partits polítics involucrats, aleshores  esclatarà 
un petard en un lloc de venta de carns a la 
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plaça del mercat, en ple centre de la ciutat, poc 
després es llançaran als carrers botelles amb 
benzina. Serà ja el  dia 8 quan l‟acció es 
desencadena definitivament, encara que pareix 
en un principi més una acció de solidaritat amb 
la gent d‟Astúries que un acte planificat a la 
ciutat; així i tot, el dia 8,  una bomba va esclatar 
davant de l‟església de Las Siervas de Maria, 
en el carrer de la Cordeta al centre de la ciutat; 
més endavant es va declarar com quasi 
sempre que passa algun conflicte a Alcoi una 
vaga general. L‟acció de la vaga comportarà 
més i més disturbis a la ciutat. Poc a poc el 
conflicte va a més, així el mateix dia 9 ja 
trobem molts disturbis, altre explosiu localitzat a 
la fàbrica tèxtil de Carbonell. El conflicte 
s‟agregava amb la localització de més bombes 
a les fàbriques i a les oficines bancàries de la 
ciutat que no aplegaran a explotar; però així i 
tot, si que ho feren altres a l‟estació del tren 
Alcoi – Gandia i també a les vies del ferrocarril 
Alcoi – Xàtiva. Les carreres i les carreges de la 
forces d‟ordre públic contra els obrers en vaga 
van començar altra vegada a ser continuades 
als carrers de la ciutat. Les forces de seguretat 
continuant en la seua tasca portaran a  que 
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pugen ser localitzades i requisades a Alcoi: 
Bombes, armes, artefactes incendiaris i 
dinamita,  preparades per fer-se servir en cas 
de necessitat per els obrers, que aleshores,  
també van preparar un assalt a l‟edifici de 
l‟Ajuntament que fracassarà per la falta de 
coordinació final entre els anarquistes alcoians. 
L‟estratègia planificada era ocupar l‟edifici 
consistorial per els revolucionaris ja situats 
abans als voltants del centre. L‟acció 
començaria a una senyal que seria un tall de la 
llum al carrer; però el temps passava i la llum 
no s‟apagava doncs una delació havia posat en 
alerta a la Guardi d‟Assalt i la companyia 
electricista alcoiana havia posat en 
funcionament un alternador que proporcionava 
la suficient llum als carrers com per a enganyar 
als obrers que aleshores es van retirar a les 
seues cases.  A final la Guardia d‟Assalt tindrà 
que intervenir a la ciutat, fent-se càrrec de la 
situació. Per altra banda la situació política 
s‟havia precipitat, doncs ja s‟ha publicat un 
decret del govern en que es declara l‟Estat de 
Guerra a tota Espanya; els ajuntaments 
democràtics seran destituïts de les seues 
funcions i a tota Espanya es viurà una situació 



326 

 

d‟excepció;  a Alcoi també s‟havia clausurat la 
seu del sindicat. Més endavant els obrers 
concentrats a la plaça de l‟Ajuntament aniran a 
obrir la seu, però com altres vegades la 
Guardia Civil els estava esperat a prop de la 
seu i després d‟unes descàrregues dels fusells 
els obrers es tornaran a retirar a les seues 
cases, sense oposar de moment més 
resistència. 

 

 Per suposat que Alcoi, per les seues 
especials característiques socials, 
econòmiques, polítiques i militars no podia ser 
una excepció. Aleshores el governador civil de 
la província d‟ Alacant envia un telegrama al 
l‟Ajuntament on ordena la immediata destitució 
de l‟Alcalde i de tots el regidors de l‟Ajuntament 
d‟Alcoi. El dia setge d‟octubre i baix la 
presidència del coronel del Regiment Vizcaya a 
Alcoi, aleshores comandant militar de la plaça, 
que amb la proclamació de l‟estat de guerra 
també havia assumit el comandament de la 
Guardia Civil a la tota la línia de competència 
de la caserna d‟Alcoi, inclús les competències 
sobre la Guardia Urbana; es farà efectiva la 
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destitució oficial de l‟Ajuntament democràtic i el 
nomenament oficial d‟una Comissió Gestora 
designada a dit per el governador civil de la 
província que serà a partir d‟ara l‟encarregada 
de governar la ciutat. 

 
Quadre XXIII.- membres de la comissió 

gestora municipal d’Alcoi de 1934 

 

Rafael Ferrandiz Boronat Partit 
Republicà 
Radical 

Santiago Mataix Pastor periodista 
Partit Liberal 

Alfredo Miralles Jordá  

Felix Picó Antoli  

José Sanz Herrero Partit 
Republicà 
Radical 

Francisco Rodes Masia Empresari 
Partit 
Republicà 
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Radical 

Antonio Domènech Payá  

Enrique Blanes Mataix Dreta 
Regional 
Valenciana 

Jaime Domènech Jordá  

Fernando Balmaseda 
Medianarea 

Secretari de 
l‟Ajuntament 

Font (121). Elaboració pròpia 

 

Com que els governs municipals són 
substituïts per unes Comissions Gestores, 
Evaristo Botella tindrà que deixar de ser 
alcalde. Des d‟ara i fins a la restitució de les 
seues funcions cap regidor anirà a l‟Ajuntament 
a desenvolupar cap tasca. El governador amb 
l‟ordre de creació de la Comissió Gestora 
municipal també havia inclòs el nomenament 
de Fernando Balsameda com a president  de la 
gestora alcoiana i que amb aquest càrrec 
exerciria al mateix temps com a Alcalde a tots 
els efectes. Però la ciutat d‟ Alcoi, per tradició 
revolucionària, és un poc contraria als 
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manaments imposats des de fora d‟Alcoi i més 
si venem de Madrid o d‟Alacant, així els 
component de la comissió gestora a 
l‟Ajuntament davant la presidència del coronel 
del regiment Vizcaya 38, procedeixen a la 
votació secreta per a l‟elecció d‟un  president 
de la comissió gestora amb el següent resultat 
final:  

“ Rafael Ferrandiz seis votos 

 

Santiago Mataix un voto 

 

Felix Picó un voto” (122). 

  

Amb certa mostra de desafecció a 
l‟autoritat el senyor Balsameda que era el 
candidat nomenat per el mateix governador civil 
no va rebre cap vot, és a dir ni tan sols ell 
mateix es va votar. 

 

Encara que derrotats momentàniament els 
treballadors alcoians encara no estaven 
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acabats del tot i al novembre van tornar a la 
lluita amb tretze dies de vaga general, que com 
quasi sempre tindrà prou seguiment i acabarà 
amb enfrontaments al carrer i el tancament 
altra vegada de la seu de la C.N.T. 

 

 Ara, Evaristo Botella és substituït   per 
Rafael Ferrándiz, membre destacat del Partit 
Republicà de Lerroux,  doncs era president de 
les joventuts del partit a Alcoi. El senyor 
Ferrandiz considerarà públicament al ple de 
l‟Ajuntament aquesta situació extraordinària i 
tant sols com a transitòria i es compromet 
davant de tots els membres de la Comissió 
Gestora a acceptar el càrrec tan sols durant un 
temps curt i que la presidència i la mateixa 
Comissió tampoc portaran endavant iniciatives 
importants, doncs sols faran les actuacions 
imprescindibles per al funcionament diari de la 
ciutat. En el moment de fer públiques les 
declaracions el senyor Ferrandiz, els regidors 
democràtics ja no hi eren presents al saló de 
plens, ni tornaran a xafar l‟Ajuntament fins a 
1936. 



331 

 

 

 L‟acte d‟elecció d‟un president de la 
gestora alcoiana pareix una mena de xicoteta 
rebel·lió encoberta davant l‟acció directa del 
governador civil, però sols ho és en aparença, 
doncs, poc  després ja hi trobem les típiques 
lloances municipals alcoianes al president del 
govern d‟ Espanya, sempre cal quedar be 
davant qui te el poder, i més el teu càrrec és 
per nominació a dit “ la comisión gestora felicita 
al gobierno del señor Lerroux por haber 
sofocado de manera perfecta el movimiento 
revolucionario” (123). 

  

Encara que al algun moment semblava que 
la comissió gestora de l‟Ajuntament alcoià era 
una mica rebel al govern de Madrid, com 
sempre sols ho es en aparença doncs a Alcoi 
com a altres pobles la gent que és nomenada a 
dit sempre està disposada a retre culte al que 
mana, ja hem vist d‟alt la felicitació oficial al 
senyor Lerroux, ara podrem comprovar com  
després inclús els membres de la comissió 
gestora rebran al senyor Manuel Jiménez 
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Fernández, aleshores ministre d‟Agricultura i 
lloctinent de Gil Robles a la ciutat en gener de 
1935, durant una visita oficial amb tots els 
honors possibles com una revista i desfilada de 
les tropes de l‟exèrcit a Alcoi. Acabant amb la 
visita a la seu local de la Dreta Regional 
Valenciana on tindran lloc un banquet d‟honor 
amb els corresponents brindis finals per part 
dels caps locals del partit.   

 

El compromís públic de la comissió gestora 
de l‟Ajuntament d‟actuar sols en els aspectes 
burocràtics que afecten al dia a dia dels 
alcoians sols es veurà posat en dubte en els 
aspectes que afecten a la religió i a 
l‟ensenyament. Cal recordar que una de les 
claus de la propaganda de la dreta era el tema 
religiós. Recordem que a Alcoi fins ara, tots els 
republicans eren fonamentalment antireligiosos 
i com ja hem vist; feien d‟aquesta lluita una 
senya d‟identitat fonamental front als vells 
monàrquics, ara la gestora portarà endavant un 
gest clar d‟on va enfocada la nova direcció 
política a Espanya que vol recuperar el prestigi 
i els privilegis de l‟església catòlica “se sol·licita 
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al ministerio se restablezca en el cargo de 
capellán director espiritual y que se repongan 
en su lugar los cristos que estaban colocados 
en las salas de los enfermos” (124). Ens 
sembla que aquesta sol·licitud per a una 
actuació a un lloc de competència local, com és 
l‟Hospital Civil Municipal d‟Oliver que era de 
gestió municipal, el que vol fer en el fons és 
passar la responsabilitat dels fets consumats al 
govern central o al Governador Civil, i així 
deixar fora de tota sospita de recolzament 
encobert a l‟església catòlica alcoiana per part 
dels membres de la comissió gestora local. 
Però també cal destacar les subvencions que 
rebran les escoles privades locals. Encara que 
per altra banda si que complirà el promès i no 
trobem altre tipus d‟actuació pareguda al llarg 
del seu manament. Per tant exceptuant el cas 
de l‟Hospital Civil i les ajudes a l‟educació 
privada podem afirmar que: La Comissió 
Gestora de l‟Ajuntament d‟ Alcoi complirà el seu 
compromís d‟actuar tant sols en els aspectes 
que afecten al dia a dia dels alcoians i amb eixe 
propòsit aprovarà al llarg del seu manament la 
construcció de més fonts públiques als  carrers, 
la cessió de terrenys per a l‟anomenat edifici de 
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correus o la instal·lació de llum elèctrica a uns 
punts de la ciutat, encara que després de la 
dissolució de l‟empresa l‟Alcoiana de electricitat 
és donarà la concessió del servei a l‟empresa 
Electricista Alcoyana sense cap tipus de 
concurs públic. L‟Ajuntament segueix com 
sempre amb una manca de recursos 
econòmics i no para de buscar finançament 
extraordinari, amb eixa finalitat troba una petita 
solució per augmentar els ingressos sense que 
paregui que augmenta els impostos quan 
deixen fer us de terrenys municipals a tres 
teatres de la ciutat: Principal, Calderón i Circo 
per a instal·lar un cinematògraf a l‟aire lliure a 
canvi de “entregando al ayuntamiento el 15% 
de los ingressos brutos y corriendo ellos con 
todos los gastos” (125) 

 

Una volta controlada la revolta trobem que 
el govern de Madrid estava dividit entre la 
repressió amb penes de mort i el perdó. Alcalà 
recordava l‟amnistia a la gent del 32, la CEDA 
sols volia fer aplicar les penes de mort. 
Aquestes contradiccions internes al govern de 
coalició també les podem viure a la política 
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local d‟Alcoi quan ja al març de 1935 Rafael 
Ferrándiz, fins ara president de la comissió 
gestora dimiteix com a vocal i per tant com a 
president de la comissió gestora. El 
Governador Civil de la província nomenarà un 
nou vocal, José Sanz Herrero, en substitució 
del dimitit, una persona més fidel i que 
aleshores cal convertir també en el nou 
President de la gestora, però com quasi 
sempre a Alcoi algunes accions no son tan 
fàcils de dur a terme i  a la primera votació sols 
rebrà quatre vots, la resta, els altres quatre son 
en blanc com sempre sols és una mena de 
protesta simbòlica. Més endavant l‟acció de 
protesta serà més significativa, doncs més gent 
dimitirà, a l‟abril de 1935 “dimiten como vocales 
de la gestora los señores: Antonio Domenech, 
Jaime Domenech i Enrique Blanes” (126), 
aquest últim havia estat com a President en 
funcions després de la dimissió de Rafael 
Ferrándiz, i Per tant caldrà esperar a la dimissió 
d‟aquests tres components de la gestora el dia 
3 d‟abril i a arribarem a la tercera votació per a 
que ja sols amb la majoria simple “José Sanz 
Herrero tres votos. Alfredo Miralles 1 voto” 
(127). Ocupe el càrrec de President de la 
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gestora municipal a Alcoi. Una de les tasques 
de les comissions gestores als ajuntaments 
suspesos era comprovar l‟estat dels comptes 
municipals fent una mena d‟ auditoria. Però als 
comptes municipals d‟ Alcoi no hi trobaran cap 
forat o despesa sense comptabilitzar 
correctament. 

 

Després d‟octubre la CEDA passa a tenir 
més ministres entre ells el seu cap Gil Robles 
en Guerra que nomena Cap de l‟Estat Major de 
l‟exèrcit  al general Franco.  

 

 Els resultats electorals de 1933 fan que al 
menys Botella Asensi i un grapat de fidels a 
Alcoi, membres d‟ Esquerra Radical Socialista 
és plantegen en 1935 negociar amb els 
Republicans Radicals Socialistes la creació 
d‟una Federació d’Esquerres Republicanes per 
a fer front a l‟avanç del feixisme com ja 
denunciava Botella al 1934.Però finalment els 
Radicals optaran per unir-se al partit de Diego 
Martínez Barrio, els Radicals Demòcrates 
formant Unió Republicana  
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Altra intervenció, o millor dit, no intervenció 
per recolzar de manera encoberta a l‟església 
la trobem el dijous 20 de juny de 1935, en la 
festivitat del Corpus Cristi quan tindrà lloc a 
Alcoi la  processó religiosa que es celebrarà a 
la ciutat sense cap mena d‟impediment legal o 
protesta per part de l‟Ajuntament de la gestora, 
cosa completament impensable que passarà 
amb la presència de la representació 
republicana a la casa consistorial. Mentre 
l‟activitat quotidiana a l‟Ajuntament segueix 
igual, la política ha desaparegut del dia a dia i 
la Gestora continua fent front a les necessitats 
bàsiques dels alcoians com: la construcció 
d‟una coberta i un mur a un llavador per a evitar 
mirades immorals, no s‟aprovarà la construcció 
d‟altre llavador, en un acte de realisme davant 
la mancança d‟aigua, també es suspendrà per 
un temps la concessió de nous arrendaments 
d‟aigua pública; per altra banda es millorarà la 
instal·lació elèctrica al Salt, per a equipar-se al 
barri de Batoi, però  sempre, com els recursos 
econòmics, son pocs, s‟aprova què sols es farà 
si hi ha el compromís dels veïns de fer-se 
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càrrec de les despeses. La situació econòmica 
de l‟Ajuntament és tan greu que tindrà que 
tancar el gimnasi municipal que es feia servir 
con a centre de cultura física.  Així i tot la 
Comissió Gestora millorarà alguns aspectes de 
la vida quotidiana dels alcoians en el camp de 
la sanitat podem destacar que des de maig de 
1935 hi haurà un servei permanent de guardià 
metge a la Casa de Socors. O quan al 
novembre és comprarà un aparell de raigs X 
portàtil per a l‟Hospital Municipal, on a més a 
més, s‟ha acabat la construcció d‟un edifici 
d‟infermeria per a tuberculosos. 

 

La situació política nacional i per tant local 
cada vegada és més radical, la C.E.D.A. i els 
socialistes consideren que els fets d‟Astúries es 
poden repetir a qualsevol lloc i dins d‟eixa 
dinàmica hi trobem la conferència donada a 
Alcoi, per Miguel Villalta al desembre de 1935. 
Recordem que era un dels candidats del Partit 
Socialista Obrer Espanyol a les eleccions de 
1933 per la província i que no va eixir elegit 
diputat. Però que a Alcoi tenia prou seguiment, 
sempre dins de la escassa implantació 
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socialista a la ciutat; doncs Villalta va rebre 
4.623 vots front als 1.405 de Llopis que era el 
cap de la candidatura i que si que serà elegit 
diputat per la província.  Segons el setmanari 
socialista d‟Alcoi, Orientación Social, més que 
una conferència en si mateixa va ser una lliçó 
de tàctica marxista per a actuar al present i al 
futur, sempre entenen que aquesta tàctica vol 
dir com no repetir les errades de 1934 a 
Astúries.  

    

El mon de la festa alcoiana ha tornat a la 
normalitat i la tasca diària de la Comissió 
Gestora es pot  apuntar una victòria al 
aconseguir en setembre de 1935 que el 
ministre de Treball Federico Salmón Amorin, de 
la C.E.D.A. declararà les festes de San Jordi 
com a tradicionals amb la qual cosa el comerç 
de la ciutat podrà obrir els diumenges del 
període de festes, és a dir, els dies entre el 20 i 
el 30 d‟abril. Per altra banda ja normalitzades 
les relacions amb algunes filaes després de les 
sentències judicials, la Comissió Gestora manté 
en el calendari del Nadal alcoià la tradicional 
Cavalcada dels Reis Mags i la festa dels 
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pastorets, encara que manté sols el nom de 
cavalcada dels mags i concedeix una 
subvenció als Marraskechs  “para llevar a cabo 
la cabalgata de los Reyes Magos y las 
pastoretes” (128). 

 

A finals del 35 un escandall d‟influències 
polítiques i econòmiques on estaven implicats 
el mateix Lerroux i molts membres del Patit 
Radical portarà a la seua dimissió. Recordem 
que Daniel Strauss i Perle van voler subornar a 
membres del govern per a legalitzar un joc 
fraudulent de la ruleta. El desprestigi i la 
dimissió de Lerroux portaran a l‟enfonsament 
dels Radicals. Ara  la C.E.D.A. i Gil Robles 
volien aprofitar l‟ocasió per agafar el poder i 
demanarà al president de la República ser 
nomenat primer ministre, però Alcalà, contrari a 
nomenar a gent no fidel a la República resistirà 
i nomena a Manuel Portela Valladares (antic 
monàrquic); Gil Robles pressionà als militars 
per a prendre el poder, però davant la resposta 
dels militars, fonamentalment del general 
Franco: que sols actuaran baix les seves ordres 
directes. Gil Robles no s‟atrevirà, i la seva 
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carrera política s‟acabarà. Franco va informar 
que no hi havia unanimitat a l‟exercit. Ara es 
convocaran noves eleccions i mentre hi tenim 
un nou govern de transició fins a les eleccions. 
El bienni conservador acabarà quasi com va 
començar, és a dir amb un govern dels 
radicals, però ara sense cap suport de la 
C.E.D.A. 
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5.-    EL FI  DE LA 
REPÚBLICA 1936 

  
 
 
 
 
 
 Després dels fets revolucionaris de 
l‟octubre de  1934 els ajuntaments foren 
destituïts de les seues funcions i a Espanya es 
va viure una situació d‟excepció, el president de 
la República Alcalá Zamora convençut de la 
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necessitat de obtindré una clara majoria per tal 
d‟assentar una República conservadora dona la 
gestió de la tasca diària al centrista Portela 
Valladares i dissol les Corts el 7 de gener de 
1936, convocant eleccions a Corts per al 16 
febrer en primera volta i per al 23 de febrer en 
segona tal i com establia la llei electoral de la 
que ja hem parlat abans. 
 
 Així el president de la República especulant 
amb el sistema electoral majoritari i l‟efecte 
polític de la dissolució de les Corts, espera 
aconseguir una majoria de centre dreta en 
aquestes eleccions que li donen el suport 
necessari per a poder portar endavant les 
seues idees sense dependre dels recolzaments 
parlamentaris d‟ altres grups poc fidels a la 
República. El problema, vindrà quan 
s‟assabenta de que les condicions d‟ara no 
seran les mateixes del 1933, perquè en aquells 
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moments l‟esquerra espanyola estava dividida 
i, a més a més, els llibertaris no van voler anar 
a votar en molta part d‟Espanya. Ara tot ha 
canviat doncs el 15 de gener els partits 
d‟esquerra ràpidament dirigits per Azaña 
formen la coalició del Front Popular al donar 
públicament a conèixer  un manifest de mínims 
polítics signat per: Esquerra Republicana, Unió 

Republicana, Partit Socialista Obrer Espanyol, 

Unió General de Treballadors, Joventuts 

Socialistes, Partit Comunista d’Espanya, Partit 

Sindicalista, Partit Obrer d’Unificació Marxista. 

 
 Al País Valencià es van integrar a aquesta 

coalició a més: Esquerra Valenciana i el Partit 

Valencianista d’Esquerra, per suposat com 
totes les altres organitzacions també amb la 
participació immediata de les seues joventuts. 
L‟acord establi quels republicans governarien 
en solitari amb el suport parlamentari de les 
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forces obreres. La C.N.T. que en principi no 
participava de forma directa al Front Popular, 
en realitat, no era immune al greu problema 
polític plantejat de l‟amnistia política, que 
trauria, sense dubtes, de les presons a molts 
dels presos confederats. D‟aquí, que aquesta 
vegada l‟organització anarquista no portarà 
endavant cap tipus de campanya 
abstencionista generalitzada davant la 
campanya electoral. 
  
 Per altra banda a Alacant es formà un front 
de les dretes integrat fonamentalment per la: 
Dreta Agrícola Regional i els Centristes 
governamentals.  
 
 A Alcoi igual que a la resta de l‟estat 
espanyol la societat estarà clarament dividida 
en dos grans grups: L‟esquerra i la dreta: I els 
dos grups amb els seus, diferents i propis 
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mitjans de comunicació escrita per a fer valdre 
la defensa dels seus interessos polítics. En 
primer lloc,  ara després dels resultats de 1933, 
tots els grups polítics eren conscients de la 
gran importància de la participació electoral i 
aleshores tots faran una crida continuada en 
favor d‟ aquesta, així La Voz del Pueblo que 
encara és un setmanari catòlic afirmarà de 
manera categòrica: “votar es un deber politico y 
civil; pero saber a quien se vota es un deber 
moral superior”(129); en realitat el que fa és 
asseverar que lo fonamental no és el fet de 
votar, doncs, això ja és un dret consolidat per a 
tots, també les dones, i que en realitat no sols 
és un deure polític i per tant humà, sinó que el 
que vol dir és que hi ha que saber a qui fer-ho, 
per supossat, sempre a la dreta catòlica, doncs 
això és, sens dubte, un deure moral i religios, 
fonamentalment per a totes les dones 
catòliques i que per tant eternament estarà per 
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damunt de qualsevol de les pròpies idees 
polítiques l‟obligació moral i religiosa.  
 

Per altra banda El Boletin, de tendencia 
anarcosindicalista i què ara, encara què no 
participaran dins del Front Popular si que 
aceptaran les conseqüències, de  les seues 
responsabilitat polítiques de forma pública i 
declarada, també faran una cridà clara a  votar 
front a l‟enemic de la dreta: “Es la hora de 
actuar y sentar un precedente para el porvenir 
de la clase obrera, y adoptar posiciones 
equivocas como las que se adoptaron en el 33, 
para ayudar al entronizamiento del fascismo, 
más que contraproducente sería catastrofico” 
(130). Aquí ens cal recordar que l‟abstenció de 
l‟anarquisme alcoià al 1933 va ser prou reduït, 
mentre que a tota Espanya si que va ser molt 
més significatiu i sempre totes les 
interpretacions de la victòria de la dreta, fetes 
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per l‟esquerra republicana i proletària, donaven 
com a resultat dos vessants: la participació de 
la dona catòlica contra la que  els anarquistes 
ja no podien lluitar, la donaven per perduda, i 
fonamentalment la responsabilitat política dels 
mateixos llibertaris per l‟abstenció dels 
anarquistes, que ara si que es podia solucionar 
fent propaganda de manera clara en favor de la 
participació activa i evidentment demanant el 
vot per a la coalició de l‟esquerra, encara que 
en ella també estiguin els comunistes.   
 
 A Alcoi, totes les candidatures buscaran el 
vot dels seus partidaris, fonamentalment per 
mig de fer servir la por als contraris. Així les 
dretes faran molta referencia al passat gloriós i 
d‟ordre davant el perill continuat de les 
esquerres “ votaremos y votara España entera 
y de las urnas electorales saldrá o el triunfo de 
la revolución y sus complices o la restauración 
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de una democràcia nueva que restaure las 
glorias de España.”(131). La cridà a la 
participació és continuada “ ¡A votar y ¡a ganar 
las elecciones!“(132) Cal veure com en cap 
moment es fa referència al darrer període 
cronològic en que la dreta ha estat al govern i 
han tingut lloc els fets d‟Astúries, doncs eixa 
falta d‟ordre públic no cal recordar-la, com 
tampoc els fets de 1.909. Quan la guerra del 
Marroc, durant el regnat d‟Alfons XIII, ja que a 
eixe estiu, més en concret, el 25 de juliol, serà 
quan a la ciutat va començar una vaga general 
contra l‟embarcament de les tropes de la 
caserna d‟Alcoi. La gent es va concentrar a 
l‟estació del nord, va tallar les línies de telèfon i 
telègraf, així com les vies del tren estaven 
obstruïdes amb pedres i dones allargades en 
elles. L‟Alcalde del moment va demanar 
reforços de la Guardia Civil dels pobles del 
voltant i amb l‟ajuda del coronel del Regiment, 
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que amb aplicació de l‟estat de guerra era la 
màxima autoritat militar, baix les ordres de 
l‟autoritat municipal, va manar obrir foc a 
l‟exèrcit, amb el resultat de què es va acabar 
dissolvent la concentració de treballadors 
alcoians i l‟ordre tornarà a la ciutat al dia 
següent. Sempre la dreta alcoiana fa referència 
al passat gloriós de l‟Imperi Espanyol, sense fer 
una crítica mínima de qui es beneficiava a 
Europa d‟eixe imperi mundial, o a Espanya. 
Tampoc defineixen que vol dir una nova 
democràcia, o semblava que un home (o dona) 
igual a un vot no era considerat una 
democràcia vertadera i en canvi un altre 
sistema  electoral com el de la Restauració si 
que ho era. En definitiva per a la dreta la 
desqualificació de la gent d‟esquerra alcoiana 
és continuada ”a las gentes ignorantes de la 
izquierda solo les alienta el espejismo de la 
victoria numérica”(133). Aquesta reflexió sobre 
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una victòria electoral que no sigui numèrica ens 
situa davant un escenari nou, doncs sembla 
que per a la dreta local una victòria moral, 
encara que suposi una derrota electoral, és tan 
vàlida com l‟electoral, encara que després no 
puguin portar a terme cap dels seus objectius, 
doncs, con ells ja han guanyat moralment, 
l‟altre no pot actuar contra els seus interessos, 
sempre per damunt de la realitat quotidiana, 
doncs la seua veritat moral és d‟obligat 
compliment per a tots.    
 

Les esquerres per altra banda buscaran 
recordar als seus partidaris els perills de donar 
el seu vot a les dretes que representen el 
passat de l‟opressió i  afirmen: “ Alcoyano... si 
votas a las derechas, votas a los privilegiados, 
a los acaparadores, a los plutocratas, a los que 
destrozaron a la monarquia, a los que 
perdieron nuestras colonias, a los que nos 
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llevaron a Marruecos, a los que siempre 
chuparon  la sangre generosa de España” 
(134). Aquí l‟òrgan socialista d‟Alcoi fa un 
recordatori del que segons ells va fer la dreta i 
les dones al 1933 i aprofita per a recordar el 
que pot passar al 1936 “ La C.E.D.A. tiene el 
dinero y la astucia... dinero para comprar 
conciencias de mujeres ingenuas que solo con 
recibir un insignificante donativo depositaran en 
las urnas el sufragio que el cura les ordena, no 
pensando que al emitirlo fomentan la 
ignorancia, la esclavitud, la guerra... Se 
consciente mujer, no vendas tu dignidad por el 
valor de una mísera dadiva. Recuerda los 
jovenes que han muerto por conquistas en 
todos los terrenos... piensa que aún en 
nuestros días el representante de Dios en la 
tierra bendice sus cañones” (135). El 
socialisme alcoià no serà capaç de fer una 
xicoteta autocrítica dels resultats del 33, entre 



353 

 

altres errades la presentació fragmentada de 
l‟esquerra i culpabilitzarà a les dones per fer 
sols el que vol el rector i als anarquistes de la 
victòria de la dreta. Encara que com a bons 
masclistes del moment a totes les dones les 
tracta pijor que als anarquistes doncs sempre 
fa referència a que no tenen voluntat pròpia i 
tan sols fan tot allò que els diu el capellà. Per 
això, ara també deixarà que els anarquistes 
alcoians demanen el vot als seus mitgans de 
comunicació “ la C.N.T. unida 
circunstancialmente a la pequeña burguesia 
con objeto de hacer retroceder el peligro de la 
contrarevolución... otro 14 de abril sería una 
catastrofe. ” (136). Un dels eslogans més 
reivindicatius de l‟esquerra alcoiana el trobem 
ja quasi damunt de les eleccions, quan el 15 de 
febrer proposen un programa d‟acció fàcil 
d‟entendre per a tots: 

 



354 

 

“Una España grande y prospera 
Sin caciques 
Sin analfabetos 
Sin parados 
Sin vicios 
Sin golfos ni vagos 
Sin nepoticos”(137). 
 
El minsatge és curt, revelador, un tant 

populista, però ens sembla que és un bon 
resum de moltes de les editorial i articles 
d‟opinió del setmanari socialista alcoià. On 
resumeix a la dreta sempre com a corrupta i  
vaga; mentre que l‟esquerra apareix com el 
model del món nou que està per a vindre, un 
parais a la terra; que a la llarga és el que 
apareix totes les setmanes escrit al setmanari 
amb l‟article d‟opinió titular “Moscu habla”, on 
evidentment sols destaca les espectaculars 
millores del sitema soviètic. 
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    El problema del Marroc era un Guadiana 

que de vegades eixia i de vegades estava 
amagat a Alcoi, on de volta en quant la vida 
quotidiana de la gent  i la premsa local eren 
alterades, sempre amb noves noticies 
fantastiques d‟un supossat soldat espanyol que 
acabava de ser alliberat darrerament del 
captiveri al nord de l‟Àfrica, aquest soldat en 
reunions organitzades a la ciutat, recordava 
haber vist durant el temps de estar presoner a 
soldats de l‟exércit destinat a la caserna d‟ Alcoi 
i que estaven encara considerats com a  
desapareguts, per tant, tots els desapareguts  
no estaven morts i si el govern vullguera els 
podrien trobar presoners al Marroc, sense que 
les seues families tingueren la certeça de que 
no hi era mort. I com ja anys arrere les dones 
alcoianes es van tirar a les vies del tren, per a 
impedir l‟eixida del tren amb soldats que 
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suposadament anirien a lluitar al Marroc en 
defensa no d‟ Espanya, sino del govern que 
protegia als seus amics per els interesos 
econòmics en les mines del Rif.  
 
 Altra mena de fer la campanya es recordar 
als electors qui son cadascú, les dretes 
alcoianes com sempre en defensa dels seus 
coneguts valors tradicionals clarament 
afirmaran: “ Queda otro sector que se llama de 
Derecha y que no oculta el lema y los 
postulados de su bandera. No diremos que 
todos sus componentes sean puros y 
perfectos... pero, unidos en alianza ya 
manifiestan tener la valentia de enfrentarse 
contra los siniestros planes de los sin Dios y sin 
Patria.” (138). Sempre el resum ràpid per a la 
dreta alcoiana a l‟hora de definir a l‟esquerra 
local és que són ateus i comunistes, fent 
destacar que qui no te Déu no te tampoc cap 
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patria a la que defensar, en aquest cas 
Espanya. Mentres que les esquerres trauran 
sempre el problema de l‟explotació i de les 
profundes diferencies socials que encara hi ha 
a l‟ Espanya de principis de 1936: “ De hecho y 
no por nuestra voluntad, España está dividida 
en dos mundos ideologicos 
irreconciliablemente separados por un abismo: 
izquierdas y derechas, España moderna y 
España vieja, hombres de trabajo y hombres de 
vagancia, dominadores y dominados, verdugos 
y victimas, pobres y ricos, esclavizadores y 
esclavos” (139).  
 

Sempre per a l‟esquerra alcoiana la 
modernitat i la gent treballadora sols és 
d‟esquerres i l‟ antigor està representada, 
segons els proletaris alcoians, per la dreta 
casposa esclavitzadora dels proletaris que no 
treballa i que viu no sols del treball dels altres, 
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sino que  també ho fa gràcies a la sang dels 
proletaris. 
 

 Com ja van veure a les eleccions de 1933, 
quan a tota Espanya i a la província els 
anarquistes demanaven l‟abstenció, a Alcoi ja 
van anar a votar i per eixe motiu tenim menys 
abstenció a la ciutat que als altres indrets 
d‟Espanya. Ara a les eleccions de 1936, 
després dels fets d‟Astúries la postura de 
l‟anarquisme alcoià encara està molt més 
definida, doncs ja compta a més a més en el 
recolzament de totes les seccions de 
l‟anarquisme espanyol. Ara podem llegir una 
postura molt clarificadora per als anarquistes 
alcoians a la publicació anarquista del Boletin, 
òrgan mensual del Sindicat de la Indústria 
Tèxtil i Fabril d‟Alcoi “ Es hora de actuar y 
sentar un precedente para el porvenir de la 
clase obrera ... No creemos que con el triunfo 
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de las izquierdas, queden solucionados todos 
los problemas que el proletariado tiene 
planteados frente al capitalismo y al Estado; 
sabemos que el proletariado tendrá que 
unificarse en sus Sindicatos, y desde allí 
conquistar todos sus derechos... frente al 
fascismo todos unidos como un solo hombre” 
(140). Encara que també queda clar que no 
sols hi ha que anar a votar, sino que a més a 
més cal votar a la candidatura de l‟esquerres, 
els anarquistes alcoians tenen els seus dubtes 
sobre la possible actuació d‟aquestes 
esquerres front al capitalisme i per suposat, 
com sempre, desconfien dels comunistes i per 
eixe motiu també ho fan front a l‟Estat, pilar 
fonamental de la ideologia comunista i veuen, 
com sempre, com a única solució per a una 
nova societat futura l‟acció conjunta dels 
treballadors dins dels sindicats. 
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 Cadascú, dels dos grups, veurà les 
properes eleccions com la solució definitiva als 
problemes plantejats i que com sempre, a la 
ciutat d‟Alcoi, son culpa sols dels altres, moltes 
vegades considerats a Alcoi més com a 
enemics ideològics que com a contrincants 
polítics. Les dretes veuen molt clara la victòria 
en aquestes properes eleccions, pensen que 
ara tot serà altra volta com a la tardor de 1933. 
Però aquesta vegada sense altra opció per part 
del President Alcalá Zamora de donar-li el 
govern a Gil Robles, doncs aplegaran a la 
majoria ells sols i, a més a més, legalment ja no 
pot tornar a dissoldre les Corts ni per tant pot 
repetir el fet de convocar noves eleccions 
generals, és veu el moment actual sense cap 
dubte com la possibilitat immediata de tornar a 
portar a Espanya a l‟estat confessional, amb la 
defensa heroica i santa dels valors tradicionals, 
que no han pogut recuperar del tot en el darrer 



361 

 

govern, per culpa de les accions incontrolades, 
revolucionàries i violentes dels enemics 
d‟Espanya i per la manca d‟acció dels socis 
radicals, que han dubtat sempre d‟aplicar 
íntegrament el programa de la C.E.D.A. i les 
penes de mort per als insurrectes, considerant 
a aquests com a tots aquells que s‟oposen al 
seu concepte d‟Estat. I al mateix temps veuen 
també l‟oportunitat de parar definitivament els 
peus a la tan gastada revolució bolxevic, que 
durant tot el temps, i ara al període electoral 
més encara, sempre recorden els fets 
revolucionaris i dolents de l‟estimada Rússia, 
abans cristiana i ara atea, sense aclarir mai que 
cristiana si, però no catòlica. Per altra banda i 
dins sempre ja a les promeses electorals les 
esquerres busquen en la possibilitat de la 
victòria electoral  l‟aplicació immediata d‟una 
amnistia política, que comportaria, com fan 
veure als cartells electorals de la ciutat i a la 
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premsa afecta, l‟eixida de la presó de molts 
treballadors, gràcies al vot de les seues dones, 
per eixe motiu no paren de dir a les dones, 
sobre tot a les treballadores, que a Alcoi son 
nombroses, que per a poder treure als seus 
homes de la presó sols hi ha l‟opció de votar  
l‟esquerra; també fan referència, encara que 
amb menys força, a la reducció efectiva de les 
hores de treball, la fi de l‟explotació capitalista i 
per últim, estem davant la darrera oportunitat 
en l‟opció política de parar-li els peus al 
feixisme en Espanya, per a que no passi el 
mateix que a Itàlia. Dels punts fonamentals de 
l‟acord del Front Popular podem destacar: 
 

1.- Amplia amnistia per als delites polítics i 
socials d‟abans del novembre de 1933 

 
2.- Reposició funcionaris apartats per 

motius polítics 
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3.- Reparació a les víctimes 
 
4.- Programa d‟obres publiques 
 
5.- Augmentar i accelerar  la inversió 

pública en l‟ensenyament 
 

 Del programa electoral presentat a la ciutat 
per cadascú dels participants destacarem que 
per part del Front Popular a Alcoi és poc 
concret: Recuperació econòmica, reducció dels 
impostos, més autonomia regional, però a 
banda introdueix altres elements com l‟amnistia 
als funcionaris depurats, i l‟amnistia per delits 
polítics, tot molt general, sols amb la concreció 
efectiva de l‟amnistia. Mentre que el programa 
de les dretes anava dirigit a mantenir l‟ordre 
front a la revolució i a les vagues polítiques, a 
recuperar el pes de l‟estament  religiós en la 
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societat, aspecte sempre molt dirigit a les 
dones catòliques. Tampoc hi comportarà 
moltes concrecions fora de la ja sabuda retòrica 
salvadora, de l‟ordre i les tradicions.  

 

 Com sempre que hi ha coalicions hi trobem 
conflictes d‟interès a la constitució de les llistes. 
Per part de la dreta en la seua candidatura 
anomenada contrarevolucionària podem 
destacar els problemes de : 
 

a) Joaquin Chapaprieta, que al final anirà 
amb l‟etiqueta d‟ independent a la llista 
definitiva, després de tindre que 
renunciar a estar acompanyat per el seu 
correligionari provincial Pérez Aguila a 
canvi d‟encapçalar ell  la llista electoral; 
doncs Gil Robles no va acceptar altra 
opció d‟augmentar el nombre dels fidels 
al torrevellenc. 
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b) Manuel Senante, un conegut 

tradicionalista il·licità que al principi anava 
a la llista, però a l‟últim moment, com ja li 
havia passat també  en les eleccions de 
1933 serà tret fora sense moltes 
explicacions, per part de la gent de la 
C.E.D.A. i al final es tindrà que presentar 
amb solitari. 

 

c)  La Falange de José Antonio no 
aconseguirà tampoc anar amb cap 
candidat a la llista conjunta de la dreta 
alacantina, entre altres motius, 
fonamentalment per la mínima 
implantació a molts pobles importants de 
la província, com és el cas d‟Alcoi, on ja 
veurem el mínim recolzament electoral 
que obtindran. 
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   Per altra banda la candidatura de 

l‟esquerra a la província també tindrà 
altres conflictes interns  a la confecció de 
les llistes: 
 
a) El P.S.O.E. obtindrà el major nombre 

de llocs en detriment dels republicans 
d‟esquerra. Aquest plantejament polític 
dels socialistes no era nou, doncs ja a 
la tardor del 33 no van voler anar en 
cap coalició aleshores volien desfer-se 
del llast dels republicans d‟esquerres, i 
ara, a més a més, també ja es podia 
veure vindre el que passaria aquí a la 
circumscripció electoral, des de 
l‟octubre de 1935 quan al II Congrés 
Provincial Socialista es va aprovar 
l‟expulsió del partit de Romualdo 
Rodríguez de la Vera per ser un 
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element contrari al sector de Largo 
Caballero.  
 

b)Podrem veure com de L’ Esquerra 

Radical Socialista no hi tindran cap 
membre a la candidatura conjunta, en 
teoria per aplegar tard a la confecció de 
les llistes de la coalició, però en realitat 
perquè ja hi havia a la coalició un partit 
republicà amb prou més pes i 
importància a nivell nacional com era  
Esquerra Republicana i els socialistes 
no en volien a més gent dels 
republicans dins, doncs això els podria 
suposar perdre a un candidat dels 
seus. Aleshores el partit de Botella, en 
un acte un tant quixotesc  decidiran no 
presentar cap candidat a les eleccions i 
recolzar la totalitat de la llista conjunta 
de l‟esquerra. 
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c)  Els comunistes tampoc tindran cap 

representant, fonamentalment per els 
mateixos motius que la Falange en la 
dreta, és a dir l‟escassa implantació en 
alguns indrets considerats fonamentals 
per a una victòria de l‟esquerra com és 
el cas d‟ Alcoi.  No obstant això eren 
partidaris de l‟acció unitària al 
considerar que en el fons i a curt 
termini les Joventuts Socialistes i molts 
altres membres del sector més 
esquerrà del P.S.O.E. a Alacant 
acabarien en poc temps integrant-se en 
el Partit Comunista, doncs a la curta els 
preocupava poc si encara no hi eren al 
Partit Comunista. 
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d) La participació efectiva en tots es seus 
aspectes a la campanya electoral dels 
sindicats obrers. A Alcoi també trobem 
un recolzament a la unitat proletària 
dels anarquistes i a la participació 
electoral quan llegim a la premsa 
llibertaria: “ el problema de la unidad, 
que todos anhelamos porque es el 
clamor de los explotados y porque así 
lo exigen los altos intereses de la 
revolución”(141). 

 
Al gener de 1936 es va constituir un comitè 

electoral per part dels socialistes a Alcoi, per a 
preparar les properes eleccions; més endavant, 
el dia 22, aquest comitè  va quedar constituir 
com a un comitè executiu, ja amb el nom del 
Front Popular amb la incorporació de membres 
de les Joventuts Socialistes, Partit Comunista i 

Esquerra Republicana; quedant fora com ja 
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hem vist al no ser convidats els membres 
alcoians  d’Esquerra Radical Socialista. Una de 
les activitats fonamentals i bàsiques del comitè 
serà portar endavant la recaptació de diners 
per a la campanya electoral, la quantitat 
recaptada serà publicada cada setmana a 
Orientación, amb el nom i la quantitat del 
donant. 

 

Quadre XXIV.- Comitè electoral del Front 
Popular a Alcoi 1936.- 

 

Nom Càrrec Partit 

Gregorio 

Ridaura 
President Esquerra 

Republicana 

Remigio 

Olcina 
vicepresident Partit Socialista 

Obrer 

Espanyol. 
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José Ribera Secretari Partit Socialista 
Obrer 

Espanyol. 

Julio Martínez vicesecretari Partit 
Comunista d‟ 

Espanya. 

Pascual Palmí Vocal Partit Socialista 
Obrer 

Espanyol. 

Antonio 

Gisbert 
Vocal Partit 

Comunista d‟ 

Espanya. 

José Bernacer Vocal Esquerra 

Republicana 

Font: (142). Elaboració pròpia 

 

Com podem veure al quadre XXIV, ja des 
del primer moment els membres del comitè 
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eren majoritàriament socialistes, amb sols dos 
membre dels comunistes locals, què poden 
considerar con una representació inclús prou 
generosa davant l‟escassa implantació dels 
comunistes a la ciutat; i dos membres dels 
republicans d‟esquerra, que mantenen el càrrec 
honorífic de president, però que aprofitarà per a 
poc i com a excusa per no incloure a cap altre 
partit de l ‟esquerra republicana, deixant clar  
des del primer moment als partidaris de Botella 
en una mena de llimbs i amb el dilema de 
recolzar a l‟esquerra sense participar dels 
futurs governs o no fer res i, a poc a poc, al cap 
d‟un temps desaparèixer completament del 
mapa electoral. 

 
Ara per a lluitar contra la dreta i fent us del 

dietari nacional els socialistes que encara 
culpaven als anarquistes de la derrota de 1933; 
sense fer cap anàlisis polític del que havia 
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passat a Alcoi, on ja hem vist que l‟abstenció va 
ser més xicoteta que a la resta d‟Espanya; 
doncs a un acte electoral del Front Popular 
celebrat al Teatre Principal i amb la participació 
de: el diputat i cap de llista dels socialistes a 
Alacant Rodolfo Llopis, el metge alcoià i 
candidat a diputat socialista Salvador García 
Muñoz i un representant dels xiquets d‟Astúries 
que ara vivia a Alcoi, Juan Asin,  fills dels 
revolucionaris morts van demanar públicament 
el vot als anarquistes alcoians afiliats a la 
C.N.T. Una de les consignes clares als articles 
d‟opinió d’Orientación Social és que en cas de 
victòria de la dreta, al tornar a manar els de 
sempre, Espanya serà altra vegada un país 
dominat per la sotana, el pergamí i el xec. 
Sempre totes les referències es resumeixen en 
el poder del clero, l‟antigor de tot i el valor únic 
dels diners. 
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El sis de febrer, abans de les eleccions i en 
una actuació política que volia donar una 
imatge pública de legalitat i de normalitat 
l‟Ajuntament de la ciutat va ser reposat en les 
seues funcions i per tant destituïda la Comissió 
Gestora que l‟havia reemplaçat, com ja hem 
vist abans, per ordre del Governador Civil de la 
província d‟Alacant el dia setge d‟octubre de 
1934.  Ara, al febrer del 36, als salons de 
l‟Ajuntament alcoià queden convocats al mateix 
temps per ordre directa de l‟esmentat 
governador civil els membres de la Comissió 
Gestora i els regidors elegits democràticament 
al 1931. Allí el secretari municipal donarà 
lectura als dos oficis remesos des d‟Alacant, on 
el governador fa saber: al primer ofici: ”ordena 
el cese de los miembros de la comisión 
gestora” (143) i en el segon ofici llegit 
immediatament per el secretari municipal de la 
corporació, sense deixar intervindré en el 
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moment a cap persona “ordena se reintegren 
en sus cargos los concejales que formaban la 
corporación municipal suspendida por la 
presidencia de este gobierno el dia 8 de 
octubre del 1934” (144). Davant de les noves 
circumstancies polítiques Evaristo Botella 
recupera l‟Alcaldia, amb la qual cosa un partit 
com és Esquerra Radical Socialista al que 
s‟intenta marginat per a les properes eleccions 
per part la resta de l‟esquerra alcoiana, recobra 
cert prestigi i poder local. Immediatament a la 
mateixa sessió municipal començaran els nous 
problemes per al recent reconstituït Ajuntament 
democràtic quan el senyor Miralles Bolufer, 
membre del Partit Socialista Obrer Espanyol 
manifesta que: “no sabe porque los cesaron, 
pero podría ser por miedo a su posición 
revolucionaria, pero que vuelven con la misma 
posición y que el partido socialista no ha tenido 
contacto con el gobierno, vienen con las líneas 
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revolucionarias que ya marcaron en octubre” 
(145). A continuació intervenen uns dels 
representants del Front Popular, Esquerra 

Radical Socialista i Esquerra Republicana; els 
senyors Jordá Silvestre, Gisbert Botella i 
Guarinos Calatayud respectivament i fan 
pública manifestació del seu recolzament a la 
República, i a tots els ajuntaments espanyols 
que encara no han segut reposats en les seues 
funcions democràtiques, justifiquen l‟oposició a 
la intervenció de l‟exercit que va eixir als 
carrers d‟ Alcoi per a fer complir les ordres 
governamentals i condemnen sense cap tipus 
d‟amagatall, evasiva i de forma molt directa 
l‟actuació antidemocràtica i opressora de 
l‟anterior govern d‟ Espanya i fonamentalment 
del seu màxim representant a la província el 
Governador Civil. 
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Però com ha quedat clar a la darrera sessió 
municipal que els regidors alcoians no saben 
acceptar ordres de Madrid ni estar callats, 
doncs la situació de conflictivitat política no 
desapareix a Alcoi, el mateix Governador el dia 
tretze va tornar a dissoldre el govern municipal i 
va reposar en les seues funcions a l‟esmentada 
Comissió Gestora que romandrà fins al dia 
dinou de febrer, després de les eleccions 
generals celebrades el setge. Així  ràpidament i 
només en tenir noticies de les crítiques dels 
regidors alcoians, el Governador Civil decideix 
revocar la seua decisió i a la sessió del dia 
catorze ja podem llegir com ordena per 
manament del ministre de la Governació la 
revocació immediata de l‟acció anterior i torna a 
destituir ràpidament als ajuntaments: d‟Alcoi, 
Alacant i Oriola; i aleshores reposarà en les 
seues funcions a l‟anterior Comissió Gestora 
baix la presidència com alcalde de José Sanz 
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Herrero. Del telegrama enviat a l‟Ajuntament i 
llegit al ple municipal podem destacar 
l‟explicació del motiu justificador de l‟acció 
governativa “una vez repuestos en sus cargos 
(es refereix als regidors i a l‟alcalde), en lugar 
de reanudar la labor que les incumbía en la 
dirección y gobierno de los intereses morales y 
materiales de sus respectivos municipios, 
encaminaron su gestión a promover 
excitaciones en el ánimo público con el 
designio de agitar las pasiones en el 
vecindario, incitandolo al desorden con fines 
políticos... incitando a la rebeldia con el 
gobierno de la Nación” (146). Al moment de 
prendre possessió altra vegada la Comissió 
Gestora es produeix la immediata dimissió en 
bloc de tots els seus membres, encara que 
acabaran per acceptar el nomenament sols per 
imperatiu legal, però al mateix acte de 
constitució presenten tots la seua dimissió, 
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encara que romandran als càrrecs fins a la 
seua acceptació per part del Governador de la 
seua acció, aquesta postura ens demostra l‟ 
obediència ferma al Governador per part de la 
Comissió. El Governador els demanarà al 
moment que romanguin en els càrrecs i 
funcions tan sols uns dies més, cosa que serà 
acceptada immediatament i sense cap mena d‟ 
oposició per els membres de la Comissió amb 
el raonament de que ho fan com a espanyols i 
complidors de la llei que son. El temps de 
durada aquesta vegada de la Comissió en 
funcions serà poc, ja que el dia dinou de febrer 
en saber-se el resultat final de les eleccions 
celebrades el setge, la Comissió alcoiana va 
tornar a dimitir en bloc. Ara ho faran sense 
esperar, aquesta vegada, cap resposta oficial 
del Governador. Els aires polítics ja havien 
canviat a Espanya i era el moment de tornar a 
casa. La nova actuació del Governador farà 
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que  el proper dia 20, per mig d‟un nou 
telegrama i en reunió a l‟Ajuntament d‟Alcoi, fa 
públic el nou acord governamental: “el cese de 
la comisión gestora y restituye a los concejales 
en sus cargos”(147). Cal destacar que la 
destitució fulminant de l‟Ajuntament democràtic 
després de la primera reincorporació per part 
del Governador Civil, no va ser un cas aïllat 
que des d‟un punt de vista xovinista podem 
atribuir a la tradicional rebel·lió dels alcoians, 
doncs també van ser destituïts altra vegada, 
sempre per motius semblants els ajuntaments 
d‟ Alacant i d‟ Oriola; també ens cal manifestar 
que la dimissió primera de la Comissió Gestora 
és sols una postura pública de voler quedar bé 
de cara a l‟opinió pública local, doncs, fins a 
després de les eleccions generals no ho faran 
definitivament de manera efectiva, en bloc i 
sense esperar aquesta vegada el beneplàcit 
oficial del Governador.   
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Per aquestes eleccions legislatives a corts 

ordinàries, celebrades el 16 de febrer la ciutat 
d‟Alcoi és trobava dividida en sis districtes, els 
quals a la seua vegada, com sempre, és 
dividien en seccions no uniformes; amb set 
seccions del districte què en té menys i què 
correspon al segon districte i catorze seccions 
que en té el de major nombre, en aquest cas el 
primer districte. 
 

Quadre XXV.- Resultat electorals per districte 

i seccions a Alcoi en les eleccions generals del 
febrer de 1936.- 

 
NOM DEL 
CANDIDAT 

DIST.  
1 
Sec.1- 

14 

DIST.  
2 
Sec. 1 - 

7 

DIST. 
3 
Sec. 1 

- 8 

DIST
. 4 
Sec. 

1- 8 

DIST. 5 
Sec. 1- 
10 

DIST. 6 
Sec.1- 
11 

Total 
vots 

Joaquin 
Chapaprieta 

1.337 463 663 555 1.818 1.232 6.068 
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Rafael Alberola 1.333 475 666 557 1.821 1.241 6.093 

Miguel de 
Camara 

1.131 391 643 468 1.556 1.031 5.220 

Juan Torres 1.344 472 667 563 1.834 1.245 6.125 

Silvino Navarro 1.331 464 660 564 1.808 1.219 6.046 

José Canalejas 1.325 466 667 571 1.786 1.226 6.041 

Eusebio 
Escolano 

1.335 467 673 570 1.809 1.246 6.100 

Baldomero 
Martínez 

1.330 459 664 558 1.779 1.228 6.018 

Rodolfo Llopis 2.216 2.157 2.507 2.568 1.234 2.161 12.843 

Carlos Esplá 2.223 2.158 2.511 2.571 1.258 2.162 12.883 

Miguel Villalva 2.216 2.159 2.509 2.566 1.237 2.161 12.848 

Jerónimo 
Gomariz 

2.219 2.161 2.510 2.570 1.258 2.158 12.876 

Ginés Ganga 2.217 2.159 2.506 2.569 1.238 2.160 12.849 

Juan José 
Cremades 

2.222 2.158 2.510 2.567 1.256 2.159 12.872 

Salvador García 2.226 2.157 2.506 2.568 1.249 2.161 12.867 

Eliseo Gómez 2.221 2.158 2.508 2.563 1.255 2.161 12.866 

Altres 223 97 78 118 321 230 1.067 

Blanc 11 7 1 5 7 5 37 

 
Font : Bolletí Oficial de la Província d’Alacant, 

elaboració pròpia 
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 Abans que res cal aclarir que en l‟apartat 
d‟altres hem inclòs a tots aquells candidats 
presentats o no que van rebre un nombre molt 
xicotet i a la volta insignificant de vots i que 
podrien distorsionar l‟anàlisi que portarem 
endavant en cas de comptabilitzar cadascú 
dels resultats individualment, és a dir, gent que 
no va aplegar a recollir 100 vots al conjunt de 
tota la ciutat.  

 
Ara farem una ullada als resultats electorals 

de febrer de 1936 a la ciutat d‟Alcoi. El primer 
que cal destacar és que el candidat més votat 
serà Carlos Esplá amb 12.883 vots, el senyor 
Esplá era un membre destacat d’Esquerra 

Republicana i al mateix temps molt vinculat a 
Azaña, amb qui havia col·laborat en la creació 
del partit . Creem que l‟elevat nombre de vots a 
la ciutat pot ser com a conseqüència de dos 
variables: La primera sense cap tipus de dubte 
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per la implantació del Partit Esquerra 

Republicana a tota Espanya, i fonamentalment 
per la gran popularitat d‟Azaña que ja havia 
estat un dirigent prou significatiu per a les 
esquerres republicanes i amb una elevada 
significació a la ciutat d‟Alcoi, sobre tot després 
dels fets revolucionaris d‟Astúries; i la segona 
variable molt més important al menys a  nivell 
local: Creem que és un poc conseqüència de 
que Esquerra Republicana podria ser el partit 
que més es semblava ideològicament al partit 
de l‟alcoià Juan Botella Asensi: Esquerra 

Radical Socialista, en els seus plantejaments 
fonamentals, doncs els dos son partits 
d‟esquerres, de classes mitges, urbanes, de 
professionals liberals, un poc il·lustrades, 
ideològicament no marxistes, sinó que podem 
definir als dos bàsicament com a: Republicans, 
radicals, federalistes i fonamentalment laics i 
anticlericals. Altre aspecte a destacar a la ciutat 
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respecte al vot aconseguit per les esquerres és 
l‟alta fidelitat del vot a la totalitat de la 
candidatura, doncs entre el candidat més votat, 
el ja anomenat Esplá, amb els 12.883 vots i el 
candidat que menys vots rebrà que serà el 
socialista Rodolfo Llopis amb 12.843 vots hi ha 
poca diferència de vots. Per a nosaltres el fet 
destacable de que fora Llopis el candidat 
menys votat a la ciutat per part de l‟esquerra 
mostra una significativa i repetitiva postura de 
l‟electorat a Alcoi; doncs el mateix ja havia 
passat també a les eleccions de 1933, quan a 
la província  Llopis va ser el candidat més votat 
de l‟esquerra amb un 24,44% dels vots i en 
canvi a Alcoi, com ja hem vist sols va aplegar al 
8,55%; tal vegada l‟electorat alcoià no oblidava 
fàcilment les promeses no complides per Llopis 
quan estava a la direcció general 
d‟ensenyament primari del ministeri  
d‟Instrucció Pública. Però així i tot les 
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diferències en el nombre de vots rebuts per part 
de tots els candidats del Front Popular son molt 
xicotetes aquí a la ciutat, és a dir, tan sols hi 
trobem 40 vots de diferència, la qual xifra la 
podem considerar com mínima i insignificant 
dins de l‟elevat nombre de vots que van rebre 
tots els integrants del Front Popular. A més a 
més, cal tenir en compte els pocs vots que va 
rebre Gonzalez Ramos que havia segut 
expulsat del P.S.O.E. i es presentava sols a 
aquestes eleccions i també va rebre un nombre 
xicotet de vots que podria fer disminuir encara 
més la diferència entre els candidats oficials. 
Per altra banda, també és significatiu que el 
membre que més vots rebrà dels candidats 
socialistes tornarà ser l‟alcoià Salvador García, 
cosa que també ja havia passat al 1933. Però 
amb la diferència de que ara si que rebrà un 
suport paregut a tota la província i acabarà com 
a diputat per la llista de  les majories, a més a 
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més, de ser aquesta volta l‟únic diputat alcoià a 
Madrid. Per últim dins d‟aquest anàlisi podem 
veure com son tots els candidats del Partit 

Socialista Obrer Espanyol els que rebran 
menys vots per part de la llista de l‟esquerra a 
la ciutat, on encara, com ja havia passat abans 
el marxisme no era la ideologia majoritària ni 
dels proletaris alcoians, que son  
fonamentalment anarquistes, ni de les classes 
mitges que en la seua majoria son  republicans 
d‟esquerres. 
  
 En altre aspecte podem veure com a la 
candidatura de la dreta, anomenada per la 
premsa de la dreta com: Bloc 

Contrarevolucionari. Aquí, en Alcoi, el candidat 
que més vots rebrà serà Juan Torres de la 
Dreta Regional Agrària amb 6.125, mentre que 
el candidat amb menys vots, sempre dins del 
grup dels més votats que podem veure a la 
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taula XXV, és el representant de l‟anomenat 
centre dreta Miguel de la Camara del Partit 

Republicà Radical de Lerroux amb 5.220 vots. 
Ens sembla que el partit de Lerroux rep un 
càstig a la ciutat per la seua col·laboració amb 
La C.E.D.A. i la dissolució dels ajuntament 
democràtics, substituïts per comissions 
gestores. Però el fet més destacable i en 
principi més estrany, en aquests resultats 
electorals locals d‟aquesta llista és el resultat 
inesperat que obtindrà l‟alcoià Francisco Moltó, 
membre de la Dreta Agrària Valenciana, a qui 
ni tant sols hem ficat de forma individualitzada, i 
hem comptat els seus vots dins de l‟apartat 
d‟altres, al mantindré el criteri ja explicat d‟alt, 
de no aplegar al centenar dels vots a nivell 
local. Moltó era un dirigent important de la 
Dreta Regional Agrària tant a la ciutat com a la 
província; que a les eleccions de 1933 va 
aconseguir l‟acta de diputat dins de la coalició 



389 

 

de La C.E.D.A. amb un percentatge del 32,22% 
del vots a nivell provincial i del 26,67 a nivell 
local; però que ara no sols no ho aconseguirà 
eixir diputat electe, sinó que, a més a més, hi 
tindrà un resultat autènticament catastròfic a 
tots els nivells, amb una gran davallada del 
nombre de vots, tant a la ciutat com a la 
província. A Alcoi, sols hi rebrà 3 vots, un 
corresponent al districte primer secció quarta i 
dos al districte segon secció segona; per la 
qual circumstància, podem afirmar sense cap 
dubte que en la practica no el varen votar ni els 
amics; però és que la situació no millorarà a la 
resta de la província, on sols rebrà un total de 
143 vots, que abans era el nombre que havia 
obtingut sols en una de les circumscripció de la  
ciutat d‟Alcoi. Si agafem  aquestes dades, el 
primer que podem veure és com la diferència 
entre el candidat més votat i el menys votat 
d‟aquesta llista conservadora és de 6.123 vots; 
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la qual cosa és molt significativa en dos 
aspectes: En primer lloc que els dos candidats 
de la llista de la coalició, en realitat, pertanyen 
al mateix partit polític: La Dreta Regional 

Agrària, que fins ara mantenia un grau de 
fidelitat prou elevada en el vot local, i el fet més 
significatiu és que, a més a més, Moltó era  i 
vivia a Alcoi i també com ja hem vist era una 
persona altament vinculada a moltes entitats 
econòmiques i socials alcoianes, cosa que fins 
ara sempre havia tingut certa rellevància a 
l‟hora d‟obtenir un nombre prou significatiu de 
vots fidels a la ciutat per part d‟un candidat 
d‟Alcoi. Doncs el xovinisme alcoià sempre 
estava present en tots aquests aspectes. A 
més, fins i tot, al moment hem trobat a gent que 
després de canviar de partit o ser expulsat per 
qualsevol motiu, disciplinari o ideològic, encara 
manté una fidelitat molt elevada entre l‟electorat 
local i ara per primera volta eixa circumstància 
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de la fidelitat electoral ha desaparegut de 
sobte, sense canviar el candidat ni de coalició, i 
ni tan siquiera de partit o haver tingut un 
enfrontament públic amb la direcció del mateix 
per motius ideològics ni greus ni xicotets. 

 

  També podem destacar el reduït nombre 
de vots que rebrà a la ciutat el tradicionalista 
il·licità José Canalejas que sols aplegarà a 
6.041 vots i que altra vegada quedarà fora del 
congrés, aquesta volta sols per una diferència a 
tota la província de 862 vots respecte al seu 
company de llista i membre de la Dreta 

Regional Agrària Eusebio Escolano.    

 

 Dintre de la llista de les dretes ens crida 
també l‟atenció com Miguel de Camara 
Cendoya membre del Partit Republicà Radical 
de Lerroux, que va ser expulsat de la llista de la 
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coalició als darrers moments, rebrà encara 
5.220 vots a la ciutat i 106.777 a la província, 
quedant fora del congrés per primera volta, 
doncs ja havia segut diputat per la província 
tant al 1931 com al 1933, aquesta volta amb 
menys vots, sols 100.181 a tota la província. 
Per altra banda Cesar Oarrichena, un dels caps 
dels Radicals a la província que ja havia estat 
diputat tant al 1931 com al 1933, ara en 
presentar-se fora de la llista de la dreta rebrà 
molts pocs vots tant a Alcoi, on no aplega ni als 
50, com a la resta de la província. 
   

Altre aspecte a destacar és el poc nombre 
de vots que rebran els candidats de la Falange 

a la ciutat. Així i tot, primer cal recordar que la 
Falange com a tal no es va presentar a 
aquestes eleccions a la província, doncs 
després d‟unes dures negociacions entre José 
Antonio Primo de Rivera i Gil Robles no van 
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aplegar a cap acord per a incloure als 
candidats de la falange en la llista de la 
província; en eixes circumstàncies sols hi 
trobem 52 vots a favor de José Antonio a la 
ciutat, la majoria, concentrats a la secció 
cinquena del districte cinquè, que estava 
situada al carrer Ferran Caballero on aplegaran 
a tenir deu vots. Per a nosaltres el fet de rebre 
sols 52 vots per part de la Falange ens dona ja 
idea de la mínima implantació d‟aquesta 
ideologia a la ciutat, com també passarà a 
l‟estiu del mateix 1936 i inclús al finalitzar la 
guerra, quan en principi hi trobem pocs 
falangistes a Alcoi. 

 
Ara farem una ullada per a comparar sols 

els resultats del diferents diputats que van 
resultar elegits a la província i els seus resultats 
a Alcoi 

 



394 

 

Quadre XXVI.-  Nombre total de vots i 

percentatges dels resultats electorals  a Alcoi i a 
la província en les eleccions generals del febrer 

de 1936 per part dels candidats elegits diputats.- 

 

CANDIDAT PARTIT VOTS 
PROVÍ

NCIA 

% VOTS 

ALCOI 
% 

Carlos 

Esplá 

Esquerra 

Republicana 
131.274 53‟80 12.883 67‟80 

Jerónimo 

Gomariz 

Unió 

Republicana 
131.139 53‟74 12.876 67‟76 

Juan 

Cremades 

Esquerra 

Republicana 
131.059 53‟71 12.872 67‟74 

Rodolfo 

Llopis 

Partit 
Socialista 
Obrer 

Espanyol. 

130.470 53‟47 12.843 67‟59 
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Ginés 

Ganga 

Partit 
Socialista 
Obrer 

Espanyol. 

129.972 53‟26 12.849 67‟62 

Eliseo 

Gómez 

Esquerra 

Republicana 
129.905 53‟23 12.866 67‟71 

Miguel 

Villalta 

Partit 
Socialista 
Obrer 

Espanyol. 

129.596 53‟11 12.848 67‟62 

Salvador 

García 

Partit 
Socialista 
Obrer 

Espanyol. 

129.397 53‟03 12.867 67‟72 

Joaquin 

Chapaprieta 
INDEPENDENT 113.875 46‟67 6.068 31‟93 

Juan Torres C.E.D.A. 111.974 45‟89 6.125 32‟23 
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Eusebio 

Escolano 
C.E.D.A. 110.974 45‟48 6.100 32‟10 

Font : Bolletí Oficial de la Província d’Alacant, 

elaboració pròpia 

 

El primer que cal destacar és que a la 
província tots els membres de l‟esquerra van 
rebre un percentatge per damunt del 53%, més 
en concret entre el 53,03 i el 53,8%. Però a 
Alcoi el vot de l‟esquerra encara va ser  
majoritàriament més elevat, al voltant del 67%, 
és a dir, entre el 67,8 i el 67,5%. Però, a més a 
més, destaca que la diferència percentual 
encara és més xicoteta a Alcoi, doncs hi podem 
afirmar que aquí hi trobem més fidelitat en el 
vot conjunt de l‟esquerra. Per altra banda la 
candidatura de la dreta estarà al voltant del 
45% en la província mentre que no passarà del 
32% a Alcoi. 
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En resum, a Alcoi el resultat va ser 

esquerres 64,5%, dretes 30,7 %, altres 4,7% i 
en blanc 0,1%. Ara hi trobem un canvi total al 
resultat electoral en la ciutat, on la dreta havia 
tret un molt bo resultat al 1933 i ara havia 
caigut en picat. 
 
 A la província d‟Alacant el resultat final 
d‟aquestes eleccions va ser: “esquerres 53‟2%, 
dretes 44‟6% , altres 2‟2%” (148).  Això donà 
els vuit diputats de les majories al Front 

Popular  amb (Partit Socialista Obrer Espanyol 

4, Esquerra Republicana 3, Unió Republicana 

1). I a les dretes els tres  diputats de les 
minories (Dreta Regional Agrària 2, 

Independents 1). la qual cosa ens confirma que 
hi havia poca gent que no tenia clar que tenia 
que fer. Es clar que la victòria a Alcoi de la 
candidatura del Front Popular va ser molt més 
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gran que a la resta de la província; sols i cal 
recordar dos aspectes molt importants i 
diferenciadors de la ciutat: primer, la gran 
quantitat de treballadors del sector de la 
industria que hi havia a la ciutat, en realitat 
Alcoi és una de les poques ciutats industrials 
del País Valencià, i per tant què facilitaven el 
vot de les esquerres i segona, la gran 
predicació que tenia encara la ideologia 
llibertaria a la ciutat que veia en aquestes 
eleccions com  un possible pas endavant en les 
seues aspiracions revolucionaries. Tant a Alcoi 
com a la resta de la província la candidatura de 
l‟esquerra va ser votada més en bloc que la de 
la dreta, on les diferencies personals i per tant 
de nombre de  vots eren més clares.  
 
 Assabentats dels resultats electorals a la 
ciutat i a tota Espanya, els membres de la 
Comissió Gestora de l‟Ajuntament  
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immediatament dimitiran en bloc, aquesta 
vegada ho faran de manera irrevocable i 
pregant al Governador Civil la seua acceptació 
immediata, no com abans, que havien decidit 
romandre en els càrrecs per patriotisme. Ara 
davant de la nova situació política a l‟estat 
espanyol, el Governador de la província en una 
acció rapidíssima enviarà un telegrama al 
secretari de l‟Ajuntament per a convocar 
ràpidament en caràcter d‟urgència un ple 
municipal amb l‟assistència conjunta dels 
membres de la comissió gestora i dels regidors 
cessats abans. Al mateix temps i dins de la 
mateixa dinàmica de tornada gradual a la 
normalitat el comandant militar de la província 
publica una ordre al Bolletí Oficial de la 
Província on: 
 



400 

 

“D. Santiago Pérez Frali, comandante del 
Regimiento de Infanteria núm. 38. Comandante 
militar de esta plaza y su província Hago Saber: 
 
 Que desaparecidas las circumstancias que 
motivaron la declaración del Estado de Guerra 
en la Capital y Provincia, queda levantada esta 
medida excepcional y en su virtud hago entrega 
del mando al excmo. Señor Gobernador Civil 
de Alicante con arreglo a la vigente ley de 
Orden público.”(149). Al mateix temps i al 
mateix bolletí extraordinari hi trobem un 
recordatori de la situació reial. 
 
  “D. Alvaro Botella Pérez Gobernador Civil 
interino de la província que acordado el 
levantamiento del estado de Guerra, por la 
Junta de Autoridades queda subsistiendo el de 
Alarma”(150). 
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A la reunió municipal de l‟Ajuntament alcoià 
convocada per el secretari, aquest llegirà el 
telegrama del Governador, on deia: “he 
acordado el cese de la Comisión Gestora de 
ese ayuntamiento y que se reintegren en sus 
cargos los señores que constituyen el 
Ayuntamiento propietario” (151). Al moment de 
fer-se oficial la restitució i com sempre en una 
manifestació pública, un tant populista de 
republicanisme i alcoiania, els regidors 
reposats llançaran els tòpics Vives: ¡Viva Alcoi!, 
¡Viva la República! I ara un nou per a 
manifestar l‟adhesió al nou moment polític ¡Viva 
el Front Popular!. Immediatament els membres 
del consistori van eixir al balcó de l‟ajuntament 
per a saludar a la multitud concentrada a la 
plaça de la República.  
 

En continuar la sessió normal, l‟alcalde, els 
tinents d‟alcaldes i els regidors síndics de la 
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corporació presents a la sessió, en l‟acte van 
presentar la seua dimissió dels càrrecs; 
l‟argumentació utilitzada en veu de l‟alcalde 
Botella, com a portaveu de tots, era que hi 
havia passat molt temps i moltes coses des del 
seu nomenament, com eren els canvis en les 
aliances polítiques; per eixe motiu l‟alcalde, 
Evaristo Botella, manifestà “que su minoria 
Izquierda Radical Socialista ha sido requerida 
para reorganizar el ayuntamiento a base de 
una colaboración de los partidos de izquierda” 
(152). Evidentment els mateixos regidors 
presents a la reunió de la corporació accepten 
immediatament la dimissió de tots els seus 
companys regidors. Per altra banda i abans 
d‟acabar la primera i estranya sessió de 
reincorporació, s‟aprova remetre un telegrama 
al president del consell de ministres, per a que 
per mitjançant  d‟una  ordre ministerial queden 
quedin anul·lades immediatament tots els actes 
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de la Comissió Gestora i, a més a més, el dia 
27 de març, dins de la mateixa coherència 
política la corporació s‟adhereix a la proposta 
de l‟ajuntament gadità de la Linea per a poder 
separar a tots els funcionaris que amb la seua 
actuació a favor de les comissions gestores van 
perjudicar a la República.  
 
 En principi sembla que certa tranquil·litat 
política ha tornat a la ciutat, doncs a la segona 
reunió de l‟ajuntament ja restituït, i després de 
la dimissió en bloc dels màxims càrrecs, tindrà 
lloc una nova votació per a la propera elecció 
d‟alcalde, amb el següent resultat “ Evaristo 
Botella, diecisiete votos a favor y un voto en 
blanco.”(153). A continuació i sempre amb el 
mateix resultat de vots que havia rebut Evaristo 
Botella, és a dir, disset a favor i tant sol un en 
blanc tindrà lloc l‟elecció de tots els càrrecs 
dimitits. En eixa mateixa sessió municipal van 
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presentar també la seua dimissió els tinents 
d‟alcalde segon Antonio Francés i el sisè José 
Blanes que no hi eren presents a la sessió 
anterior i no ho van poder fer.  
      

  Quadre XXVII.- Equips de governs 

municipals a Alcoi 1933 i 1936 amb càrrec i partit 
al que pertany el regidor.- 

 
1936 

persona 

càrrec partit 1933 

persona 

Càrrec partit 

Evaristo 

Botella 

Asensi 

Alcalde Esquerra 

Radical 

Socialista 

Evaristo 

Botella 

Asensi 

Alcalde Esquerra 

Radical 

Socialista 

Santiago 

Gadea 

Picó 

 1 

Tinent 

d‟alcal

de 

Partit 

Socialista 

Obrer 

Espanyol 

Rafael 

Peidro 

Reig 

1 Tinent 

d‟alcalde 

Esquerra 

Radical 

Socialista  

Rafael 

Peidro 

2 

Tinent 

Esquerra 

Radical 

Antonio 

Francès 

2 Tinent 

d‟alcalde 

Partit 

Republicà 
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Reig d‟alcal

de 

Socialista Sanchis Radical 

José 

Blanes 

Mollà 

3 

Tinent 

d‟alcal

de 

Esquerra 

Radical 

Socialista 

Ricardo 

Miralles 

Pastor 

 Tinent 

d‟alcalde 

Esquerra 

Radical 

Socialista 

Santiago 

Miralles 

Bolufer 

4 

Tinent 

d‟alcal

de 

Partit 

Socialista 

Obrer 

Espanyol 

Vicente 

Payá 

Blanes 

4 Tinent 

d‟alcalde 

Republicà 

Autònom 

Ricardo 

Miralles 

Pastor 

5 

Tinent 

d‟alcal

de 

Esquerra 

Radical 

Socialista 

José 

Reig 

Pastor 

5 Tinent 

d‟alcalde 

Esquerra 

Radical 

Socialista 

Salvador 

Pérez 

Santonja 

6 

Tinent 

d‟alcal

de 

Esquerra 

Radical 

Socialista 

José M. 

Verdú 

Semper

e 

6 Tinent 

d‟alcalde 

Partit 

Republicà 

Radical  

Rosendo 

Satorre 

7 

Tinent 

Esquerra 

Republica

Teofilo 

Andrés 

7 Tinent 

d‟alcalde 

Esquerra 

Radical 
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Abad d‟alcal

de 

na Vicent Socialista 

Tomás 

Hernánde

z Pastor 

1 

Síndic 

Esquerra 

Republica

na  

Alfredo 

Escriche 

Todoli 

1 Síndic Aliança 

republicana 

Alfredo 

Escriche 

Todoli 

2 

Síndic 

Esquerra 

Radical 

socialista 

Salvador 

Pérez 

Santonja 

2 Síndic Esquerra 

Radical 

Socialista 

 

Font : Llibres d’actes municipals 1933 i 1936, 
elaboració pròpia 

 
 Al quadre XXVII podem veure clarament  
com la nova elecció del govern municipal al 
1936, després de les darreres eleccions 
generals, quan la rivalitat entre la dreta i 
l‟esquerra a la República ja havia segut molt 
forta comporta a nivell local la decisió de 
mantenir a la gent de la dreta fora de tots els  
càrrecs importants del govern municipal, com 
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també ja havia passat al 1933; però la 
diferència fonamental que hi trobem és que ara 
els membres d’Esquerra Radical Socialista que 
a Alcoi son la minoria majoritària, també 
deixaran fora del govern municipal a molts 
membres del Partit Socialista Obrer Espanyol, 
doncs sols els deixaran 2 càrrecs importants, 
que, a més a més hi corresponen a gent amb 
diferències ideològiques d‟actuació i de 
plantejament amb la direcció política local, tal 
vegada per falta de confiança personal o quasi 
amb tota seguretat com una mena de xicoteta 
revenja política local  pel que havia passat a les 
llistes del Front Popular, quan els socialistes no 
van permetre l‟incoporació de la gent de 
Botella, amb la qual cosa es van quedar per 
primera volta al periòde republicà fora del 
parlament a Madrid. Podem veure com sols hi 
ha lloc per a gent destacada d‟altres partits 
relativament semblants ideològicament com 
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son els membres de l‟antiga Aliança 

Republicana i els republicans autònoms; molts 
dells ara membres del partit Esquerra 

Republicana d‟Azaña, com havia fet el senyor 
Hernández Pastor que ha deixat el partit 
Radical i ara pertany a Esquerra Republicana, 
segons va manifestar ell mateix al ple de la 
sesió municipal del sis de febrer  passat; i que 
cada cert temps mantenia negociacions amb 
els vells camarades de partit, en busca d‟una 
hipotètica unió, altra vegada de tots, en un nou 
partit republicà, més a l‟esquerra de la direcció 
nacional. També hi trobem a persones 
destacades en la vida política municipal 
alcoiana i que al principi de la proclamació de la 
República eren un exemple clar a seguir de 
republicanisme i laicisme con Antonio Francés, 
primer alcalde alcoià de la República, però que 
poc després, com ja vam veure, son acusats 
injustament d‟enemics de la república  i més 
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endavant, quan va tenir lloc la crisi municipal de 
1933, inclús van ser considerats rivals 
indesitjables, aleshores ja no tornaran mai  a la 
primera bancada de l‟escena políitica local ni 
tan sols per a lluitar contra la dreta.  
 
 La nova corporació restituïda en els seus 
càrrecs polítics començarà després de les 
votacions per a l‟elecció dels nous càrrecs, una 
nova etapa de treball amb la creació de les 
noves comissions municipals. 
 

Quadre XXVIII.-Comissions municipals de 

l’ajuntament d’ Alcoi al 1936 amb regidor i partit 
al que pertany. 

 

Ensenyament Regidor Partit 

 Santiago Partit 
Socialista 
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Gadea Obrer 

Espanyol 

 Teofilo Andrés Partit 
Republicà 

Radical 

 Rafael Peidro Esquerra 
Radical 

Socialista 

 Enrique Pastor Partit 
Socialista 
Obrer 

Espanyol 

 Remigio 

Guarinos 

Esquerra 

Republicana 

Hisenda i 
Personal 

Rafael Peidró Esquerra 
Radical 

Socialista 
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 Salvador 

Pérez 

Esquerra 
Radical 

Socialista 

 Santiago 

Miralles 

Partit 
Socialista 
Obrer 

Espanyol 

 Enrique Pastor Partit 
Socialista 
Obrer 

Espanyol 

 Remigio 

Guarinos 

Esquerra 

Republicana 

Policia 
urbana i 
rural, fonts 

José Blanes Esquerra 
Radical 

Socialista 

 José Reig Esquerra 
Radical 
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Socialista 

 Gregorio 

Pascual 

Partit 
Socialista 
Obrer 

Espanyol 

 Rosendo 

Satorre 

Esquerra 

Republicana 

Beneficència 
i Higiene 

Santiago 

Miralles 

Partit 
Socialista 
Obrer 

Espanyol 

 José Mirá Partit 
Republicà 

Radical 

 Ricardo 

Miralles 

Esquerra 
Radical 

Socialista 
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 Enrique Pastor Partit 
Socialista 
Obrer 

Espanyol 

 Tomás 

Hernández 

Esquerra 

Republicana 

Camins, 
Fonts, festes 

Ricardo 

Miralles 

Esquerra 
Radical 

Socialista 

 Vicente Juan 

Gisbert 

Esquerra 
Radical 

Socialista 

 Enrique Pastor Partit 
Socialista 
Obrer 

Espanyol 

 Eugenio 

Pascual 

Partit 
Socialista 
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Obrer 

Espanyol 

 José Abad Partit 
Republicà 

Autònom 

Muntanyes, 
cases 
barates, 
estadística 

Salvador 

Pérez 

Esquerra 
Radical 

Socialista 

 Vicente Juan 

Gisbert 

Esquerra 
Radical 

Socialista 

 Eugenio 

Pascual 

Partit 
Socialista 
Obrer 

Espanyol 

 José Abad Partit 
Republicà 



415 

 

Autònom 

 Tomás 

Hernández 

Esquerra 

Republicana 

Proveïments, 
Bens 
municipals, 
cementeris 

Rosendo 

Satorre 

Esquerra 

Republicana 

 José Reig Esquerra 
Radical 

Socialista 

 Teofilo Andrés Partit 
Republicà 

Radical 

 Enrique Pastor Partit 
Socialista 
Obrer 

Espanyol 
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 Remigio 

Guarinos 

Esquerra 

Republicana 

 

Font.-  Actes municipals de 1936. Elaboració 
pròpia. 

 
Quan fem una ullada en profunditat a la 

nova composició de les comissions municipals 
podem veure amb claredat que Esquerra 

Radical Socialista manté el control efectiu de 
totes les comissions, on sempre tindrà una 
majoria favorable als seus interessos com a 
mínim de tres a dos, però també cal veure que 
ho farà amb certa intel·ligència política doncs, 
ells com a partit sempre autoconsiderat la 
majoria minoritària no tindran mai més de 2 
representats a les comissions, però el tercer 
membre sempre estarà representat per un aliat 
polític local de: Esquerra Republicana, 
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Republicà Autònom o si de cas un dels dos 
membres dels socialistes que son a l‟equip de 
govern. 

 
Com tantes voltes passa a la política 

municipal a Espanya i més concretament a 
Alcoi els canvis polítics significatius comporten 
altres canvis simbòlics a la ciutat com son la 
nova retolació de carrers. Ara una volta reposat 
l‟ajuntament democràtic portarà endavant altra 
modificació als noms dels carrer, encara que 
aquesta vegada son pocs, no com ja va passar 
al 1931. El simbolisme està molt clar, doncs es 
continuarà suprimint noms relacionats amb la 
cultura religiosa de la ciutat i s‟ha aprofita per a 
fer un homenatge a  gent vinculada a la 
revolució d‟Astúries, tots els carrers afectats 
tenen eixe component polític, tots abandonen 
noms relacionats amb l‟església catòlica i son 
substituïts per noms de persones directa o 
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indirectament relacionades amb la revolució 
d‟Astúries. 
 

  Quadre XXIX.-  Relació de carrers que 

canviaran de nom a  Alcoi al  1936 amb el nou 
ajuntament reconstituït republicà. 

 
DENOMINACIÓ 

VELLA 

DENOMINACIÓ 

NOVA 

Beato Nicolas Factor Aida La Fuente 

Virgen Fuente Roja Luís de Sirval 

San Buenaentura Vázquez y Argüelles 

Font (154) , elaboració pròpia 

 
A poc a poc, la rutina va tornant a la vida 

política municipal, però tal i com hem vis d‟alt el 
nou equip municipal de govern considera que a 
més de suspendre certes actuacions de la 
Comissió Gestora com el nomenament del 
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personal funcionari per a treballar a 
l‟ajuntament suposadament fidel als interessos 
antirepublicans, també hi cal anar més enllà i 
decideix nomenar un comitè polític format per 
els regidors amb la finalitat també de revisar 
mentre tant tots els nomenaments a 
l‟ajuntament d‟ Alcoi per part de l‟esmentada 
comissió gestora i depurar així si de cas les 
responsabilitats polítiques dels mateixos 
funcionaris municipals durant el temps d‟ 
actuació de la comissió gestora, aquesta 
mesura en principi semblava que anava molt 
dirigida a l‟actuació de la guàrdia municipal d‟ 
Alcoi, però amb una errada política greu de no 
voler recordar que en realitat la guàrdia 
municipal, durant eixe període no  funcionava 
com un cos municipal civil, doncs es trobava 
militaritzada des del primer moment a l‟ octubre 
de 1933, doncs, a la sessió municipal del setge 
d‟octubre ja van veure com quedaven 
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militaritzats i baix les ordres directes del 
comandant militar de la plaça, el coronel del 
Regiment destacat a Alcoi, fins al moment 
present en febrer de 1936, per tant la suposada 
llibertat d‟actuació de les persones investigades 
era molt reduïda, i en tot cas les seues accions 
serien tan sols responsabilitat política del 
comandament militar de la plaça o en tot cas 
del mateix  Governador Civil de la província 
que havia decretat l‟estat de guerra. També cal 
indicar que aquesta mena de caça de bruixes 
sols hi comportarà més conflictes locals, 
primer, enemics polítics, després i per últim 
personals a una ciutat xicoteta, on tots es 
coneixen i de vegades les rivalitats polítiques 
son un clar reflexe de rivalitats personal o de 
conflictes individuals. En aquesta actuació 
política contra les comissions gestores no cal 
esperar una acció alcoiana exemplar i única a 
favor de la República democràtica doncs el 
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mateix també es fa a altres llocs i podem 
comprovar la solidaritat entre els ajuntaments 
democràtics doncs “la corporación se adhiere al 
ayuntamiento de la Linea para que sea posible 
separar a cuantos funcionarios públicos por su 
actuación contra la República al apoyar a las 
Comisiones Gestoras” (155). Aquí en realitat 
l‟Ajuntament d‟Alcoi el que vol fer és pressionar 
al govern d‟Espanya, com ja havia demanat 
abans per a que faciliti la normativa legal per 
poder fer efectiva la separació de les funcions 
dels càrrecs nomenats per les comissions 
gestores, doncs la corporació alcoiana encara 
manté certs dubtes sobre la completa legalitat 
d‟una actuació en eixa direcció portada 
endavant sols per el seu compte i que 
aleshores pot ser recorrida sense un clar suport 
legal a nivell nacional.  
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La corporació així i tot, nomenarà una 
comissió política encarregada de fer una 
investigació sobre les actuacions polítiques i el 
seu nomenament com a funcionaris durant el 
període de funcionament de la comissió 
gestora. Estarà formada sols per quatre 
membres. 

 
  Quadre XXX.-   Membres de la comissió 

política d’investigació i partit al que pertanyen. 

 

REGIDOR càrrec PARTIT 

Guarinos 
Calatayud 

President Esquerra 
Republicana 

Pastor Aracil vocal Partit Socialista 
Obrer Espanyol 

Gadea Picó vocal Partit Socialista 
Obrer Espanyol 

Pérez Santonja vocal Esquerra 
Radical 
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Socialista 
Font (156). Elaboració pròpia. 
 

  Cal recordar que en un primer moment la 
corporació va proposar com a membre de la 
comissió al regidor Mirá Pérez, ara membre del 
Partit Radical Socialista, però abans afiliat als 
radicals, que no va acceptar el nomenament, 
doncs es podria veure afectat per falta 
d‟objectivitat. La tasca d‟investigació política de 
la comissió semblava que tindria molta més 
repercussió de la que després a l‟hora de la 
veritat va tenir; doncs com ja hem dit en principi 
l‟objectiu fonamental era examinar l‟actuació a 
la ciutat per part de membres de la Guardia 
Urbana. Però, després d‟un temps 
d‟investigació el resultat sorprenentment va ser 
prou curt. La comissió va aprovar sols un 
expedient per a “ 21 funcionarios con 
expedientes colectivos de supresión de empleo 
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y sueldo: 7 subalternos, 2 policias, 3 del 
cementerio y 6 del Hospital” (157). El problema 
polític i jurídic vindrà al moment d‟aprovar si al 
final és fa un únic expedient col·lectiu, o per si 
de cas a cadascú dels funcionaris cal obrir-li un 
expedient individual, doncs les conseqüències 
finals poden ser diferents. 
   

Ja hem vis com la relació política entre 
Esquerra Radical Socialista i el Partit Socialista 

Obrer Espanyol a la ciutat no és gens cordial. 
Els socialistes van ignorar als republicans en la 
confecció de les llistes del Front Popular i 
després els republicans no els van donar cap 
càrrec d‟importància a l‟Ajuntament d‟Alcoi. En 
eixa lluita també entrarà l‟òrgan dels socialistes 
quan afirmarà “Después de las elecciones, 
Izquierda Radical Socialista solicitó ingresar en 
el Frente Popular, se admitió su ingreso como 
uno más... Ante las elecciones del 12 de abril 



425 

 

solicitó 9 puestos de los 16 del Frente Popular, 
porque sus fuerzas en la localidad le dan 
derecho a ello. El Frente Popular le asignó 7 
puestos y la alcaldia para 1 de ellos” (158). El 
primer que cal aclarir és que els republicans 
havien demanat entrar al Front Popular abans 
de les eleccions i no després com afirma 
Orientación. Sobre les negociacions del 
nombre de regidors a la llista, de moment no hi 
tenim altra font documentada, però ens sembla 
prou creïble que demanaren 9 llocs d‟eixida i 
els en oferiren 7, a més a més, tenint en 
compte que 7 també era un nombre prou 
acceptable si tenien l‟alcaldia i a la llista hi 
podien haver altres republicans d’Esquerra 

Republicana; però sembla, que com les 
previstes eleccions municipals de l‟abril no es 
faran, tota negociació quedarà en res, mentre 
que els socialistes continuaran amb la pressió 
als republicans que ja havien començat al 
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febrer quan van demanar que les baixes de 
regidors a l‟Ajuntament foren ocupades per 
nous regidors “El Ayuntamiento tiene 13 bajas, 
con derecho propio solo asisten 18 
pertenecientes a 3 partidos: Casa del Pueblo, 
Socialistas e Izquierda Republicana. Las bajas 
tendrian que ser repartidas entre los 4 partidos 
del Frente Popular” (159). Aquest manera de 
menysprear públicament als republicans és al 
menys curiosa doncs ja ni els nomenen com a 
partit, sols diuen que son la gent de la Casa del 
Pueblo, lloc que per cert compartien amb els 
socialistes a Alcoi, i que cal nomenar nous 
regidors, la finalitat oculta era llevar-li poder 
local als republicans i fomentar a la gent del 
Front Popular encara que no tingueren cap 
representació important a la ciutat, com 
passarà quan al març. Ja vist que no hi hauran 
eleccions municipals a l‟abril demanen al 
Governador el nomenament de regidors interins 
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per a cobrir les vacants i que també hi tingui 
representació al nou ajuntament el Partit 

Comunista d’Espanya, membre del Front 

Popular,  quan en realitat a Alcoi tenien molt 
poc recolzament, però els socialistes aquí son 
més fidels als comunistes als què  veuen quasi 
com a uns iguals, doncs ja van definir aquesta 
aliança una vegada a la ciutat com: la gran 
comunión de unificación marxista, front als 

republicans als que tradicionalment sols 
consideren com els amics més enemics. 

 

Després de la destitució d‟ Alcalá Zamora i 
en aplicació de la constitució republicana caldrà 
nomenar un nou president de la República, de 
manera interina i fins al seu nomenament 
definitiu, aquest càrrec l‟ocuparà el president de 
les Corts, Diego Matines Barrio. Aleshores i per 
a l‟elecció inequívoca d‟un nou president cal 
convocar eleccions per a Compromissaris en 
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nombre equivalent al de diputats electes per 
cada circumscripció,  així i en aplicació de la 
legislació el govern publicarà les condicions 
legals per a ser nomenat candidat per a 
compromissaris. A la província segons l‟acta de 
la Junta Provincial del cens electoral és 
proclamen cent vint i set candidats el 23 d‟abril  
de 1936 per a les eleccions que van tenir lloc el 

26 del mateix mes.  

 

 En realitat,  no hi havia cap disputa 
electoral, doncs tots els candidats eren gent 
que estava vinculada directament al Front 

Popular. La gent de la C.E.D.A.  va decidir no 
presentar cap candidat a la circumscripció de la 
província, com tampoc on van voler fer  altres 
partits republicans d‟esquerres o inclús altres 

organitzacions de dretes. 
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 La ciutat d‟ Alcoi tornarà a estar dividida, 
com abans electoralment en sis districtes, que 
després es divideixen també  en seccions el 
primer districte amb catorze seccions, serà altra 
vegada el més nombrós; i el segon amb sols 
set serà també aquesta vegada el més xicotet 

de tots.  

 

Quadre XXXI .- Resultats de les eleccions a 
compromissaris per a l’elecció de president de la 

República a l’abril de 1936 a la província i a Alcoi 

 

NOM PARTIT VOTS       

A   LA 

PROVIN

CIA 

%     

DELS 

VOTS 

VOTS 

A 

ALCOI 

 % 

DELS 

VOTS 

Angel 

Pascual 

Devesa 

Esquerra 

Republicana 

155.332 95,48 8.702 81,29 



430 

 

Gregorio 

Ridaura 

Pascual 

Esquerra 

Republicana 

151.038 92,84 8.661 80,91 

Agustín 

Mora 

Valero 

Unió 

Republicana 

150.695 92,63 9.257 86,48 

José 

Cañizares 

Domènech 

Partit 

Socialista 

Obrer 

Espanyol 

149.343 90,00 9.274 86,64 

Antonio 

Cañizares 

Penalva 

Partit 

Socialista 

Obrer 

Espanyol 

149.171 91,69 8.981 83,90 

José 

López 

Pérez 

Esquerra 

Republicana 

145.743 89,58 9.101 85,90 

Manuel 

Rodríguez 

Martínez 

Partit 

Socialista 

Obrer 

144.225 88,65 9.195 85,90 
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Espanyol 

Luís 

Arraez 

Asensi 

Partit 

Socialista 

Obrer 

Espanyol 

114.071 70,11 9.108 85,08 

Rafael 

Lledó 

Asensi 

Partit 

Sindicalista 

25.105 15,43 0 0 

Jacinto 

Alemañ(si

c) 

Campello 

Partit 

Comunista d‟ 

Espanya 

25.818 15,87 0 0 

Vicente 

Marco 

Belda 

Unió  

Republicana 

24.707 15,18 0 0 

Blanc  1.930  0 0 

Font (160) Actes electorals. Elaboració pròpia 

 



432 

 

En realitat a la premsa local no hi trobem 
cap acte de la nova campanya electoral, ni 
propaganda electoral i ni tan sols de referència 
a les eleccions a Compromissaris fora d‟unes 
poques noticies puntuals. Sols hi ha un total 
desinterès a la premsa de la ciutat tant de 
l‟esquerra que sembla considerar les eleccions 
com un simple tràmit burocràtic  que hi ha que 
passar, sense excessiu esforç, com tampoc a 
la premsa de la dreta que ni tan siquiera hi fa 
cap referència, doncs sembla que com no 
tenen candidat nacional amb possibilitats de 
competir i tampoc presenten cap candidatura a 
la província prefereixen l‟abstenció com a una 
mena de protesta contra el sistema i no hi 
donen cap importància a aquestes eleccions.  
Per altra costat també ens sembla que a banda 
del desinterès per l‟elecció, hi ha un cansament 
electoral, a més a més, d‟ un desconeixement 
considerable sobre la necessitat d‟aquesta 
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nova elecció, doncs molta gent no hi té clar per 
a que tornar a votar tant prompte si acaba de 
guanyar l‟esquerra i ja hi ha govern per aplicar 

les polítiques noves. 

 

L‟abstenció en la província al igual que a 
tota la resta d‟ Espanya serà molt elevada, 
doncs segons les actes electorals sols hi van 
anar a votar a tota la província 162.682 
electors, i cal recordar que la dona ja votava 
com ho havia fet a les dos darreres  ocasions 
anteriors. Però a Alcoi la desafecció electoral 
encara serà molt més elevada, doncs sols hi 

aniran a votar 10.704 alcoians.  

 

El primer que ens cridà l‟atenció dels 
resultats a la província és que fora dels electes 
que hi trobem al quadre XXXI, cap altre dels 
candidat va aplegar a rebre ni tan sols el 10% 
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dels vots emesos. Però els resultats a la nostra 
ciutat ens sembles molt més significatius, 
doncs, ja que,  dins dels dotze compromissaris 
electes hi trobem fins a tres candidats que no 
rebran cap vot a la Alcoi. Dels quals hi troben 
certa explicació per a dos d‟ells: el representant 
dels comunistes, que com ja hem vist al llarg 
del temps tenen pocs partidaris a la ciutat, però 
així i tot el fet destacable és que no el van votar 
ni els mateixos afiliats del Partit Comunista 

d’Espanya a Alcoi. Fonamentalment l‟explicació 
més senzilla la trobem en  l‟absència total de 
vots per part del candidat  del Partit 

Sindicalista, doncs Pestaña no tenia cap 
partidari a la ciutat.  Però ens sembla molt difícil 
d‟ explicar els zero vots de Vicente Marco 
d’Unió  Republicana, doncs és un representant 
d‟un partit republicà que a Alcoi sempre han 
tingut cert recolzament, i més quan l‟altre 
representant del mateix partit hi va aplegar a 
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més de 9.000 vots, a més, de ser la primera 
vegada de la que hi tenim noticies. Per altra 
banda hi trobem una concentració important del 
nombre de vots a la ciutat molt elevada doncs 
els Compromissaris electes que hi van rebre 
vots, tots ells estan per damunt del 85% dels 
vots rebuts, xifra molt elevada i que demostra 
molta fidelitat i conscienciació per part dels 
pocs ciutadans d‟ Alcoi que hi van anar a votar 

en aquesta ocasió. 

 

La lluita en favor d‟una societat anticlerical i 
en favor d‟una administració laica sempre 
estarà present a l‟ajuntament alcoià, doncs al 
poc de recuperar l‟alcaldia Esquerra Radical 

Socialista per mig de l‟Alcalde Botella aprova 
tornar a comprovar que efectivament i sense 
cap tipus de dubte les edificis religiosos de les 
esglésies de Sant Francesc i de Sant Agustí 
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son propietat municipal, com ja ho havien fet 
abans de 1933, però ara després de la tasca de 
la Comissió Gestora i per a evitar sorpreses 
jurídiques, sobre la propietat dels immobles d‟ 
última hora es tornarà a fer. El primer intent del 
govern republicà de fer-se amb els edificis ja 
nomenats correspon al 15 de novembre de 
1931, quan de manera formal van demanar 
oficialment la secularització del convent de 
Sant Agustí per a reformar l‟edifici i poder 
convertir-lo en un mercat tancat o llotja, per 
higiene, doncs fins ara el mercat setmanal és 
celebrava al mig del carrer, ubicat entre la 
Plaça de la República i el carrer que rebia 
abans eixe nom homònim, canviat anys enrere 
per Polavieja i que ja hem vist com va ser 
canviat a l‟inici de la República per Rizal. En 
cas de tenir una contestació afirmativa l‟Alcalde 
proposa i és aprovat a la sessió municipal “que 
sean desalojados en 15 días y entregadas las 
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llaves al ayuntamiento que tiene necesidad de 
locales para educación y que el día 1 de abril 
empiece el derribo de San Agustín para que en 
su día se lleven las obras que se acuerde 
“(161). A l‟expedient corresponent hi trobem la 
primera prova de la propietat municipal dels 
edificis quan el registrador de la propietat 
afirma: “estos conventos pertenecen a la 
nación y fueron vendidos al Excmo. 
Ayuntamiento según escritura de 20 de mayo 
de 1841. Las iglesias no estan en la escritura 
pues no lo posibilita la ley del momento. Por 
ello no se puede emitir la correspondiente 
certificación”(162). 

 
Des d‟altre punt de vista i en la mateixa 

data presenta la dimissió com a director  tècnic 
de l‟Hospital Civil Municipal d‟Oliver el metge 
Salvador García Muñoz, doncs a l‟eixir elegit 
diputat per la província d‟Alacant dins de la 
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llista del Front Popular és un càrrec 
incompatible.   

 
 Altre conflicte polític del nou govern 

municipal contra l‟actuació anterior de la 
Comissió Gestora local, serà revisar el 
nomenament d‟Alejandro Lerroux com a 
ciutadà d‟honor del poble d‟ Alcoi; ara hi calia, 
tornant a la normalitat política i per tant suprimir 
aquest nomenament oportunista i, a més a 
més, en un acte de coherència política anar 
més enllà, s‟aprova després de presentar-ho el 
regidor socialista i primer tinent d‟alcalde 
Santiago Gadea declarar al senyor Alejandro 
Lerroux com “ciudadano indeseable” (163). 
Aquesta acció serà ampliada després a tots els 
membres alcoians de la Comissió Gestora. El 
nomenament de Lerroux el podem incloure dins 
d‟unes actuacions semblants que sempre 
passen a la ciutat i també a altres indrets d‟ 
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Espanya quan els polítics locals de l‟època 
volen quedar bé amb la persona de prestigi del 
moment com ja va passar abans amb el 
general Polavieja vinculat a la ciutat, on va 
créixer, que a banda del reconeixement polític 
públic de l‟instant, també es va posar un carrer 
al seu nóm, i com hem vist al primer capítol del 
present treball quan s‟instaura la República 
serà suprimit. Doncs ara a banda de la 
desqualificació de Lerroux, i amb els canvis 
polítics a nivell nacional, hi trobem altre acte de 
submissió al cap polític de l‟època; quan el ple 
de l‟ajuntament a petició del regidor senyor 
Guarinos Calatayud, aleshores membre 
d’Esquerra Republicana va proposar felicitar al 
senyor Azaña per el seu nomenament com a 
president, i  que “se declare ciudadano de 
honor” (164). 

 



440 

 

Dins de la mateixa dinàmina de 
recolzament a les accions del nou parlament, 
els socialistes alcoians defensaven l‟aplicació 
de l‟article 81 de la constitució que havia de 
facultar al congrés per a destituir al president 
de la República en cas de no considerar 
justificada la segona dissolució de les Corts; 
ara els socialistes alcoians que es veuen en el 
poder no volen recordar com abans ells 
mateixos li demanaven al president de la 
República la dissolució de les Corts. I com 
quan ara gràcies a la convocatòria de les 
darreres eleccions, ells han aconseguit 
recuperar el poder. “Las Cortes de la República 
destituyendo fulminantemente a D. Niceto 
Alcalá Zamora, han cumplido con su deber” 
(165). Com hem vist, tampoc a Alcoi fan cap 
reflexió sobre la possibilitat d‟estar davant d‟ 
una venjança política i personal d‟Azaña sobre 
Alcalá.    
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Com sempre passa  a la ciutat, els dirigents 

polítics locals i els regidors a l‟Ajuntament 
permaneixen en una lluita ideològica 
continuada, encara que semblava que després 
de la gran  victòria local del Front Popular al 
febrer la pau, la cordialitat i les bones relacions 
havien tornat a la casa gran d‟Alcoi, com ja 
havia passat al principi de la proclamació de la 
República, però de veritat no era del tot cert, 
així ja a l‟abril del 1936, és a dir, a tant sols dos 
mesos de les darreres eleccions internes per al 
govern municipal, on com ja hem vist els 
socialistes sols obtindran dos càrrecs; el 
regidor socialista Santiago Gadea dimiteix com 
a primer tinent d‟alcalde “por no compartir la 
moral política de los dirigentes del partido 
socialista local al cual debe su representación 
“(166). Aquest regidor sembla que no estava en 
un principi recolzat per la direcció local del 
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partit per a acceptar el càrrec de primer tinent 
d‟alcalde baix la direcció política local 
d’Esquerra Radical Socialista. Nosaltres també 
creem que la dimissió té molt a veure en els 
fets desenvolupats com a conseqüència de 
l‟ocupació dels temples religiosos i de la versió 
dels fets que donarà, com veurem després 
l‟òrgan dels socialistes a Alcoi, i que el regidor 
en qüestió es veu atacat indirectament per els 
membres del seu mateix partit.  La dimissió del 
regidor socialista no és acceptada per la 
majoria dels regidors i aleshores el senyor 
Gadea romandrà en el càrrec de primer tinent 
d‟alcalde. Aquest acte del regidor que recolza 
al govern municipal de l’Esquerra Radical 

Socialista es criticat per Orientación Social al 
considerar que els vots i per tant el càrrec 
institucional no son del regidor, sinó del Partit i 
que aquest benefici, és a dir, l‟acta municipal, 
en una actuació més d‟autoritat cal que torni a 
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mans del partit i manifesta sobre la seua 
actuació “el señor Gadea ha disfrutado del 
derecho por el partido, no por derecho própio” 
(167).  Al mateix número del setmanari també 
hi trobem ja referències a les dificultats de les 
relacions entre el sindicat socialista de l’U.G.T. i 
els anarquistes de La C.N.T. doncs el 
socialistes culpen als anarquistes de la falta 
d‟acord davant un hipotètic pacte sindical 
d‟unitat d‟acció proletària per culpa de ser la 
C.N.T. d‟ Alcoi un sindicat recentment infiltrat 
de feixistes locals.  

 
Els conflictes polítics no son sols una 

exclusiva d‟ uns partit polítics a Alcoi, on les 
derives ideològiques de la gent son 
continuades, moltes vegades per motius 
estrictament polítics i altres, la majoria  per 
problemes personals, que de vegades són sols 
de cara a la galeria, en realitat com una 
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manifestació de rivalitats polítiques. Com també 
podem veure què va passar quan al maig de 
1936 el setè tinent d‟alcalde, Rosendo Satorre, 
membre del partit Esquerra Republicana  
aleshores també dimiteix “por diferencias con el 
alcalde” (168). La realitat política com quasi 
sempre era altra, doncs en el fons no hi eren 
diferències de caràcter polític o de confiança, 
les diferències sols eren més de relacions 
personals perquè el senyor Satorre volia una 
mena de disculpa publica per els fets que van 
ocorre a darreries de 1932, quan després d‟un 
fort enfrontament al consistori entre els dos 
regidors Botella i Satorre, va acabar com ja 
hem vist amb l‟agressió a Satorre per part de 
Botella, però que ja semblava políticament 
amortitzada sobretot després de l‟intent 
fracassat de la reprovació de l‟alcalde i 
fonamentalment superat com afirmarà el mateix 
Alcalde al moment polític actual quan els dos 
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s‟havien votat mútuament per a tenir els nous 
càrrecs municipals. Aquesta dimissió també 
quedarà en fum de canyot doncs, tampoc és 
acceptada per la majoria de la corporació 
municipal i Rosendo Satorre romandrà al seu 
càrrec de tinent d‟alcalde en l‟equip de govern 
municipal. 

 
La vida econòmica i social a la ciutat 

segueix com abans, l‟anarquisme alcoià que de 
vegades ens sembla que va per lliure respecte 
a la resta d‟organitzacions espanyoles, manté 
en alguns aspectes de la vida política una 
independència d‟actuació i d‟idees polítiques 
respectes als companys de la resta d‟Espanya 
que fa estranyes algunes consideracions 
polítiques dels alcoians. Després de les 
eleccions de febrer i quan el nou govern ha 
reposat a la Generalitat catalana, el setmanari 
anarquista alcoià Solidaridad Obrera es 
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manifesta a favor de la reactivació de 
l‟anomenada Regió Llevantina, però sempre 
dins dels conceptes de lluita continuada contra 
el capitalisme i contra l‟estat, mai en defensa 
del nacionalisme, considerat una ideologia 
burgesa, al suposar que amb aquesta mena 
d‟autonomies l‟estat espanyol serà menys fort i 
serà més fàcil per a poder aplegar a una 
vertadera confederació sindical “Se reorganitza 
la Región Levantina, haciendo despertar las 
más halagüeñas esperanzas para el futuro 
confederal... para que ocupe el lugar en las 
duras luchas contra el capitalismo y el estado 
“(169). Per si quedava encara algun tipus de 
dubte sobre la continua lluita contra l‟estat per 
part de l‟anarquisme alcoià podem llegir al 
mateix setmanari “ todos los estados matan, 
asesinan y coartan la libertad de los pobres 
trabajadores (170). Creem que és un clara 
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referència a qualsevol tipus d‟estat, inclòs una 
mena d‟estat autonòmic.  

 
Dins de la mateixa línia política del 

Guadiana sobre l‟autonomia valencià, 
l‟Ajuntament d‟Alcoi que com hem vis ja va 
començar a participar en la redacció d‟un 
projecte d‟estatut al 1931, al principi de la 
República; després quan el bienni conservador  
i a remolc de la nova política nacional més 
conservadora i centralista es va ajornar tota 
aquesta inquietud nacionalista al considerar 
que no hi havia cap urgència política per aquest 
plantejament, doncs la República hi era 
suficient garantia per a tots, doncs tots caben 
en ella. Ara amb els nous aires polítics a 
Madrid que pareixen més favorables altra 
vegada a una descentralització de l‟estructura 
de l‟estat espanyol; l‟Ajuntament alcoià 
col·laborarà amb Germania i Esquerra 
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Nacionalista Valenciana en un qüestionari per a 
saber l‟interès del poble del País Valencià en 
tornar a treballar per a la implantació d‟un 
estatut d‟autonomia tal i com confirmen “ el 
proyecto de estatuto de nuestra nacionalidad” 
(171). Aquí hi ha un canvi fonamental en el 
discurs polític respecte al projecte d‟estatut a la 
política alcoiana, que el trobem al aparèixer per 
primera vegada el concepte de nacionalitat 
valenciana, doncs fins ara, cal recordar 
trobaven sempre, primer el problema de definir 
políticament: Què som? i per suposat  Qui 
som?. Doncs de vegades com ja hem vist el 
plantejament autonòmic dubtava d‟incloure amb 
nosaltres a Murcia, altres vegades a Albacete o 
Conca, doncs prevalia més un concepte 
geogràfic, referit al conegut com Llevant 
espanyol que el nacionalista i inclús de 
vegades el plantejament de sols una part 
d‟Alacant, per suposat sempre amb Alcoi dintre 
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del País Valencià, però tal vegada sense el 
Baix Segura i a vegades també sense el 
Vinalopó Mitja. 

 
Els conflictes polítics i econòmics nacionals 

sempre tenen certa repercussió a la ciutat i el 
problema de la terra, encara que no es viu 
directament a la ciutat d‟Alcoi, on no existeix 
eixa complicació econòmica, política o social si 
que sol aparèixer en els debats i en els 
plantejaments ideològics dels alcoians que aquí 
sempre mantenen un criteri molt clar de 
solidaritat en defensa dels treballadors del 
camp. Els anarquistes alcoians segueixen 
considerant que la propietat privada és l‟enemic 
de la classe treballadora en totes els seues 
vessants; per eixe motiu afirmaran “la tierra no 
es de nadie, como no es de nadie el agua, el 
sol” (172). Per l‟anarquisme alcoià la propietat 
privada o estatal és un robament del poder 
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polític o econòmic i per tant senzillament tot és 
de tots, és a dir, els proletaris organitzats 
sempre en agrupacions de treballadors; també 
manté sempre una lluita contra les idees 
marxistes, d‟ací que també sempre situí a 
l‟Estat  com a un enemic dels treballadors. 
Situar a l‟estat com a enemic comporta no ser 
molt amic dels marxistes i per tant de la gent 
del Front Popular; a aquesta gent li recorda 
sempre que pot ser que la victòria electoral del 
febrer va ser gràcies a ells, doncs “no 
acudiendo a las urnas a elegir compromisarios, 
el proletariado español demuestra estar 
identificado con la politica de La C.NT... Pero 
sin embargo el mismo proletario voto el 16 de 
febrero, pero lo hizo para recomponer sus 
ansias de defensa, no porque le inspirasen 
confianza la politica de izquierda del Frente 
Popular, interesaba que los presos de la 
revolución de octubre saliesen a la calle y 
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volvieran a casa , y voto por los presos, no por 
el Frente Popular”.(173). És a dir, que quedi 
molt clar per a tots i per a sempre, no hem anat 
a votar per a tenir un govern d‟esquerres, ho 
hem fet per a poder treure a la gent al carrer i 
així continuar tots junts la lluita per a la 
revolució anarquista. 

 
La conflictivitat laboral no es veu rebaixada 

en cap moment, ja siga per el problema de la 
falta de treball a Alcoi, els jornals reduïts, els 
lloguers de la vivenda molt alts, els preus dels 
aliments bàsics molt més cars que a altres 
poblacions dels voltants i altres aspectes de la 
vida quotidiana com el que ens portarà a la 
darrera vaga del tèxtil abans de la Guerra Civil.  

 
La vaga d‟ara començarà el 29 de maig de 

1936 i tindrà com a motiu fonamental el 
problema del segur d‟infermetat, doncs ja al 
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1931 va haver una vaga, que va durar fins a les 
quatre setmanes, que va acabar sense 
aconseguir el resultat esperat, però amb la 
promesa política per part del govern d‟Espanya 
de forçar en poc temps la seua implantació, 
cosa que després es va anar allargant. Doncs 
ara amb la mateixa finalitat de forçar a la 
patronal alcoiana a signar un acord amb la 
implantació d‟aquest segur. Més de 7.000 
obrers alcoians, en realitat tota la gent del tèxtil, 
s‟han declarat en vaga. Però sembla parèixer 
que alguna cosa esta canviat a Espanya i als 
pocs dies d‟iniciada la vaga la patronal 
acceptarà implantar el segur d‟infermetat i la 
vaga quedarà suspesa el dia 5 de juny, tornant 
per el moment tots al treball. És clar que la 
tranquil·litat tindrà una durada prou curta, doncs 
el colp d‟estat de Franco i altres militars portarà 
a la Guerra Civil.  Així i tot qualsevol conflicte 
laboral per xicotet que pugi ser, és converteix 
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en un problema greu de negociacions 
col·lectives, com per exemple va ocorre al mes 
de març quan hi trobem un conflicte intern de 
nomenament de personal encarregat, a 
l‟empresa Papereres Reunides, la més gran 
d‟Alcoi, que a poc a poc va fent-se més i més 
difícil, tant sols per tenir diferències sobre quina 
té que ser la persona que cal que ocupi un 
ascens de càrrec, doncs l‟empresa prefereix a 
una persona més fidel i els treballadors 
argumenten que li correspon a la de més 
antiguitat a l‟empresa.    

 
Un dels problemes més greus que tindrà la 

ciutat en el referent a infraestructures és el 
problema de l‟habitatge, fonamentalment en 
dos vessants: la primera és la mancança de 
cases i la construcció d‟aquestes en altura 
doncs les condicions orogèniques de la ciutat 
impedeixen un creixement continuat en 
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ampliaria, i a més a més, els ponts per accedir 
a les noves zones d‟actuació urbanística no 
tenen encara molt de temps en funcionament; i 
la segona és els alts preus dels lloguers. Per al 
primer problema l‟Ajuntament republicà 
intentarà buscar algunes mesures d‟actuació, 
però com seran poques i molt diferides en el 
temps com a conseqüència de la manca de 
recursos econòmics municipals, el resultat 
sempre serà dolent.  

 
Una de les xicotetes accions portades 

endavant per la corporació municipal serà ara 
quan “se concede subvención a la Cooperativa 
española de casas baratas para la construcción 
de casas”(174). Aquesta cooperativa a Alcoi en 
realitat era la cooperativa Pablo Iglesias, 
vinculada al Partit Socialista Obrer Espanyol, 
que tenia com a objecte facilitar l‟habitatge en 
propietat, aquest sistema és l‟utilitzat a Alcoi, 
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on els obrers rebien un crèdit que a poc a poc 
s‟amortitzava. Aquí, lluny del casc urbà de la 
ciutat, hi van trobar uns terrenys prou barats en 
eixe moment ja que eren a la zona de 
l‟Eixample, què encara estava per a 
desenvolupar urbanísticament i es trobava una 
mica lluny del centre de la ciutat, més 
concretament al voltant del carrer Perú: aquí és 
va construir un grup de cases individuals d‟uns 
45 m2 de dos plantes i algunes tenien fins i tot 
un pati. L‟altre grup de cases desenvolupades a 
la mateixa zona de l‟eixample ocupava tota una 
illa de la planificació urbanística, tenien tres 
altures per casa, amb tres habitatges per 
planta; cada vivenda disposava de llum, cuina, 
aigua potable i un escusat amb pou sec. 
Construïdes amb materials barats. A la planta 
baixa hi trobem o bé vivendes o bé petits locals 
per a xicotetes industries. 
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L‟altra opció per accedir a una vivenda a la 
ciutat era el lloguer, però aquests preus eren 
sempre molt elevats, com a conseqüència de 
les poques vivendes disponibles al mercat i  al 
mateix temps quasi sempre en condicions molt 
dolentes. Per eixe motiu amb les noves 
condicions polítiques a la ciutat i 
fonamentalment a Espanya, és celebrarà una 
assemblea de la Lliga d‟Inquilins d‟ Alcoi que 
presenta unes conclusions a la corporació 
municipal i aquesta les accepta i les remet a la 
superioritat: 

 
“1.- No podran deshauciarse a ningún 

inquilino por motivo alguno, a excepción de 
falta de pago y desordenes. 

 
2.- Que si por enfermedad o paro forzoso, 

no se puede pagar no sea atormetado por el 
deshaucio 
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3.- Que la revisión de alquileres se 

convierta en ley”(175). 
 
La finalitat de la proposta era protegir als 

treballadors que de manera cíclica es 
quedaven sense treball, doncs les dificultats 
per a trobar treball eren nombroses i de 
vegades la gent o pagava el lloguer o mal 
menjava. 

 
Altre dels greus problemes socials que 

encara te la ciutat és el problema educatiu, 
aquest en dos vessants: 

 
La primera és el problema de la manca 

d‟escoles a la ciutat per a donar un 
ensenyament bàsic a tots els xiquets i xiquetes. 
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La segona és gran quantitat d‟escoles de 
tipus religiós o relacionades amb l‟església que 
hi trobem. “A Alcoi, la inspecció educativa havia 
avaluat en un 40%, la proporció de xiquets 
escolaritzats que rebien ensenyament en 
escoles religioses”(176). 

 
Com ja hem vist les relacions entre el 

senyor Rodolfo Llopis i el poble d‟Alcoi no eren 
molt fluides ni tenien bona comunicació. Un 
exemple és quan “el diputado a Cortes por la 
província el señor D. Rdolfo Llopis comunica la 
concesión de una subvención de 3.000 pesetas 
para la cantina escolar. Pero no existiendo se 
pide se estudie para instalarla” (177). Nosaltres 
creem que aquesta circumstància és tan sols 
un exemple més de la falta de relació directa i 
comunicació fluida entre un diputat significatiu 
de la província, què, a més a més, va ser 
director general d‟ensenyament primari i la 
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ciutat d‟Alcoi, d‟on es representat provincial. La 
ciutat té problemes educatius molt més greus i 
urgents que rebre una subvenció per a un tipus 
d‟establiment educatiu que ni tan sols existeix a 
Alcoi. 

 
En realitat el problema educatiu fonamental 

és la mancança d‟escoles i la corporació és 
conscient de la greu problemàtica ”solucionar el 
problema de la enseñanza religiosa en Alcoy es 
el más dificil de la província, pues el 35 ó 40% 
de la enseñanza esta absorvida por religiosos. 
Por eso se necesita crear una porción mayor 
de escuelas públicas para sustituirlos” (178). A 
la ciutat hi podem trobar un nombre molt elevat 
d‟aquests col·legis religiosos: Salesians, 

Maristes, Esclaves, Carmelites, Paules, Sant 

Roc, l’Ave Maria, i per suposat moltes altres 
més vinculades a activitats d‟escoles nocturnes 
i dominicals.  
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El problema de la manca educativa és molt 

greu i el compte fet per l‟Ajuntament el podem  
resumir amb la següent afirmació. “ Se 
necesitan 25 escuelas para sustituir a las 
religuiosas. Más de 45.000 pesetas, pero con 
ello no se soluciona el problema de la 
enseñanza, solo el religioso, pues aún 
quedaran en la calle el 35 ó 40% de los niños 
por falta de escuelas”.(179). Per tant segons 
eixe compte hi caldria una inversió total a la 
ciutat en matèria educativa un poc per damunt 
de les 100.000 pessetes per a poder solucionar 
definitivament el problema de la mancança 
d‟educació a Alcoi, quantitat que per suposat 
l‟Ajuntament sols no podria mai disposar i ni tan 
sols endeutant-se. 

 
Encara que sembla que el problema 

educatiu és molt greu a la ciutat, també pareix 
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que l‟Ajuntament i la societat no disposen de 
les mateixes dades, doncs al setmanari 
socialista Orientación Social hi trobem altres 
xifres prou diferents. 

 
 No sabem d‟on va eixir aquest cens, doncs 

les dades no coincideixen amb les oficials. Però 
la concreció del nombre de xiquets, les 
quantitats exactes i el percentatge de menors 
per a una població com Alcoi, ens sembla prou 
reial, i tal vegada l‟Ajuntament sols fa servir 
dades aproximades, un poc inflades, per a fer 
més evident els dos problemes greus: la greu 
manca d‟escoles a la ciutat en general, amb la 
qual cosa l‟educació rebuda és molt dolenta i a 
l‟hora posar de manifest el gran pes de 
l‟ensenyament religiós a la ciutat “Censo de 
5.970 niñós de ambos sexos entre 6 y 14 años, 
reciben educación 4.416, no reciben educación 
1.534. Estan en: 
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Escuelas nacionales 2.220 
Escuelas religiosas   1.657 
Escuelas privadas       440. 

 

Hay que crear 54 escuelas más. Hoy hay 
37.” (180). 

 
Hi ha moments que pareix que els polítics 

locals no son conscients de la realitat i de les 
dificultats quotidianes per les que passa 
Espanya, i un d‟ells el podem trobar quan ja 
damunt de l‟inici de la guerra, l‟Ajuntament viu 
encara en una normalitat total i aleshores és 
capaç  el dia 17 de juliol “se concede la 
subvención de 5.000 pesetas con destino a las 
colonias escolares” (181).  

 
Les nomenades colònies escolars era una 

mena de vacances que l‟Ajuntament alcoià 
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facilitava als xiquets i a les xiquetes de la ciutat 
en edat escolar per anar uns dies a veure el 
mar i gaudir de la platja a les localitats tan 
properes geogràficament com lluny en quant a 
les comunicacions, que eren fonamentalment 
Gandia i Alacant. La voluntat política de millorar 
l‟educació a la ciutat sempre es ensopega en la 
realitat econòmica de les disponibilitats 
efectives de l‟Ajuntament; doncs els retards en 
complir en les seues obligacions son part de la 
vida quotidiana a la ciutat, on de vegades algú 
li recorda a l‟Ajuntament els seus deutes “ el 
presidente del patronato local de formación 
profesional recuerda que la corporación les 
debe 10 trimestres de subvención y las becas 
de sus alumnos, en total 41.483,50 
pesetas”(182). L‟Ajuntament com sempre 
contestarà que ells van pagant segons les 
seues possibilitats econòmiques, és a dir, quan 
pot. Per tant si fer front a unes simples 
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subvencions és molt complicat per als comptes 
municipals, com seria de difícil fer front a les 
despeses d‟escolaritzar a tots els xiquets 
alcoians en una escola laica, quan el 
pressupost seria enorme.  

  
Hem vist com el problema de l‟atur és molt 

greu en aquests moments. Per eixe motiu una 
assemblea de treballadors aturats proposarà 
una sèrie de mesures urgents a l‟Ajuntament 
per a facilitat la creació de llocs de treball a la 
ciutat. 

 
L‟assemblea és va reunir el dinou de març 

de 1936 i aplegarà els següents acords: 
 
“1.- Que las autoridades obliguen a los 

patronos a que movilicen sus fábricas o 
talleres. 
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2.- Que la oficina de colocación obrera sea 
controlada por los miembros del comitè. 

 
3.- Que los patronos no puedan emplear a 

ningún obrero que no sea de la oficina de 
colocación obrera. 

 
4.- Se proceda al inmediato derribo de los 

edificios de este ayuntamiento, Iglesias de San 
Agustín y San Francisco, no dandolos a 
ninguna contrata. 

 
5.- Iniciar la construcción de un deposito de 

agua, en el que no se pueda emplear a ningún 
obrero que no sea de la oficina de colocación 
obrera.”(183). 

 
En realitat el que sol·liciten els obrers a 

l‟assemblea son demandes prou raonables 
respecte al moment polític i alhora molt 
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utòpiques. Dins de les raonables trobem que 
els obrers contratats foren de de l‟oficina, doncs 
allí sols hi podia haver treballadors alcoians 
aturats, també ens sembla raonable no fer per 
part de l‟Ajuntament cap contracta, doncs entre 
contracta i subcontracta, el contractista guanya 
diners a base de contractar a menys 
treballadors. Però al mateix temps és utòpic 
voler dirigir a qui contractaran els empresaris 
doncs a  l‟empresa privada cadascú contracta a 
qui ell vol. 

 
Encara que l‟Ajuntament no hi té 

competències per a solucionar de manera 
efectiva el problema de l‟atur, si que hi trobem 
certa voluntat política de facilitar la creació o 
nova ubicació d‟empreses a la ciutat doncs “se 
autoriza la instalación de: una fábrica de papel 
continuo en la partida de Riquer, junto a la 
Mezquita” (184). O quan el mateix dia 
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s‟autoritzarà els canvis de lloc d‟altres 
empreses xicotetes de telers de teixits, també 
conegudes com quadres de telers, és a dir 
aquelles formades sols per uns cinc telers. 
Mentre que també és busca amb altres 
mesures ajudar al comerç de la localitat que 
sempre està en guerra continuada amb la 
competència lleial o deslleial dels comerciants 
de fora d‟Alcoi. Dins d‟aquesta acció de suport 
al comerç local, podem entendre “ la Associació 
Mercantil e Industrial sol·licita se controli la 
introducción clandestina de vinos en la ciudad 
por la actuación ruinosa para el erario público 
como para los comerciantes” (185). L‟explicació 
dels efectes roïns per a la recaptació 
d‟impostos municipals és molt logica, doncs en 
el fons el problema per als comerciants 
alcoians no es eixe, sinó els preus prou més 
barats i per tant la competència directa dels 
productes de fora de la ciutat, com queda 
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demostrat poc després quan la mateixa 
associació mercantil també demana a la 
corporació municipal “no se autorice dentro del 
termino municipal la venta de pan elaborado 
fuera de él” (186).  Ja van veure com inclús a 
Alacant el preu del pa era molt més barat que a 
Alcoi, per tant el fet als pobles del voltant també 
ho era. En el fons el problema per als 
comerciants alcoians és que molts productes 
dels que avui anomenem de primera necessitat 
com el pa, a Alcoi son molt més cars que a 
altres indrets de les rodalies; moltes vegades 
s‟ha volgut explicat aquesta situació per el 
problema de les comunicacions per a portar els 
productes primers a Alcoi, però també de 
vegades altra explicació unida a l‟anterior era 
que la producció agrícola de certs productes al 
terme municipal era insuficient per a satisfer les 
necessitats d‟Alcoi i per tant la introducció 
d‟aquests a la ciutat al pagar per el seu 
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transport i  més impostos augmentava el seu 
cost bàsic abans de la seua transformació; però 
a l‟any 1936  no estem en eixes circumstàncies 
doncs hi trobem als registres de la cambra de 
comerç d‟Alcoi molta quantitat de blat que no 
es comprada als llauradors locals, encara que 
el preu no ha pujat des de 1932 i ara al gener 
del 1936 “la oferta de trigo és de 0,46 pesetas 
por kilo” (187). 

 

A banda de tot, el problema que aglutinarà  
a molts dels estudiats i què, a més a més, serà 
el més complicat de resoldre va ser el conflicte 
polític entre l‟Ajuntament i l‟església alcoiana 
per l‟ús dels edificis de Sant Agustí i Sant 

Francesc que ja hem començat a veure d‟alt. 
Però ara des de l‟abril anirà complicant-se cada 
vegada més. Aquí hi trobarem un conflicte 
d‟interès entre  un Ajuntament políticament laic 
i l‟església catòlica d‟Alcoi. El primer necessita 
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urgentment obtenir terrenys a la ciutat, i si pot 
ser al centre de la ciutat millor, per a la propera 
construcció d‟ una sèrie  d‟ infraestructures 
públiques considerades fonamentals per a la 
ciutat i la seua modernització com poden ser: 
un mercat tancat, un palau de comunicacions, 
amb telèfons i telègraf, escoles públiques i 
altres encara a definir; a banda de que en eixa 
tasca primer de demolició dels edificis i després 
en la seua construcció els ajudaria a solucionar 
momentàniament el problema greu de l‟atur 
cíclic a la ciutat amb la contractació de 
treballadors com ja demanava l‟assemblea 
d‟aturats d‟Alcoi; i per suposat a l‟hora també 
és una demostració pública de la lluita d‟ un 
Ajuntament laic contra el poder eclesiàstic. 

 
  El primer que faran els rectors de les 

esglésies serà sol·licitar la paralització 
immediata de l‟acord municipal que comportava 
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l‟entregament a l‟Ajuntament de les claus dels 
dos edificis. El dia 10 d‟abril, és a dir, després 
dels fets que veurem. L‟Ajuntament al ple 
municipal aprova: “denegar la sol·licitud de D. 
José Arnauda, rector de Sant Francesc i D. 
José María Ferrándiz, rector de Sant Agustí de 
derogación de que fuera desalojadas las 
iglesias de San Agustín y San Francisco en 15 
días” (188). Aquesta petició era el primer pas a 
nivell jurídic i burocràtic que calia fer, cosa que 
per suposat sabia En José Arnauda, que a 
banda de rector era llicenciat en dret. Al mateix 
temps i per a no perdre temps, els rectors 
havien demanat el mateix al governador civil, 
què després d‟ informar-se al ministeri de 
Justícia, per això tal vegada la tardança en 
contestar; ho farà el dia 3 d‟abril sense definir-
se clarament sobre la propietat i prendre cap 
decisió clara i definitiva en un escrit remès per 
la secretaria de la governació expedida per el 
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negociat primer i amb el nombre 577, del que 
destaquem: “resultando que la petición 
formulada por los párrocos de las respectivas 
parroquiales citadas se reducen a sol·licitar del 
Gobierno Civil, en merito de los fundamentos 
que invocan, la suspensión del acuerdo del 
ayuntamiento que dispuso incautarse de los 
edificios para proceder a su derribo, con objeto 
de ejecutar obras de interes municipal:  

 
Considerando que por consiguiente se trata 

de un caso en el que el Gobierno Civil tiene 
que decidirse si se hace uso o no de las 
facultades que le confiere el articulo 204 de la 
ley municipal... cuyo acuerdo confirma este 
gobierno, si bien, por tratarse de un asunto en 
el que han de intervenir los Tribunales de 
Justicia, procede que los edificios incautados 
permanezcan en el estado actual interin 
resuelvan aquellos “(189).  
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El primer problema de la contestació el 

trobem en que aplegarà a ser registrada 
l‟entrada per l‟ajuntament d‟ Alcoi, el 2 d‟abril, 
encara que estava signat per el governador el 
30 de març a Alacant, doncs aplegarà tard, 
després d‟uns fets que impediran el seu estricte  
compliment. Immediatament, és a dir, el mateix  
dia dos, l‟alcalde fa aplegar una copia de l‟ofici 
del governador als dos rectors per mig d‟altre 
ofici municipal, numerat amb el 1.125. Els dos 
rectors signen el rebut com a enterats, però ja 
tot havia passat. 

 
L‟Ajuntament mentre tant ja havia decidit no 

fer cas del recurs dels rectors i, a més a més, 
ho justifica amb un recolzament de l‟autoritat 
superior a les seues demandes al haver rebut 
un ofici amb data de 17 d‟abril  del Governador 
i per eixe motiu l‟Alcalde acorda: “se deniega el 
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recurso de reposición ratificado por el 
gobernador civil “ (190). La realitat és que no hi 
hem trobat cap document del governador on 
ratifiqui l‟acord municipal i l‟ únic que hi ha, com 
ja hem vist, sols fa referència a la propietat 
municipal dels edificis. Una vegada 
assabentada la corporació municipal de la 
resolució del governador, com hem vist farà 
aplegar la mateixa als rectors de les dues 
esglésies, sense afegir cap notificació o 
explicació més i donant així per acabada la 
qüestió legal.  

 
Els rectors de les esglésies per altra banda 

no volen assumir cap responsabilitat en els fets 
i conjuntament faran un acta notarial el 31 de 
març de 1936, un dia abans de veures obligats 
a entregar les claus a la corporació municipal 
davant el notari En Vicente Ribelles Ortiz. On el 
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senyor Ferrándiz, rector de Sant Agustí 
manifesta: 

 

“1.- Deja a salvo su responsabilidad frente 
al estado por la entrega del templo. 

 
2.- Protesta por lo  antijurídico del proceso, 

sin menoscabo de los recursos jurídicos 
posibles. 

 
3.- Las imagenes, murales y objetos no se 

han creido autorizados para retirarlos y los deja 
bajo la responsabilidad de la alcaldia. 

 
El señor Ferrandiz entregó ante mi al señor 

alcalde las llaves “(191) 
 
En realitat el que fan els rectors de les 

parròquies afectades per l‟ordre de 
l‟Ajuntament és no complicar-se la vida, deixant 
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que siga la justícia més endavant qui decideix 
en última instancia, però, a més a més, també li 
passen la responsabilitat sobre el destí dels 
continguts artístics dels edificis a l‟autoritat civil 
local, sense fer-li arribar cap mena d‟inventari i 
deixant efectivament oberta la porta per a 
futures especulacions sobre el que ja no hi 
havia a les esglésies. Aquí l‟Ajuntament va 
pecar de passerell, doncs una volta 
assabentats de l‟ acta notarial per part els 
rectors, ells tenien que haver-ne fet una altra 
amb la relació especifica i concreta de totes les 
pertinències que hi havia dintre dels edificis, 
fonamentalment en el referent a les obres més 
o menys valuoses des de qualsevol punt de 
vista: Artístic, històric, cultural o inclús de 
devoció religiosa.   

 
Hem arribat a l‟1 d‟abril i l‟Ajuntament per fi 

pareix propietari dels dos edificis, ara a les cinc 
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de la vesprada la Comissió de Confiscació 
Municipal va entrar a l‟església de Sant Agustí, 
per a prendre possessió efectiva de l‟edifici, 
però darrere d‟ells també van entrar un munto 
de gent sense cap ordre ni control i al moment 
començaren les destrosses: Primer de vidres, 
bancs, objectes de culte i d‟ornamentació, uns 
canelobres, una columna de l‟altar; després va 
passar a les capelles laterals on continuaran en 
les destrosses de tota classe d‟objectes, 
fonamentalment els de vidre i fusta, al moment 
passaran a la sagristia on continuant en les 
actes vandàlics pràcticament la van desfer, 
després pujaran a la part  alta de l‟edifici i 
continuaran amb els locals que es feien servir 
com a l‟escola, destrossant els bancs i les 
cadires sense cap altre  sentit que desfer-ho 
tot. 
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Vist el que havia passat i amb l‟ intenció d‟ 
evitar que tornarà a passar el mateix desgavell, 
l‟Ajuntament va decidir que la Comissió no 
entrarà encara a Sant Francesc i a més a més, 
de col·locar un cartell a la porta on explicava 
que l‟edifici ja era propietat municipal, es va 
precintar l‟entrada per a intentar evitar més 
malferies. Però precintar les portes no suposa 
impedir l‟accés per altres llocs i en això un grup 
d‟homes, quan una multitud estava 
concentrada esperant davant de l‟església, 
després de trencar una finestra lateral, va 
entrar per ella i va obrir les portes des de dins a 
la totalitat de la multitud, deixant així un camí 
obert per a tots; en poc temps un riu de gent 
entrarà a l‟edifici i una volta dins començaran a 
repetir-se els mateixos fets de Sant Agustí. Un 
munto de gent va entrar a l‟església, la 
sagristia, el campanar, l‟arxiu i la casa abadia. 
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Les destrosses tornaren a ser grans, van 
desfer bancs, confessionaris, objectes de culte i 
ornamentació. Als altar laterals també van 
desfer els elements de fusta, vidrieres, i altres 
objectes  de culte. inclús van arrancar escalons 
de l‟altar i el llenç de l‟altar major, a més a més, 
de trencar part de algunes imatges religioses. 
Quan va passar a la sagristia continuaren en 
les desfetes de bancs i armaris, i altres imatges 
religioses; després continuaren per l‟ arxiu on 
continuaren les desfetes de llibres de culte i els 
registres parroquials. 

 
La situació de l‟ordre públic a la ciutat cada 

moment era més greu i tots aquells  que poden 
van apartant-se políticament dels fets. Un dels 
primers en soltar llast serà Orientació Social, 
l‟òrgan local del socialistes alcoians que 
aprofita també l‟ ocasió per atacar als 
republicans i als socialistes del govern 
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municipal, aleshores publicarà el següent 
article exculpatori de la resta dels socialistes 
alcoians: 

 
“También ha llegado a nuestra ciudad la 

tea del incendiario. Parece que es una 
epidemia que vaga por toda España y que 
quiere someternos al influjo de una reacción. 

 
Nosotros, los socialistas, los laicos 

socialistas, comprendemos exactamente que, 
en un momento de desespero, en lucha contra 
los enemigos, por necesidades públicas, se 
llegue a incendiar un templo, una sinagoga, 
una pagoda; se llegue a destruir una obra de 
arte, porque al fin y al cabo los templos son 
obras de arte que pasan de generación en 
generación, pero no podemos comprender que 
solamente porque si, por satisfacer un instinto 
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bastardo, si no hay finalidad política, se invada, 
se destruya y se incendien iglesias... 

 
Si los edificios de San Agustín y San 

Francisco son del Municipio, razón es que 
pasen al Municipio, pero que pasen con 
seriedad, sin fines políticos, ni menoscabo de 
las creencias contrarias... La autoridad local 
tomó el acuerdo de posesionarse de los 
edificios y así lo comunicó a los concejales; 
alcalde y concejales eran los únicos que en 
nombre del Ayuntamiento y después de 
inventariar cuanto hallaren dentro de las 
iglesias levantar acta de posesión. El pueblo 
tenía allí sus representantes y en ellos debió 
poner toda su confianza. 

 
Pero la Casa del Pueblo acostumbrada a 

escudarse en las masas, buscó en dicho acto, 
como siempre, una plataforma política y jugó, 
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como toda la vida ha jugado, a dos manos; la 
noche anterior convenia con las derechas que 
sacaran todos los santos, todas las cosas de 
valor, y desde la una a las cuatro de la 
mañana, servidores de las derechas llevaronse 
a las Hermanitas de los Pobres y a los 
Salesianos cuanto pudieron. 

 
Sin embargo eso no importaba para que a 

las cuatro de la tarde, hicieran alarde de 
sectarismo convocando a las masas a que 
despertandose en ellas recuerdos y sinsabores 
de amarguras invadieran con afan destructor 
los edificios que ya eran del pueblo “(190). 

 
Si llegim amb atenció i una mica entre 

línies veurem algunes conclusions a les que 
poden aplegar els socialistes alcoians, sempre 
fent camí per a ells sols, manipulant una mica 
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la informació i aprofitant l‟ocasió per atacar als 
republicans: 

 
1.- La primera conclusió, per a nosaltres 

errada és voler equiparar els fets d‟Alcoi del dia 
1 d‟ abril amb els assalts a les esglésies del 
febrer a alguns indrets d‟Espanya. Doncs no 
tenen res a veure, ni ideològicament i per 
suposat que cronològicament estan molt lluny 
uns d‟ altres. 

 
2.- Els socialistes alcoians mostren un grau 

prou elevat de comprensió davant certes 
actuacions vandàliques; però no davant 
accions sense cap sentit polític, és a dir, de fer 
mal per fer mal. La compressió sembla que sols 
és si els actes vandàlics son dirigits per ells. 
Quedant clar que cap altra organització política 
és més anticlerical que ells.  
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3.- Recorden varies voltes que els edificis 
ja no eren propietat de l‟església, sino que ja 
eren propietat municipal, és a dir, de tots els 
alcoians; per tant atacar i destruir edificis teus  
encara té menys sentit. Aquí estén clarament 
davant d‟una defensa intencionada de la 
propietat col·lectiva. 

 
4.- Ells defenses la llibertat de culte, i no 

tenen res en contra dels catòlics ni de les 
seues practiques. Sols estan en contra del 
poder eclesiàstic. Aleshores no fan com altres, 
en referència als republicans que juguen a dos 
bandes. 

 
5.- Recorden i, aquí ens sembla que amb 

molt seny, doncs pensem el mateix,  que hi 
calia fer un inventari complet abans de entrar 
als edificis per part de  l‟Ajuntament dels 
objectes que hi havia a dintre dels edificis per a 
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evitar després complicacions i ser sabedors de 
que no hi falta cap objecte de valor, per a evitar 
el robatori o secrets d‟elements importants per 
part d‟algun sector de la societat alcoiana. 

 
6.- Calia haver previst i la reacció violenta 

de la gent, davant l‟ acció contrariada de 
l‟església i ficar mitjos per a evitar-ho. 

 
7.- Els culpables de tot el que ha passat, 

com sempre, son l‟Ajuntament, dirigit per 
Esquerra Radical Socialista i alguns elements 
de la Casa del Pueblo, lloc que aleshores 
compartien el Partit Socialista Obrer Espanyol i 

Esquerra Radical Socialista; doncs com ells no 
ha segut, per eliminació son els membres 
d‟esquerra els que amb la complicitat de la 
dreta, però mantenint el seu discurs populista i 
anticlerical han manipulat després a la població 
alcoiana.  
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Per altra banda un mitja de comunicació 

conservador com La Voz del Pueblo farà una 
interpretació una mica diferent dels fets de 
l‟abril a Alcoi. 

 
“Habría de llegar a Alcoy, ¡como no! La 

furia satánica que, como ráfaga devastadora ha 
recirrido España desde el 17 de febrero, con su 
tea incendiaria y destructora. 

 
De cerca nos tocó también, tanto que 

hemos estado dos semanas sin contacto con 
nuestros lectores, el brutal atropello de que fue 
víctima el establecimiento donde se editaba 
nuestro semanario. 

 
Más cerca aún, porque nos hirió en lo más 

hondo del alma los destrozos cometidos en la 
Iglesia de San Agustín y el incendio de la 
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parroquia de San Francisco; hechos que ha 
reprobado la opinión sensata y alcoyanista de 
verdad. 

 
Porque si sobre las puertas de ambos 

templos se colocó un letrero en el que se 
afirmaba que son propiedad del Ayuntamiento, 
¿quién más interesado que este en preveer e 
impedir la profanación, atropello o incendio?. 

 
La justícia ha abierto un proceso. La 

opinión pública y hasta los papeles locales 
marxistas señalan a los coautores o inductores 
morales del reprochable hecho, y sin embargo, 
mucho nos tememos dadas las corrientes 
actuales, que todo quede registrado en los 
folios sumariales, arrinconado todo en estantes 
de las analquerias de los Juzgados”(193). 
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Ara veurem les explicacions que nosaltres 
hi trobem a la anàlisis del setmanari alcoià 
portaveu d‟ un sector conservador i catòlic que 

estan d‟alt. 

 

1.-  Per a nosaltres el més destacat és que 
la justícia, en mans dels ateus no farà res i poc 
després tot quedarà oblidat i sense cap mena 
de càstig. 

 
2.- Per primera vegada a tota l‟època de la 

República un mitja conservador no considera 
culpable d‟un fet, i a més a més, d‟ aquestes 
característiques a l‟Ajuntament d‟esquerres, laic 
i ateu. 

 
3.- La destrucció en tot moment és 

considerada com una profanació a un lloc 
sagrat i un atemptat contra l‟ànima, sense 



489 

 

aclarir de qui és eixa ànima, si sols dels catòlics 
o de tots els alcoians per la perduda 
irreparable. Sols queda clar que és un atac als 
catòlics. 

 
4.- En cap moment parla de la destrucció 

dels edificis religiosos des d‟un punt de vista 
artístic, en defensa de l‟art col·lectiu de la 
ciutat, de la destrucció dels documents o de la 
desfeta d‟un patrimoni col·lectiu local. 

 
5.- Ells i tot Alcoi saben qui són els 

responsables dels fets, però en cap moment 
diu noms, adreces o iniciarà una denuncia 
judicial concreta. 

 
6.- També per primera vegada hi trobem 

una coincidència amb els socialistes 
d‟Orientación al considerar  aquests fets com 
de les mateixes característiques i igual en 
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l‟origen al successos que han tingut lloc al 
febrer a molts llocs d‟Espanya, sense fer cap 
anàlisi polític o social de la situació del moment 
a Alcoi. 

 
7.- Sembla també al menys curiós que els 

conservadors consideren, per una vegada, 
sensats a un sector de l‟esquerra alcoiana com 
son els socialistes. 

 
8.- No explica res de la rumorologia local 

sobre l‟acord secret entre els republicans i la 
dreta per a buidar les esglésies dels objectes 
valuosos. És un fet completament oblidat, que 
ni tan sols cal comentar, tal vegada per si de 
cas és veritat. 

 
Després de veure els fets i coneixent 

successos posterior de la història de la ciutat 
ens sembla prou creïble la denuncia 
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d‟Orientación sobre la complicitat entre part 
dels republicans i  de la dreta, aleshores 
l‟esquerra republicana podrà mantenir el 
discurs d‟anticlerical i la dreta catòlica salvaria 
alguns dels objectes de culte religiós, doncs la 
concreció de l‟hora d‟actuació és un fet 
destacable i, a més a més, manipulant després 
a la població, els que han buidat dels edificis 
alguns objectes de valor i que després en el 
temps es consideraran perduts, fins a principis 
del segle XXI, quan algun d‟ells ha aparegut a 
les mans d‟ un antiquari per e posar-lo en 
venda després d‟anys de tenir-lo a casa per si 
de cas tornaven els anarquistes.      

 
 Poc a poc, la vida política torna a la 

normalitat a la ciutat, on els socialistes 
continuen recordant què hi cal nomenar nous 
regidors, per tal de substituir les vacants; ja 
hem vist abans quina seria l‟opció socialista per 
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al nomenament, “de 31 concejales, 3 fallecidos, 
2 ausentes, 2 bajas, 4 no quieren saber nada, 1 
solo va a las comisiones “(194).  

  
Mentre que els socialistes van a la d‟ells, 

l‟Ajuntament també va a la seua i sense tenir 
encara cap sentència judicial favorable, ni tan 
siquiera un simple auto sobre el conflicte dels 
edificis religiosos acorda “verificar las obras de 
derribo del edificio iglesia de San Agustín que 
se añada una clausula que obligue al 
contratista a tomar el personal necesario para 
esta obra del que esta inscrito en la Oficina 
Local de Colocación Obrera y que 
posteriormente se ceda el solar al Estado para 
que se construya el Palacio de 
Comunicaciones” (195). En realitat l‟ única base 
legal de la que disposava l‟Ajuntament és un 
simple ofici del governador civil on manifestava 
uns dies abans i sense banyar-se gens altra 
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vegada “ Por la presente comunica a VD. Que 
habiendo cesado las alteraciones de orden 
público en su ciudad, puede esa alcaldia 
disponer lo conveniente y adoptar las medidas 
necesarias, siempre dentro de la justícia 
respecto a las iglesias de su ciudad” (196).   

 
Podem veure com al final l‟Ajuntament 

inclourà la clàusula demanada abans per 
l‟assemblea de treballadors alcoians en atur, 
però sols, en l‟apartat d‟on cal contractar a gent 
d‟ Alcoi; no acceptarà, doncs l‟Ajuntament que 
no hi són marxistes el control sobre les 
diferents contractes o subcontractes. Dins de la 
mateixa espiral d‟acció directa o indirecta i 
d‟ignorància al·legada davant de les destrosses 
dels edificis; l‟Ajuntament que no vol assumir 
cap responsabilitat política i és fa el desmenjat, 
doncs davant l‟inici d‟accions judicials sols 
confirmarà “queda enterada la corporación de 
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la instrucción del juzgado sobre el incendio y 
daños en la iglesia de San Francisco y los 
daños en San Agustín” (197). Podem veure 
clarament com l‟Ajuntament no es presentarà al 
judici ni com a entitat afectada per les 
destrosses, ni tampoc va presentar ell cap 
denuncia, més bé, sembla que volia oblidar el 
passat.  Així i tot si que considerarà atacada la 
seua respectabilitat i honorabilitat davant els 
rumors a la ciutat d‟un tracte de favor per a 
alguns treballadors aturats, el tractament 
favorable sempre hi tenia connotacions 
ideològiques, però la corporació aquí si que 
actua amb certa mà ferma, doncs “invita a 
cualquier obrero a que diga que se ha saltado 
el orden” (198). Tot és fa en referència a la 
llista d‟ obrers aturats que tenen opció de 
treball.  
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 La rivalitat local entre el poder religiós i el 
poder laic a la ciutat era com sempre 
continuada, i l‟Ajuntament mantenia portar 
endavant els seus plans de laïcisme a Alcoi; la 
següent acció preparada, però que ja no es va 
poder portar a terme com estava prevista 
suposava substituir a les monges que feien 
d‟infermeres a l‟Hospital Municipal Civil d‟Oliver 
per personal laic i no vinculat a cap entitat 
religiosa; estava preparat per a fer-se efectiva 
el proper 1 d‟agost. Però en realitat tot el 
conflicte de poder i competències entre 
l‟església alcoiana i l‟Ajuntament acabarà 
desapareixent davant de l‟ inici de la Guerra 
Civil, quan al poc del seu començament la nova 
autoritat municipal és farà amb el control per 
incautació de tots els edificis religiosos de la 
ciutat. 
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Després de la victòria electoral de 
l‟esquerra, un grup de la dreta no estava 
disposta a tornar a viure la perduda dels seus 
privilegis i considerant que el nou govern 
tornaria a posar en marxa les reformes 
polítiques, econòmiques i socials de l‟inici de la 
República i acabarien amb la tasca del bienni 
conservador, començaran a preparar una 
situació favorable per a un nou colp d‟estat per 
part de l‟exercit. La campanya de desprestigi, 
atacs i violència desencadenada per La falange 
i altres organitzacions pseudomilitars buscaven 
crear una situació de conflicte permanent, de 
falta de seguretat, de perduda de l‟ordre al 
carrer, iniciar una mena de acció - reacció que 
portarà definitivament a la creença col·lectiva 
que l‟única solució és una intervenció militar per 
a portar la pau al país. En eixes circumstàncies 
un grup de militars de cert prestigi amb el 
general Sanjurjo, exiliat com a cap, i amb la 
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planificació fonamental del conegut com a “el 
director”, el general Mola, preparen un 
aixecament militar que al final començarà el 
divendres 17 de juliol al Marroc i al dia següent 
dissabte s‟ escamparà per la Península. 

 
 A Alcoi des de principi de l‟ estiu del 36 un 

grup de militars locals participarà a reunions 
amb alguns conspiradors de la rama civil. 
Encara que els membres de La falange a la 
ciutat eren pocs. Ara poc abans del colp un 
grup d‟uns set oficials del Regiment destinat a 
la ciutat, ingressaran també com a membres 
del partit; mentre tant el tinent Camilo Candela 
al visitar a José Antonio en la presó d‟ Alacant 
es va comprometre amb la participació en 
l‟aixecada per part d‟un grup de companys 
d‟armes de la caserna alcoiana.  
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Com que el colp d‟ estat triomfarà en una 
part d‟ Espanya, però fracassarà en altres llocs 
al mantenir-se una part de l‟exèrcit fidel a la 
República, el colp s‟ acabarà convertint-se en 
una Guerra Civil que durarà fins a l‟1 d‟abril de 
1939. 

 
A Alcoi la situació també és perillosa i 

inestable en un primer moment, doncs cal 
recordar que hi tenim una caserna militar que 
allotja a tot un regiment d‟infanteria, el regiment 
Biscaia 12, format per dos batallons al complet, 
és a dir, uns 2.000 homes. En principi no 
estava clar que podia passar amb els militars a 
Alcoi. El coronel titular del regiment Santiago 
Pérez Frau, alcoià, home insegur i malalt no 
tenia clar que fer al final, en principi pareix que 
estava compromès activament amb el 
pronunciament, però al final va dubtar d‟actuar 
sols i enseguida; aleshores esperarà a rebre 
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ordres directes de València, doncs ell no ho 
tenia tot clar, però per altra banda també hi 
trobem gent completament adherida al 
pronunciament, com un grup d‟ oficials entre 
ells el comandant Belda, de fet qui manava al 
regiment, amb la col·laboració del comandant 
Noguerol, quatre capitans: Jarabo, Domíngues, 
Ruíz i Colomer, a més de dos tinent; a l‟hora 
tots ells, membres de Falange, i altres militars  
romandran a la caserna aquarterats preparats 
esperant el moment oportú i les ordres directes 
per a sumar-se al colp d‟estat; al mateix temps 
un grup de gent de la dreta alcoiana amb 
falangistes i carlins, reunits a unes cases 
properes a la caserna esperen el moment per a 
entrar i incorporar-se a la revolta, són els caps 
locals de La Falange, que poc abans havien 
rebut de mans d‟ unes dones familiars de José 
Antonio a Alacant les darreres instruccions per 
a actuar. Com que la situació no s‟aclaria al 
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final els civils implicats van entrar també a la 
caserna per a ajudar als militars colpistes a 
controlar la ciutat, en total eren uns vint i cinc. 
Però mentre, la unanimitat no era completa a la 
caserna, on també hi havia oficials i suboficials 
com Mestre fidels a la República. 

 
Mentre el regiment no es decideix a actuar 

de manera clara en favor dels colpistes; 
l‟Ajuntament si que ho farà ràpidament, s‟  
ordena la detenció d‟altres membres destacats 
de la dreta abans que s‟ incorporen també als 
revoltats. Al poc grups d„ obrers mobilitzats per 
les organitzacions obreres es van anar 
concentrant a la Plaça de la República i als 
voltants de la caserna militar. L‟alcalde Botella, 
després d‟ una ràpida entrevista amb el tinent 
Flaquet, cap de la Guardia d‟Assalt de la ciutat i 
lleial a la República, va fer aplegar a les 
organitzacions obreres unes poques armes i 
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amb aquestes i algunes escopetes de caça 
particulars molts obrers van assetjar la caserna 
amb barricades fetes de materials de les 
fàbriques, com bales de draps, amb la finalitat 
d‟ evitar l‟ eixida dels militars per  a ocupar 
militarment la ciutat. Mentre la Guardia Civil de 
la ciutat baix el comandament del capità 
Manuel Wamba, partidari del pronunciament 
també estava aquarterada a la seua casa – 
caserna al centre de la ciutat, a la plaça de la 
Mare de Déu.  Al mateix temps la Guardia 
d‟Assalt esperant la reacció pro colpista de la 
Guardia Civil, decideix ocupar part de la ciutat 
en defensa de la República com la part alta del 
campanar de Santa Maria, des d‟on es controla 
la Plaça de la República, allí situaran una 
metralladora amb dos homes fidels. Com que la 
situació no esta gens clara, l‟Alcalde Botella 
Asensi convoca una reunió de totes les 
organitzacions alcoianes i després amb la 
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companyia del diputat socialista alcoià Salvador 
García anirà a personar-se a la caserna del 
Regiment a demanar-li al coronel explicacions 
sobre els fets i l‟immediat alliberació d‟ alguns 
membres de l‟esquerra alcoiana detesos per 
part de l‟oficialitat. El coronel, després d‟una 
tensa reunió els va assegurar que no hi havia 
cap trama civil, que ells tampoc hi participaven 
de la revolta, però que les tropes estaven 
aquarterades sols esperat ordres directes de la 
superioritat. Mentre té lloc l‟entrevista, el tinent 
Vicedo Albors redactava al quart de banderes 
el bàndol on es declarava l‟estat de guerra i 
l‟ordre per a ocupar la ciutat per part de 
l‟exercit. L‟alcalde i el diputat abandonaran la 
caserna en tenir la completa seguretat de la 
fidelitat a la República per part dels militars a 
Alcoi. Però, la realitat era altra, les tropes 
estaven ja preparades amb armament i 
vestimenta de guerra. El coronel sols esperava 
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la senyal de l‟inici de l‟acció a Alacant per 
seguir immediatament ell després. El temps 
passa i des d‟ Alacant no hi arriben noticies, per 
fi el coronel ordena a la companyia del tinent 
Arques, preparada per a eixir al carrer que es 
retiri a descansar. Un oficial suggereix posar-se 
en contacte amb Alacant, però després de no 
aclarir res tampoc; el Coronel comunica als 
falangistes que tota actuació queda ajornada 
fins a l‟espera d‟ un millor moment.  

 
El fracàs del pronunciament a Alacant i 

fonamentalment a València farà que no arriben 
les ordres esperades d‟eixir al carrer l‟exèrcit i 
fer-se amb el control de la ciutat. Al final 
l‟Alcalde al no aconseguir una resposta 
satisfactòria del Coronel, com era deixar eixir 
als soldats a passejar a la ciutat, es va posar 
en contacte amb Martínez Barrio i amb el 
general Fernando Martínez - Monje Restoy, a l‟ 
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hora cap de l‟ anomenada tercera Divisió 
Orgànica, de capçalera a València, que 
militarment incloïa les províncies d‟Albacete, 
Alacant, Castelló, Murcia i València i de la qual 
depenia orgànicament el regiment ubicat a 
Alcoi. 

 
Mentre, una situació un tant estranya 

continuava a la ciutat. Els sindicats convoquen 
una vaga general contra el colp d‟estat. A Alcoi, 
de vegades la realitat supera a la ficció, doncs 
la vaga no beneficia en res a la República i ni 
per suposat perjudica als colpistes. Les 
monges del Sant Sepulcre abandonen el 
convent de clausura, per si de cas, vestides de 
seglars. La sensació i la tensió prebèlica va 
pujant a la ciutat, doncs mentre “la Cruz Roja 
en Alcoy repartia a sus miembros con 
brazaletes e insignias en los sitios estratégicos 
de la población“ (199). L‟Ajuntament continuarà 
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amb les seues reunions ordinàries com si no 
passarà res. Els sindicats i altres 
organitzacions formaran el dia 29  un Comitè 
Revolucionari de Defensa, controlat 
majoritàriament per la gent de La C.N.T. que es 
farà al moment amb el control momentani de la 
ciutat, suplantant a l‟ajuntament en les seues 
funcions. 

 
  Quadre XXXI.-  Membres del comitè 

Revolucionari de Defensa i organització  a la que 
pertanyen. 

 

NOM ORGANITZACIÓ 

Evaristo Vicedo Joventuts Llibertaries 

Enrique Llopís Sindicat Industries 

Gràfiques (C.N.T.) 

Copernico Miró Joventut Socialista 
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Unificada 

Vicente Oriola Sindicat Industria 

Fabril i Tèxtil (C.N.T.) 

José Sanchis Societat professors i 
Oficis Diversos 

(U.G.T.) 

Font (200), elaboració pròpia 

 
Ràpidament es poden adonar que en 

realitat el comitè revolucionari de defensa està 
format sols per membres dels sindicats i que 
els membres representants dels partits sols 
pertanyen a les seues joventuts; però, si ens 
fixem veurem que en realitat eren els 
anarquistes alcoians els què controlaven tota l‟ 
organització; doncs tampoc hi ha presència de 
cap membre dels diferents partits republicans 
alcoians. 
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 Les noves milícies formades per els 
treballadors alcoians i dels voltants ocupen la 
ciutat. Al mateix temps s‟emplacen quatre 
casernes provisionals a edificis religiosos per a 
obri quatre banderins d‟enganxament urgent. Al 
poc temps, algunes d‟aquestes noves 
columnes formades generalment per milicians, 
però reforçades amb membres de la Guardia 
d‟Assalt sortiran cap al front en dues direccions: 
a Albacete i a Còrdova; Mentrestant la caserna 
del regiment segueix encara assetjada per part 
dels milicians amb la majoria dels militars 
dintre. 

 
 Poc a poc la situació és fa més 

insostenible, al final arriben ordres clares i 
directes des de València, on queda clar que el 
general en cap de la Tercera Divisió Orgànica 
es manté fidel a la República i ordena la 
destitució immediata i la detenció dels militars 
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revoltats a Alcoi; el coronel Pérez Frau és 
substituït per el coronel Arturo Giral; el nou 
coronel primer tindrà que combatre amb el grup 
d‟oficial revoltats que l‟ acusen de ser deslleial 
amb l‟uniforme; però després de moments de 
tensions i enfrontaments el nou cap militar es 
farà amb el control i serà qui des de dins, amb 
l‟ajuda fonamental dels suboficials: sergents, 
brigades i caps col·laborarà finalment amb 
l‟entrada de les milícies al facilitar l‟accés a la 
caserna, doncs  per fi les milícies decideixen 
assaltar la caserna el dia 3 d‟agost, fent-se amb 
el control de la guarnició. El diari La Gaceta 
explicava els fets de la següent manera “ Ante 
la actitud indefinida de la oficialidad del 
Regimiento, el pueblo alcoyano asaltó anoche 
el cuartel de infanteria. Ha caido una fortaleza 
del fascismo por el empuje arrollador de las 
milicias antifascistas.”(201). Després d‟uns 
quants tirs les milícies per fi van entrar a la 
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caserna i sense cap baixa per part de cap dels 
dos bàndols es faran amb les armes de foc dels 
militars. Poc temps després, unes noves 
milícies alcoianes unides a part de la guarnició 
militar de la caserna eixiran cap el front formant 
una mena de columna mixta de al voltant d‟uns 
4.000 homes entre milicians i soldats, tots ells 
baix el comandament del nou cap del 
Regiment, el coronel Arturo Giral Ortuño.  

 
Poc després del grup de militars sollevats 

foren detinguts: el coronel Luis Belda, el 
comandant Noguerol, els  capitans: Colomer, 
Jarabo, Cubillas, Ruiz i Domínguez; i dos 
tinents: Candela i García.  Aleshores tots seran 
traslladats a Alacant. Més endavant, el coronel 
serà condemnat a mort i afusellat en Alacant. 
Però el dia 30 els tinents seran enviats a 
Cartagena on seran jutjats i el tinent Candela, 
després d‟un  consell de guerra sumaríssim 
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serà condemnat també a la pena de mort i poc 
després serà afusellat, mentre per altra banda 
l‟altre tinent, García, és condemnat a díhuit 
anys de presó. 

 
 El Comitè Revolucionari de Defensa 

que controlarà la ciutat, serà l‟encarregat de 
tancar les esglésies, organitzar la Guardia 
Antifeixista, repartir armes, requisar els efectius 
monetaris per a poder fer front als pagaments 
municipals, i socialitzar les indústries locals 
agrupant-les per sectors d‟activitat, els 
comerços i tota mena de serveis, així com 
incautarà diferents finques al camp i a la ciutat 
per a fer servir en la tasca de la guerra. El 
comitè donarà instruccions el 24 de juliol per a 
que els treballadors cobren la darrera setmana 
treballada i per a que l‟Ajuntament també faci el 
mateix. També demanarà un préstec a la banca 
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local  Vicens de 1.000.000 de pessetes per a 
fer front a les despeses més urgents. 

 
 Després la gent es va concentrar a la 

Plaça de la República, però la tranquil·litat no 
havia tornat, ni tan sols per un dia, doncs eixa 
mateixa nit ja trobem nous disturbis que també 
trobem explicats al mateix periòdic: “sobre la 1 
de la madrugada, cuando mayor era la 
concurrencia en la plaza de la Republica, 
oyeronse 10 ó 12 disparos que produjeron gran 
alarma, con los consiguientes sustos y 
carreras... del suelo fueron recogidos 2 
individuos, los comandantes del Regimiento de 
Infanteria D. Salvador Curtils Riera y D. José 
Diez Ibañez... heridos por arma de fuego, al 
parecer por un fusil mauser, el Juzgado de 
instrucción ha iniciado las pertinentes 
investigaciones.”(202). La investigació judicial 
no va aclarir cap cosa, encara que sembla que 
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els dos comandants estaven implicats a la 
rebel·lió però havien escapat de la caserna al 
moment de ser assaltada i foren reconeguts a 
la plaça vestits de civil;  però si la informació de 
la premsa és bona, l‟origen dels tirs sembla 
correspondre més a una persona d‟ uniforme 
que a un civil o milicià, doncs en eixe moment, 
tant l‟exercit com la Guardia Civil a Alcoi 
disposaven d‟aquest tipus de fusel anomenat 
màuser, els rumors de la ciutat culpabilitzaven 
a uns soldats del regiment que havien actuat 
individualment. 

 
A petició de l‟Ajuntament, encara feia 

reunions ordinàries, el Comitè  Revolucionari 
desconvocarà la vaga general que no beneficia 
a la República i en canvi afavoreix als sollevats, 
les paraules de l‟Ajuntament són molt 
clarificadores de la situació. ”el ayuntamiento 
acuerda dirigirse al Comitè Revolucionario de 
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Defensa indicandole la necesidad de la vuelta 
al trabajo de todos los ciudadanos que no 
cumplan una misión especifica en la defensa, 
pues en el frente no solo se lucha con armas 
sino que son precisas todas las cantidades de 
producción para vencer”(203). 

 
La petició lògica de l‟Ajuntament serà 

recolzada per el Comitè, però el temps d‟ acció 
de cadascú és el seu propi i el comitè no 
demanarà la fi de la vaga fins a uns dies 
després, el cinc d‟agost, després de l‟ocupació 
de la caserna militar quan acordarà “la vuelta al 
trabajo de todos los oficios y profesiones. Ya ha 
llegado la hora, después de que ha cesado la 
pesadilla del cuartel de infanteria de que la 
normalidad vaya volviendo a nuestro pueblo... 
No solamente se combate el fascismo en el 
frente de batalla, se le extermina también 
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contribuyendo a que nada falte a los soldados 
“(204). 

 
El mateix dia cinc ja hi trobem un exemple 

de les venjances personals a la ciutat ”en un 
tunel de la via ferrea en construcción Alcoy – 
Alicante, en el tramo denominado Realets, fue 
muerto ayer tarde el sargento del Regimiento 
D. José Bellvert.” (205). 

 

La dualitat del poder polític a la ciutat 
quedarà superada quan a la tardor de 1936, 
més en concret a l‟octubre es produeix la 
dissolució al mateix temps dels dos poders 
locals: L‟Ajuntament i el Comitè Revolucionari 
de Defensa al crear-se una nova institució que 
aglutinarà a tots dos i serà ja la que controli la 
ciutat fins a la fi de la guerra. La nova institució 
rebrà el nom de: Consell Econòmic i Social.   
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   7.- CONCLUSIONS 
   

 

 

 

 

En aquest apartat de les conclusions, hi 
farem un canvi en l‟estructura del treball. La 
finalitat de la metodologia és intentar donar-li 
una visió més completa a tot el període 
estudiat. Fins ara hem intentat seguir un 
plantejament més diacrònic; ara ho farem 
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seguint un plantejament més temàtic, amb les 
avantatges i dificultats que això comporta per a 
intentar una millor comprensió de l‟evolució de 
la situació des del principi al final de la 
República a la ciutat d‟ Alcoi, sempre tenint en 
compte que un poble no està mai aïllat dels 
esdeveniments de tot tipus que passen al seu 
país. 

 

 La ciutat d‟Alcoi era fonamentalment una 
ciutat industrial, per tant, tota la seua vida 
econòmica, social i política estarà situada al 
voltant d‟aquesta activitat; on l‟industria encara 
era la major font de riquesa, el 63% de la 
població activa treballava a aquest sector. El 
sector tèxtil era el més gran, encara que el 
paper anava amunt, amb el gran bot que 
suposarà que en 1934 es crearà Papereres 
Reunides S.A., que un any després ja donava 
faena a 1.600 treballadors, i què amb 
posterioritat serà l‟empresa més gran de tota la 
província. Per altra banda el sector terciari 
anava creixent a la ciutat amb els transports de 
mercaderies, de passatgers; els serveis com: 
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Els bombers, la banca, la nova escola 
industrial.  

 

Altra gran complicació la trobem en la 
manca de treball a temporades determinades, 
en les industries fonamentals de la ciutat a 
moments clau de l‟any. Cal recordar que 
encara molta part de l‟energia feta servir per a 
les màquines de les industries tant del tèxtil 
com del paper i del metall era hidràulica i les 
sequeres conjunturals o la manca de demanda 
d‟un producte determinat, comportaven 
immediatament un aturament  de la producció 
de la fàbrica, què suposava dies o inclús de 
vegades setmanes sense treball i per tant 
sense cap mena de sou. En general, les 
industries tèxtils d‟ Alcoi encara solen competir 
a nivell nacional més amb productes de baixa 
qualitat i preus barats, que amb productes de 
bona qualitat, doncs la burgesia local no sol 
invertir en la compra de maquinària nova i fan 
servir durant molt de temps les velles 
màquines, per tant la productivitat sols pot ser 
competitiva mitjançant uns sous baixets i una 
qualitat inferior. Eren productes que estaven 
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fonamentalment indicats per a mercats amb 
poc nivell adquisitiu i també per a l‟exèrcit, que 
a més a més, ja no li feia les comandes 
d‟urgència d‟abans quan Canalejas era al 
govern, totes aquetes circumstàncies 
comportaven l‟existència a la ciutat d‟unes  
borses quasi permanents de pobresa i misèria.  

 

El treball de la dona serà molt important a 
la ciutat amb alguns sectors molt feminitzats 
com veurem a l‟apartat de la dona en aquestes 
conclusions, però també ens cal recordar que 
no hi haurà una gran millora en relació a una 
reducció del treball infantil, doncs encara molts 
xiquets i xiquetes aniran a treballar molt 
prompte a les fàbriques, amb la qual cosa 
ajudaven a l‟economia familiar a estar més 
relaxada, però per altra banda comportava una 
explotació infantil amb moltes hores de treball i 
sous mot baixets, amb l‟excusa de que eren 
aprenents; també aquest fet complicava més 
encara el problema de l‟escolarització, doncs 
moltes famílies alcoianes consideraven més útil 
rebre uns ingressos que una educació, i la lluita 
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contra el treball infantil no serà efectiva a la 
ciutat. 

  

Les millores econòmiques, seran reduïdes, 
amb una mínima pujada dels jornals, sempre 
després d‟una lluita sindical, que no suposarà 
mai  vertaderament un fort increment del poder 
adquisitiu dels treballadors, doncs les despeses 
bàsiques a la ciutat com l‟habitatge i el menjar 
també hi van pujar al menys al mateix ritme que 
els sous, provocant que la inflació acabarà per 
menjar-se les millores.  

 

 Una de les greus dificultat per les què 
passarà al llarg del temps la ciutat és la dolenta 
situació en que es trobem sempre les 
comunicacions a Alcoi. Les millores en les 
comunicacions de la ciutat no seran gens 
importants, doncs les condicions orogèniques 
dificulten l‟actuació ràpida i barata, a més a 
més, la crisi econòmica de la República no 
ajudarà a augmentar les despeses per afavorir 
a una ciutat xicoteta, perduda en mig de la 
muntanya i lluny de la mar. 
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Respecte a la sempre esperada millora  de 
les infraestructures ferroviàries, podem 
comprovar que les comunicacions per tren 
pràcticament seguien igual que abans, és a dir, 
la línia Alcoi –Xàtiva – València serà la 
fonamental via de les comunicacions, però en 
general el tren va tenir entre poques o cap 
millora en el seu servei, la velocitat del tren no 
augmentarà i les condicions tècniques de la via 
tampoc seran millorades en demesia i per 
suposat  la via no serà duplicada, doncs el 
temps d‟accés a la capital València era el 
mateix que abans. La via a Gandia tampoc rep 
cap millora significativa i en realitat és més un 
tren de mercaderies durant tot l‟any; carbó en 
direcció a Alcoi i productes del tèxtil en direcció 
a Gandia, que de passatgers, que 
fonamentalment l‟utilitzen a l‟estiu. La esperada  
línia Alcoi – Alacant, no s‟acabarà mai , 
quedant ja per a sempre com una comunicació 
morta abans de nàixer. Respecte al projecte de 
construcció d‟ una línia ferroviària entre Alcoi i 
Villena, seguirà dormint als calaixos ministerials 
a Madrid, sense rebre tampoc cap demanda 



521 

 

per part de la societat alcoiana. Per altra banda 
la comunicació per carretera amb València i 
Alacant segueix igual de dolenta, la primera  al 
passar per la Serra Grossa i la segona per  el 
port de la Carrasqueta, una muralla per a les 
comunicacions, que converteix els cinquanta 
kilòmetres entre Alcoi i Alacant en una 
aventura;  les carreteres seguiran per mig de 
diferents contractes del ministeri o de la 
diputació provincial fonamentalment  igual, sols 
amb certes millores puntuals i treballs de 
manteniment. La resta de carreteres fins als 
pobles del voltant, son en realitat carreteres de 
segona o tercera categoria i amb condicions 
prou dolentes  

 

 Com hem vist al llarg del treball, 
l‟urbanisme serà una de les preocupacions 
fonamentals del consistori alcoià. A la 
proclamació de la República les mancances 
eren molt grans al sector de l‟habitatge, la 
majoria de la població treballadora viu a cases 
de lloguer. Els lloguers eren prou elevats doncs 
hi havia molta més demanda que oferta, per 
altra banda la construcció de cases noves no 
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era tampoc molt elevada ni destacable, degut a 
què la construcció al centre urbà sempre era 
escassa i a les condicions orogèniques ja 
comentades abans. Aleshores el poc espai 
urbanitzable manté sempre uns preus del sol 
molt elevats, que units a les dificultats 
tècniques per a la construcció en aquests llocs 
incrementa de manera considerable el preu 
final de l‟habitatge, convertint l‟accés a una 
casa en règim de propietat quasi en una utopia 
per a la gran majoria del proletariat alcoià. Tan 
sols començaran a construir-se alguns 
habitatges a les zones previstes de nova 
construcció com son els nous barris del 
Viaducte i fonamentalment a l‟Eixample que 
encara estava a meitat d‟urbanitzar, era un 
barri un poc lluny del centre urbà, on els 
terrenys eren prou barats. Aleshores moltes 
famílies de treballadors vivien a porxos o 
sellers, en condicions deplorables de salubritat i 
amb una elevada concentració de densitat de 
població sobretot a la zona més vella de la 
ciutat. Per altra banda als barris del Raval Vell i 
del Raval Nou la construcció en altura 
comportarà l‟existència d‟un tipus d‟habitatge 
més peculiars, és a dir, les cases familiars amb 
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dos claus i que tenien espais del mateix 
habitatge a diferents altures, en la primera 
podíem trobar: El menjador amb la cuina i el 
retrete i a la segona el dormitori principal i si de 
cas un altre molt més xicotet, conegut 
popularment com l‟alcoba. Les dues part de la 
casa estaven connectades mitjançant l‟escala 
comunitària de tots els veïns de l‟edifici, la qual 
cosa també permet mantenir una relació social 
dels veïns molt forta al compartir de manera 
constant una mena de vida familiar tots junts. 
En canvi els habitatges de la burgesia local els 
trobem fonamentalment al voltant del centre 
urbà, és a dir, a la Plaça de la República, els 
carrers de la Llibertat o Galán, aquest rogle és 
el centre econòmic, polític i social de la ciutat, 
per on passa tota l‟activitat i també trobes tot el 
que busques.   

 

Com ja hem vist, a la ciutat, la manca 
d‟habitatges era palesa. El febrer de 1934 es va 
inaugurar un grup de 105 cases barates, en 
règim de lloguer; i, entre 1934 i 1935, la 
cooperativa socialista va construir altres vint 
edificacions mes. També es van pavimentar 
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alguns carrers cèntrics, però sols els principals, 
la resta romandrà igual i caldrà arruixar amb 
aigua quasi tots els dies per a mantenir el 
carrer de terra en condicions acceptables 
d‟utilitat. 

 

 Un dels objectius de l‟Ajuntament republicà 
serà la millora en la higiene i la salubritat a la 
ciutat per eixe motiu qualsevol autorització 
municipal per a una millora en una casa 
particular, la façana, o inclús per augmentar 
l‟edificabilitat en altura de l‟edifici al centre urbà. 
El creixement de l‟habitatge és portarà 
endavant amb una ampliació en altura, activitat 
constructora prou comú què comportarà també 
l‟ obligació per part del propietari de la reforma, 
de la construcció de nous retretes; per a la qual 
cosa moltes vegades faran servir l‟espai 
destinat al desllunat. Però i l‟ampliació de la 
casa i la reducció de la ventilació, comportarà 
per altra banda dolents efectes sanitaris a la 
ciutat. 
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  Però la vella reivindicació de fer un mercat 
cobert, que reunirà totes les garanties 
higièniques i de salubritat no es va poder 
aconseguir durant tot el període de la 
República; encara que ja hem vist que era una 
de les finalitats prioritàries per a portar 
endavant l‟enderrocament dels edificis 
religiosos del centre de la ciutat. Aquesta 
proposta de construcció d‟un mercat cobert 
rebrà l‟oposició de molta part del comerç local, 
per una banda els venedors ambulants que 
venien al mercat setmanal del carrer els 
dimecres i per altra del comerç tradicional de la 
ciutat, tots dos ho veien com un enemic 
implacable i una de les proves la trobem a la 
falla de 1935, quan de manera reivindicativa 
podem veure a un gegant que és el mercat 
tancat com xafa sense cap consideració al 
venedor del carrer amb el seu senzill para-sol 
com a tota mena de defensa. El mercat durant 
tot el temps de la República encara es 
mantindrà al carrer, on acudiran els llauradors 
dels voltants a vendre els seus productes i un 
grup de revenedors locals habituals. Per tant de 
controlar l‟activitat de la venta de productes, 
l‟Ajuntament farà inspeccions dels productes i 
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de les pesades dels mateixos. De vegades 
eixes inspeccions tant als venedors com als 
comerços de la ciutat, acabaven en una multa 
econòmica que era després informada cada 
quinze dies als plens de l‟Ajuntament. També 
va disposar l‟Ajuntament d‟un lloc anomenat el 
repès, on qualsevol alcoià podia anar a 
comprovar que el pes del producte final 
comprat corresponia amb el pagat; malgrat això 
aquest servei era poc utilitzat per la gent de la 
ciutat.   

 

Per altra banda es va plantejar l‟opció de 
crear una mena de polígon industrial per al 
metall, on hui està el barri residencial de Santa 
Rosa, la finalitat era concentrar a aquell indret, 
que reunia bones condicions de comunicació 
amb la ciutat i  amb les carreteres d‟Alacant i 
València, un lloc dintre del terme municipal 
quasi sense barrancs, fàcil d‟urbanitzar i al 
mateix temps relativament a prop de l‟ estació 
del ferrocarril de Xàtiva. Però sobre tot per ser 
quasi, llevat de l‟eixample que estava destinat a 
habitatges, l‟única zona sense quasi dificultats 
orogràfiques de la ciutat. 
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Altra de les greus preocupacions per part 
de l‟Ajuntament alcoià i aquí amb coincidència 
amb els governs progressistes a Madrid el 
trobem al món de l‟educació dels xiquets i de 
les xiquetes, amb les connotacions de lluita 
anticlerical que, a més a més, la faran més 
intensa i fins i tot personalitzada. Per eixe motiu 
el major esforç en millorar la situació de la 
ciutat tal volta calia fer-lo en l'educació. I això 
no es va poder aconseguir en tots els seus 
punts. Segons les paraules del mestre Nacional  
Julián Benito, el 1933  funcionaven a Alcoi 31 
escoles nacionals i 17 privades, religioses i 
seglars, que assumien en conjunt una 
matrícula de 3.056 alumnes. Però com que 
la població escolar era de 6.625 xiquets, 
segons l‟endarrerit cens que s‟havia fet l‟any 
1926, era de preveure que, al menys, hi havia 
3.569 xiquets sense escolaritzar.  

 

Podem fer referència a una xicoteta millora 
en l‟educació i en el seu habitatge, tant en la 
qualitat com en la quantitat; destacant l‟efecte 
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positiu per a les xiquetes alcoianes respecte a 
l‟educació al aplicar-se des del principi a nivell 
local el concepte de la coeducació de xics i 
xiques tots junts, encara que la pressió en 
contra de l‟estament religiós fora molt gran. 
També malgrat les dificultats hi trobem un 
augment en la quantitat de xiquets i xiquetes 
escolaritzats. Destacarem per acabar el gran 
esforç municipal en matèria educativa, 
fonamentalment en la lluita en favor de la 
coeducació front als entrebancs de l‟església 
alcoiana i per suposat l‟intent de reduir el pes a 
la ciutat de l‟ensenyament religiós, què no el 
privat i afavorir una escola laica. Però aquesta 
tasca es quedarà sense concloure i a les 
darreries del període republicà encara hi 
trobem al voltant de més de 3.000 xiquets 
sense escolaritzar, sempre saben que hi 
trobem més xiquetes sense anar a l‟escola que 
xiquets. També serà com ja hem vist d‟alt una 
causa de la manca d‟escolarització l‟elevat 
nombre de xiquets i xiquetes menors que 
treballen a les fàbriques.  Com ja hem vist al 
llarg de l‟estudi les dades estadístiques sobre la 
falta d‟escolarització dels xiquets a Alcoi son 
sempre molt diferents, però de tota manera 
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reflectien una realitat fonamental que és una 
manca d‟escoles que era molt notòria i al 
mateix temps hi trobem dos complicacions més 
per als republicans laics de la ciutat: La primera 
era les dolentes condicions higièniques que 
reunien les existent, eren tant escasses que el 
grup socialista de l‟Ajuntament d‟Alcoi va 
presentar, el dia 17 de juny de 1931,  un 
ambiciós i utòpic Projecte de Parc Escola”, on 
el qual buscava el desenvolupament integral de 
l‟alumne mitjançant el contacte amb la natura, 
la dieta alimentària i el desenvolupament físic i  
intel•lectual, on la salubritat de les aules era 
una part fonamental. El nou centre escolar 
havia de construir-se a l‟Eixample de la ciutat, 
on els terrenys eren barats i no vivia quasi gent, 
entre el pont de Sant Roc i  la part baixa del 
Barranquet de Soler ,on avui està construïda 
l‟Escola de Sant Roc, que pertany al bisbat de 
València; però aquest projecte públic mai no es 
va arribar a fer. I el mateix va passar el 1934, 
amb la construcció també de dues escoles 
unitàries als barris del Tossal i de Caramanxel, 
on si que vivia gent. La seua concepció 
arquitectònica tot i ser bastant més modesta 
que el projecte anterior, reunia bones 
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condicions higièniques ja que les escoles 
anaven a edificar-se en espais assolellats i 
tindrien amplis camps d‟esbargiment, aules 
ventilades per grans finestrals i sanitaris amb 
aigua corrent. Però ni el pressupost ni el temps 
faran possible cap dels projectes i l‟escola 
pública a la ciutat al final de la República 
continuarà en condicions prou dolentes. El més 
destacable de tot el període és l‟entrada en 
funcionament de l‟escola d‟ Orosia Silvestre, 
gràcies al compromís social d‟uns alcoians 
particulars.  

 

La part més positiva la trobem en la forta 
implicació dels mestres i les mestres tant 
nacionals com privats que moltes vegades 
augmentaven la seua jornada laboral o atenien 
a més xiquets sense cap mena de gratificació 
econòmica.   

 

Com sempre passa a Alcoi, el món de la 
cultura anirà unit a la vida social i política de la 
ciutat. Les representacions teatrals també van 
ser molt freqüents, i així  al començament de la 
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República es van estrenar  unes peces 
mistificadores del nou règim polític com: "Galán 
i García Hernández o els màrtirs de la 
República", l'evolució de la burgesia local, camí 
de posicions més conservadores va acabar per 
imposant obres de Jacinto Benavente o José 
María Pemán, de clar contingut conservador, o 
inclús drames romàntics. El cinema era 
l‟espectacle més  massiu amb la incorporació 
del so, com ja hem vist  al Teatre Circ i  al 
Teatre Calderón  en 1931.     

 

També  hi havia un gran interès pels bous, 
la festa començava ja quan la quadrilla  eixia 
de l‟hotel al centre de la ciutat, doncs les 
quadrilles anaven de camí a la plaça de bous, 
situada a les afores  acompanyats per el públic 
i en mig d‟una festa al carrer. Però, la plaça de 
Bous era utilitzada també per a altres activitats 
entre culturals i lúdiques, doncs era un dels 
grans espais oberts de la ciutat amb una 
respectable capacitat d‟ aforament que de 
vegades és dedicava a activitats musicals, 
concerts de les bandes locals o espectacles 
com la lluita lliure. Per altra banda també es 
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celebraven en altres llocs, com els teatres tot 
tipus d'espectacles culturals, des dels musicals 
com la revista o la sarsuela, fins al teatre. A  la 
vegada que el cine es convertirà en un 
espectacle quotidià, generalitzant-se, a partir 
de 1931, els passes sonors a les sales del 
Teatre Circ i el Calderón, locals grans i 
moderns que eren propietat de dues 
associacions de socors mutus i que amb els 
ingressos del seu lloguer els ajudaven a 
mantenir un finançament amb  prou superàvit; 
mentre que en el Teatre Principal, propietat 
municipal s‟ iniciaven, en 1934, les projeccions 
de publicinema, amb noticiaris i documentals. 

 

Ara farem una ullada al desenvolupament 
de la vida quotidiana a la ciutat, i que pot ser un 
exemple del seu funcionament a ciutats 
semblants, és a dir: mitjanes, urbanes i 
industrials d‟ Espanya. Dintre dels problemes 
diaris més greus que hi trobem a la ciutat des 
de l‟inici de la República i que no acaben de 
trobar solució definitiva destaquem el de 
l‟alimentació, amb les pujades continuades del 
preu del pa, i de la resta d‟aliments bàsics, com 
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ja venia passant des dels inicis de la Revolució 
Industrial a la ciutat; sempre des del principi de 
la República fins al final d‟ella hi trobem 
referències continuades i, més o menys, 
periòdiques a la premsa i a l‟activitat política 
municipal sobre els preus finals més alts dels 
productes bàsics als mercats de la ciutat 
respecte als pobles del voltant i fins i tot a la 
mateixa capital de la província; a més a més, 
de certa quantitat de comerç il·legal de 
productes dels pobles del voltant que es poden 
comprar a Alcoi a un preu sempre més baix 
que a les botigues locals i que sempre acaben 
amb una denuncia per part dels comerciants 
alcoians davant l‟evident competència il·legal 
de preus més baixos, però que normalment la 
denuncia quedarà amagada baix l‟eufemisme 
de que eixa venda fraudulenta no paga els 
impostos corresponents i per eixe motiu és més 
barata; o és qualificada de competència 
deslleial. L‟excusa tantes voltes  utilitzada de 
que els preus en origen aquí son molt més alts, 
és  per la manca d‟  una agricultura eficient i 
competitiva, tampoc la podem donar com a 
bona en general, doncs hem trobat registres de 
blat i altres productes agrícoles i ramaders al 
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terme municipal de la ciutat que és queden 
sense vendre, mantenint uns preus a banda de 
molt raonables iguals a l‟any d‟abans. Però o 
bé la reglamentació per a la producció era més 
rígida i això feia portar més control o bé els 
comerciants també pujaven més els preus per 
el seu conte, tant sols amb la finalitat de 
augmentar ràpidament els seus beneficis. Tal 
vegada si l‟Ajuntament haguera pogut construir 
l‟esperat mercat cobert a la ciutat, l‟augment de 
la competència en temps i venedors, tant 
venedors dels pobles dels voltants, camperols 
amb els seus productes propis, o els mateixos 
revenedors locals amb molts més productes, 
després de comprar a la llotja local, per la 
competència ens hagueren portat a uns preus 
finals més d‟acord amb els que hi trobem a 
altres pobles dels voltants.  

 

Durant l'època republicana a la ciutat va 
viure un moment de canvi i transformació 
social: Una mica de major permissivitat sexual, 
la moda femenina es va fer més audaç i 
sofisticada, algunes dones, tant treballadores 
com fonamentalment instruïdes es van tallar el 
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cabell seguint la moda a lo garçon i  per a quasi 
totes la llargària de les faldes es va reduir nuns 
centímetres, aleshores també començaren a 
proliferar els balls i les reunions socials. Moltes 
d‟aquestes reunions tenien un fort component 
polític i d‟adoctrinament ideològic. De vegades 
encara hi trobem la utilització de la dona, dins 
d‟un pensament més masclista al ser utilitzada  
com a emblema de la mateixa República, o 
d‟un sector de la societat, amb el nomenament 
de la corresponent mis alcoiana de la 
República; o també, la típica reina dels 
estudiants universitaris de la ciutat. 

  

A Alcoi els aparells de ràdio i les gramoles 
començaren a estar presents als menjadors 
d‟algunes cases amb cert poder adquisitiu, a la 
vegada que els espectacles i les activitats 
lúdiques, com el cine, balls i el teatre, es feien  
més freqüents i normals. Es va començar a 
generalitzar la pràctica esportiva, essent el 
futbol l'esport-rei, al temps que se celebraven 
combats de boxa, curses ciclistes i es 
practicava l'excursionisme a les serres dels 
voltants, de vegades amb certa vesant 
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naturalista, a través d‟associacions com la 
Societat Natural Cultural o la Peña Alpina, que 
inclús va iniciar en l'Aitana la pràctica de 
l'esquí. 

 

Encara que moltes d‟aquestes activitats de 
la vida quotidiana ens poden semblar 
paregudes a les de les gran ciutats d‟ Espanya, 
la realitat diària també ens portava a altres 
situacions. En la part positiva podem destacar 
que encara molta part de la vida diària dels 
xiquets i de les xiquetes alcoians es 
desenvolupava al carrer, on els jocs 
tradicionals eren una forma de vida i 
aprenentatge, cal recordar que el tràfic de 
cotxes i camions per la ciutat era mínim i en 
cert aspecte una mena de novetat doncs 
l‟Ajuntament intentarà que els xiquets no 
s‟agafen a la part darrera dels vehicles mentre 
circula per dintre d‟ Alcoi davant el perill de 
l‟acció  infantil. Molts dels jocs infantils eren en 
grup com: la pilota, el xurro, el calitx, xapes, 
tella, boles. 
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Un dels conflictes més rutinaris que hi 
trobem a l‟ Alcoi del moment és la gran 
quantitat de jocs il·legals que hi havia a la ciutat 
i on participaven activament molta part del 
proletariat alcoià; aquesta activitat anava quasi 
sempre acompanyada per una gran quantitat 
d‟alcohol consumida als bars i tavernes; també 
hi trobem molta relació d‟aquestes dues 
activitats en la presència a la ciutat de llocs 
més o menys legalitzats de prostitució. Una de 
les constants preocupacions dels partits polítics 
a l‟època de la República serà portar una mena 
de control sobre l‟alcohol, doncs hi havia 
treballadors que abans d‟aplegar a casa amb el 
jornal de la setmana, ja l‟havien gastat a les 
tavernes. També hi tenim un estudi xicotet 
sobre la incidència de l‟alcohol en la mortalitat 
masculina.   

 

Per a nosaltres el desenvolupament o el 
retard d‟ una ciutat o d‟ un poble és pot veure 
reflexa en l‟evolució de la seua població. Així, si 
arriba gent a treballar com passava a l‟ Alcoi 
del moment, en principi és millor que si la gent 
emigra. També l‟envelliment del poble ens pot 
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ajudar a comprendre la situació actual i 
previndré la futura. Per eixe motiu fem un 
apartat especial a la demografia, però  com tot 
no és pot reduir a un temps determinat, sinó 
que de vegades ens cal anar més enrere o més 
endavant; nosaltres partim més o menys des 
de principi del segle.  

 
Gràfica III.- Evolució de la població d’Alcoi 

als inicis del segle XX comparada amb Espanya, 
la comarca de l’Alcoià,  la província d’Alacant,  el 
País Valencià i Espanya  
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1900 1910 1920 1930 1940

Alcoi L'Alcoià Alacant
País Valencià Espanya

 Font    I.N.E.. Elaboració pròpia 

 

En primer lloc, procedirem a fer un anàlisi 
estadístic de les dates percentuals de població 
referides als diferents grups en que hem dividit 
aquest estudi demogràfic, és a dir: Espanya, 
País Valencià, província d‟Alacant i Alcoi. Així 
per a una millor i mes ràpida comprensió amb 
un colp d'ull tenim la gràfica. I per  a poder dur 
a terme aquest estudi comparatiu sobre 
l‟evolució de la població d‟Alcoi al segle XX, 
sempre comparada amb els indrets que 
acabem de citar; hem partit del començament 
del segle, es a dir de l‟any 1900; a aquestes 
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dades en ell reflectides els hem donat el valor 
de 100 en la taula de l'índex d'evolució per a 
tots i cadascú dels grups dels que hem fet la 
seua evolució. 

 

La gràfica també ens confirma una sèrie 
d‟hipòtesis de partida com era la relació directa 
de la població de la ciutat amb els pobles del 
voltant, així hi podem confirmar com tots cinc 
indrets mantenen una pujada prou semblant al 
període de la República, però si anem més poc 
a poc, podem veure com l‟increment a Alcoi és 
prou equivalent a un increment més xicotet a la 
comarca i a la província, llocs d‟on es llúdriga la 
immigració alcoiana. Per altra banda la 
comparació amb la resta d‟ Espanya ens 
confirma un comportament demogràfic molt 
semblant. 

  

Per aquestes dades l‟evolució demogràfica 
d'Alcoi estarà fonamentalment influïda per les 
diferents conjuntures econòmiques per les 
quals travessava la indústria a nivell local i al 
mateix temps per les successives crisis 
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epidèmiques que, de tant en tant, assotaven a 
la ciutat.  Des dels inicis de la revolució 
industrial al segle XIX. Si la conjuntura 
econòmica era favorable les fàbriques locals 
atreien a una quantitat important de població, 
fonamentalment dels voltants, que venia a la 
ciutat per tal de guanyar-se un jornal, en 
principi més segur que al camp; pel contrari, si 
ens trobem en els moments de depressió o de 
crisi econòmica, que a sovint venia precedida o 
acompanyada de passes epidèmiques 
associades a la vida urbana, i al mateix temps 
comportava el sorgiment de crisis socials, amb 
una forta inestabilitat política, econòmica i 
social,  es produïen fortes corrents emigratòries 
i aleshores Alcoi s'estancava  demogràficament 
o inclús perdia població. 

 

En aquest context, des de principi del segle 
XX, la ciutat guanyarà població durant aquest 
període, sempre fonamentalment gràcies a la 
immigració que li arriba atreta per la conjuntura 
favorable en general i a llarg termini, que 
travessava la indústria local, era una 
reactivació demogràfica què, a poc a poc, es 
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veurà incrementada durant les dècades 
següents. Així entre els anys 1900 i 1920 la 
ciutat passa de tenir 32.053 habitants a tenir-ne 
36.463. 

 

Per eixes dates  s‟accelerarà el ritme 
decreixent de la natalitat, el qual experimentarà 
la davallada més brusca de la seua història en 
passar del 33,8%0 al 18,6%0, a la vegada que  
les taxes de mortalitat quasi no baixen. 

  

A partir de 1918, amb la finalització de la 
Gran Guerra es succeiran un seguit de vagues 
de forma ininterrompuda, amb la crisi social 
pertinent. A més a més, per aquestes dates els 
salaris no creixen, és més, es congelen o fins i 
tot davallen una mica. La conseqüència de tot 
aquest procés serà que entre els anys 1920 i 
1930 el creixement demogràfic de la ciutat el 
podem qualificar d‟entre moderat i xicotet, 
doncs la ciutat sols  passarà de tenir 36.463 a 
38.739 habitants.  
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Durant la dècada següent,  entre els anys 
1930, l‟època del nostre estudi, Alcoi passarà 
de 38.468 habitants a 45.792. Però, ens 
sembla molt clar que la data de població final 
que ens ofereix per a Alcoi el Cens Oficial de 
l‟any 1940 estarà un tant inflada o al menys 
sobredimensionada per les noves  autoritats 
polítiques locals, segurament amb la intenció 
no confessada d‟aconseguir una major quota 
dels abastiments subjectes al racionament  
durant els primers anys de postguerra o tal 
vegada per tal de minimitzar estadísticament 
els efectes demogràfics negatius de la guerra 
civil. 

 

Així i tot, la població de la ciutat mantindrà 
un creixement prou significatiu durant el 
període la República, en percentatges podem 
veure com en aquest moment el creixement 
demogràfic de la ciutat és superior als quatre 
indrets de la comparació. Està clar que no és 
sols una conseqüència del propi creixement 
vegetatiu, sino que alhora està acompanyada 
per un creixement mol més xicotet tant de la 
Comarca, com de la Província i inclús del País 
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Valencià, doncs la conclusió és evident a Alcoi 
hi arriba més gent dels voltants. En definitiva i 
en nombre absolut d‟habitants, Alcoi  passarà 
de 38.000  veïns a principi de la dècada amb la 
proclamació de la República als 41.120 que hi 
haurà a Alcoi segons el Cens del Consell 
Polític, Econòmic i Social a l‟inici de la guerra. 
També cal tenir en compte que l‟ inici de la 
guerra comportarà uns canvis fonamentals en 
la població de la ciutat, el primer és la gent, que 
anirà al front a lluitar, molts homes, però lo 
fonamental des del punt de vista demogràfic 
serà la quantitat de gent que tornarà a viure als 
pobles xicotets dels voltants, molts tornen a les 
cases familiars dels pobles, doncs allí hi havia 
al menys, en teoria mes menjar segur per una 
banda al tenir una activitat econòmica 
dependent de l‟agricultura i de la ramaderia de 
subsistència, i per altra no existia el perill i la 
por, com passarà més endavant al llarg de la 
guerra de ser bombardejats per l‟aviació dels 
revoltats, com ho serà set vegades la ciutat d‟ 
Alcoi 

 



545 

 

A tota ciutat per xicoteta que sigui hi trobem 
certa activitat comercial que forma part de la 
seua pròpia economia local i de la xarxa del 
seu voltant.  L‟activitat comercial d‟Alcoi era 
prou xicoteta, doncs encara que era la ciutat 
més gran i populosa de tota la rodalia, les 
dificultats de les comunicacions amb les 
rodalies no afavorien aquesta activitat 
econòmica, a més a més, els preus dels 
productes bàsics eren més elevats que als 
pobles dels voltants, amb la qual cosa tampoc 
ajudava a un increment del comerç.  

 

 La majoria del comerç alcoià era de 
botigues xicotetes, situades a la part baixa dels 
edificis. La majoria del comerç local estarà 
situat al voltant de la Plaça de la República, al 
centre de la ciutat, on es desenvolupava 
setmanalment el mercat, normalment el 
dimecres, els venedors feien servir para-sols 
per a protegir els productes de la venta que 
estaven a terra sobre una manta. Per altra 
banda als voltants de la mateixa plaça i a l‟ 
antic carrer del mercat hi trobem la zona 
comercial per definició de la ciutat amb 
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cafeteries, farmàcies, estancs, roba, llibreries i 
un poc de tot, molts d‟aquests comerços 
mantindran unes retolacions modernistes per a 
fer més moderna la seua instal·lació, els rètols 
estaven a les façanes, i una vegada dins de 
l‟establiment els productes eren als aparadors. 
Per altra banda molts dels venedors de fora 
que venien al mercat del dimecres i com a 
conseqüència de les dolentes comunicacions ja 
comentades es veien obligats a fer nit a la citat 
a algun dels hostals.  

  

 Ja hem vis alguns dels elements claus de 
la vida a la ciutat, però ens faltava fer una 
ullada al món de la sanitat i la beneficència. Les 
bosses de pobresa i de marginació que hi havia 
a la ciutat tampoc es van poder millorar molt 
com a conseqüència de la crisi econòmica 
internacional del moment que feia inviables 
algunes de les propostes dels republicans 
radicals de la ciutat, que defensant la propietat 
privada i l‟economia de mercat, sempre van 
buscar una millora en les condicions de vida del 
proletariat alcoià, sempre per suposat fora del 
marxisme i molt a prop del que hui coneixem 
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com social democràcia, és a dir una ideologia 
molt semblant als radicals de França. Sempre 
França és l‟exemple a seguir, sols cal recordar 
com amb la proclamació de la República primer 
la gent taral·lejava la marsellesa en compte del 
himne de Riego; altre exemple de la influència 
de França el trobem en l‟elecció de la mis 
república alcoiana que rebrà alguns dels 
símbols de la República de França. Per als 
intel·lectuals i progressistes alcoians. Aquestes 
privacions seran parcialment alleujades per 
algunes entitats benèfiques alcoianes, unes 
actuant en moments puntuals i crítics com les 
actuacions teatrals per part d‟amateurs alcoians 
amb la finalitat de recaptar ingressos per a 
destinacions benèfiques I d‟ altres d‟acció molt 
més continuada a la ciutat, com els menjadors 
de caritat, molts són menjadors per a pobres 
baix la direcció de l‟Ajuntament o d‟entitats 
caritatives, moltes vegades vinculades a 
l‟església catòlica alcoiana. Podem destacar la 
Gota de Llet, centre habilitat per a recollir 
xiquets i xiquetes que no poden ser alimentats 
per els seus pares; l'Asil de les Germanetes 
dels Pobres, lloc on anaven els majors que no 
podien ser a casa dels fills per les raons que 
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foren; la casa de la Beneficència  tenia com a 
objecte donar un servei benèfic, assistencial 
que donarà suport i recer a la gran quantitat de 
pobres de solemnitat de la ciutat, així com a 
orfes, captaires, malalts greus o esguerrats i 
també a molts dels expòsits de la ciutat. També 
tindrà una tasca molt destacada la llavor 
portada endavant per En Amalia a la seua 
casa, bressol i escola, on recollia a xiquets 
orfes de la ciutat i es allotjava, a més a més, d‟ 
arreplegar també durant les hores de faena als 
xiquets de les dones alcoianes que no  podien 
deixar amb ningú els fills per anar a treballar, 
doncs eixa no era tasca per a un home alcoià 
del primer terç del segle. Per últim nomenar  
l'Orfenat de Sant Jordi o el reformatori de l'Ave 
Maria. Al mateix temps també hi trobem 
l‟actuació que porten endavant les parròquies i 
alguns partits o associacions d‟ ideologia 
conservadora amb el recolzament econòmic de 
diferents industrials de la ciutat i  d‟ 
associacions piadoses, com el "Pa de Sant 
Antoni", el "Rober de Santa Victòria", 
"Conferències de Sant Antoni de Paül", "Acció 
Cívica de la Dona", Associació de Dames "La 
Margarita" i algunes altres. Mantenien una sèrie 



549 

 

d‟ajudes de diferent tipus per al necessitats de 
la ciutat, quasi sempre dins d‟un concepte 
catòlic de caritat front al necessitats.  

 

A Alcoi, durant els anys de República no va 
millorar substancialment la qualitat de vida dels 
treballadors. Tan sols pogueren aconseguir-se 
unes poques millores de caràcter sanitari com 
els segurs d‟infermetat o maternitat, per altra 
banda i sempre dins del món complexí de la 
ajuda solidària dins de la ciutat podem recordar 
com la Casa de Beneficència al llarg del 
període de la República va continuar amb la 
seua tasca de recollida de gent amb 
necessitats i que al final del etapa eren més 
gent de fora de la ciutat que alcoians els atesos 
per aquesta institució local. 

 

En sanitat, al 1934 es van concedir una 
sèrie de subvencions que van permetre 
inaugurar un pavelló tuberculós i ampliar 
l'Institut Municipal d'Higiene; sempre dins de les 
competències municipals i per suposat finançat 
amb despeses locals, la gran majoria a càrrec 



550 

 

de l‟Ajuntament i altra xicoteta quantitat per mig 
de les donacions dels alcoians amb més 
recursos i amb certa consciència de solidaritat, 
o millor dit de tasca caritativa. En eixe període 
també es veurà incrementada la plantilla 
sanitària de la Creu Roja local. En higiene la 
ciutat més endavant es va dotar d‟una piscina 
pública municipal que va estar construïda ja en 
temps de guerra, el material utilitzat serà el 
resultat d‟aprofitar les pedres de 
l‟enderrocament de l‟ església de Santa Maria. 
Les explicacions dels anarquistes en to jocós, 
era que a Gandia i Alacant hi havia platja, però 
a Alcoi no, així ara la gent d‟aquesta ciutat es 
podria banyar en aigua beneïda.   

 

Sempre que en qualsevol estudi és fa un 
apartat de la dona, vol dir que la situació d‟ella 
no era la millora, ni per suposat estava 
equiparada amb la de l‟home. A Alcoi en 
l‟època de la República ens passa el mateix. La 
situació de la dona alcoiana manté unes 
característiques comunes a les dones de la 
resta d‟ Espanya per una banda i altres 
situacions diferenciadores. Així i tot, el primer 
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que ens cal diferenciar és la situació social i 
econòmica de les dones, doncs hi trobem una 
minoria que correspon a les casades o filles 
dels industrials de la ciutat que en general 
mantenen posicions prou conservadores, que 
participen molt activament en la vida social de 
la ciutat, fonamentalment en dos vessants: la 
primera en activitats suposadament culturals 
com xerrades, lectures de llibres, concursos de 
poesia i altres semblants, però que solen 
amagar una connotació ideològica de defensa 
de les tradicions i en segon lloc una activitat 
més lligada a la llavor quotidiana de l‟església 
participant als actes religiosos de la ciutat i 
col·laborant de manera més o menys 
desinteressada i pública en accions d‟ajuda al 
necessitats, sempre dins del concepte catòlic 
de caritat cristiana per mig dels menjadors, la 
sanitat i de vegades l‟educació. 

 

Per altra banda hi trobem a la gran majoria 
de les dones alcoianes, les treballadores; que 
estan a les fàbriques un grapat d‟hores, cobren 
un sou inferior als homes per la mateixa faena, 
o treballen en sectors molt feminitzats com: les 
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olives, el bambú o les misteres; què, a més a 
més, es tenien que fer càrrec dels fills en 
condicions prou dolentes, s‟encarregaven de la 
vida diària a llar familiar; en resum i 
parafrasejant una afirmació dels anarquistes 
alcoians de darreries del XIX, eren les 
esclaves dels esclaus proletariats. Aquestes 
dones en general seran lluitadores per els seus 
drets, per una millora en les condicions de vida, 
un major sou, el segur de maternitat, o 
l‟educació dels fills, però no les veurem actuar 
en accions en favor del vot de la dona; mentre 
que si participaran activament en la lluita 
sindical, les vagues i les manifestacions als 
carrers de la ciutat, on com ja hem vist de 
vegades també seran massacrades per 
l‟autoritat. També participaran activament als 
fets anticlericals que es desenvolupen a la 
ciutat, com les concentracions front al poder 
religiós o inclús en els assalts a les esglésies 
de la ciutat.      

      

Qualsevol estat democràtic manté com una 
de les seues branques fonamental la llibertat 
d‟expressió i ara al temps de la República La 
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premsa serà l‟encarregada de fer sentir al 
carrer les diferencies polítiques a la ciutat, 
doncs totes les tendències polítiques o socials 
hi tindran a l‟abast el seu periòdic u òrgan 
d‟expressió, amb independència de que  la 
seua durada serà més o menys llarga a la 
ciutat: La Gaceta de Levante, Ciudad del 
Serpis, La República, La Voz del Pueblo, El 
Faro, Orientación Social, Hoja Parroquial, 
Boletin, Solidaridad obrera, etc.    

 

A tota la premsa escrita local sempre hi 
trobem una mateixa distribució tipogràfica dels 
continguts: Normalment la capçalera és per a 
una noticia principal de mes o menys impacte 
nacional o local, segons la importància; titular 
molt identificat amb la ideologia del periòdic; 
així una mateixa noticia pot tenir un significat 
diferent a la ciutat segons l‟òrgan de 
comunicació, com ja hem vist al llarg del treball 
que va passar. 

 

En octubre de 1931 començà l‟emissió en 
proves de l‟emissora local EAJ-12, coneguda 
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com Radio Alcoi, encara que de veritat serà 
l‟emissora onze en entrar en funcionament a 
tota Espanya. Més endavant entrarà a formar 
part de la Cadena Ser com a emissora 
associada. 

 

L‟activitat política i sindical a Alcoi era molt 
important donada la seua dependència del 
treball a les fàbriques Des del punt de vista 
sindical la C.N.T., encara que a moments 
dividida entre trentistes i faistes serà sempre la 
força més gran, el sindicalisme socialista amb 
l‟U.G.T. no arrelarà gaire a la ciutat, sempre 
anirà per darrere e la C.N.T., que serà la que 
marquí la direcció de l‟acció obrera Per a 
nosaltres, la poca implantació del sindicalisme 
socialista és una prova més de la mínima 
implantació del marxisme a la ciutat. Les 
vagues amb objectius econòmics o socials, i la 
conflictivitat social seran una constant a la 
ciutat en general en demanda de jornades 
laborals més curtes, cal recordar que la majoria 
de les fàbriques eren fora del casc urbà i per 
tant  a peu es tardava vora d‟ un hora en anar i 
altra en tornar a casa; i per suposat la demanda 
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més repetida serà la millora econòmica amb 
una pujada dels sous.  

 

Dins dels partits polítics a la ciutat ens cal 
destacar la forta implantació dels radicals, però 
sobretot, la referencia constant de les derives 
esquerranes de Juan Botella Asensi, doncs 
podem afirmar que allà on acaba el polític 
alcoià de referència, allà aniran sense moltes 
dubitacions i ràpidament la resta dels radicals 
alcoians. El primer lloc de confluència serà el 
Partit Radical, al poc Botella i altres dirigents 
nacionals com Alvaro de Albornoz crearan el 
Partit Radical Socialista; més endavant Botella 
amb un grup de incondicionals, on sempre 
estan els alcoians iniciarà altra deriva a 
l‟esquerra i crearan el Partit Esquerra Radical 
Socialista. Be, tots aquests partits per on passa 
Botella seran sempre el majoritari a la ciutat. 
Ideològicament hui els podríem considerar com 
una mena de social democràcia; ells en canvi 
participen activament a la casa del pueblo a 
Alcoi, on comparteixen taula i estovalles amb 
els socialistes, però no coincidiran mai en el 
marxisme ni en la seua manera d‟actuar 
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políticament. Son partidaris d‟ un economia de 
mercat, molt controlada per la legislació i 
demanaran millores per als treballadors, com 
els segurs d‟infermetat, maternitat i inclús una 
mena de jubilació. Son fonamentalment laics i 
anticlericals. 

 

Dins d‟aquest grup ideològic hi trobaren 
diferents vessants, com els republicans 
autònoms, els membres d‟Esquerra 
Republicana i altres, sempre tots dins d‟una 
ideologia molt semblant de republicans, laics, 
anticlericals i antimarxistes. De vegades 
vinculats a organitzacions de la maçoneria. 
Quan hi tenim una fotografia d‟algun acte polític 
de l‟esquerra alcoiana, al moment destaca la 
presència majoritària de republicans amb les 
seus vestits i corbates front als pocs proletaris 
amb les gorres i els bruses 

 

Altre partit de l‟esquerra important a la 
ciutat, però sempre per davall dels botellistes 
serà el Partit Socialista Obrer Espanyol, que en 
un primer moment de la República no hi te 
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molta implantació, però que a poc a poc anirà 
augmentant la seua presència a la ciutat, 
sempre quedant a l‟ombra dels radicals la qual 
cosa es pot veure a la  millora dels seus  
resultats electorals, que tampoc serà res per a 
tirar coets. Encara que també hi trobem una 
deriva ideològica en la ciutat molt semblant a 
les darreries de la República amb la que 
portaran els socialistes a la província i a 
Espanya, on buscarà una aproximació molt 
clara als comunistes de la ciutat, amb la 
premissa fonamental d‟  una unificació en la 
lluita proletària i un xicotet enfrontament 
indirecte amb els anarquistes.     

 

A l‟esquerra ideològica també hi trobem 
altres partits polítics en la ciutat. El partit 
Comunista que serà durant tota la durada de la 
República un partit molt minoritari, encara que 
en principi es podia aplegar a considerar que 
tindria més implantació per la gran quantitat de 
treballadors a la indústria, la veritat serà que 
tindrà molt poca implantació, a més a més prou 
residual, segurament per la mateixa força local 
del anarquisme. Els comunistes alcoians 
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sempre seran pocs, però amb una activitat 
desenvolupada molt gran, que feia semblar que 
foren més. Així i tot encara que un grup 
d‟anarquistes acaben a Espanya formant part 
del partit sindicalista d‟ Angel Pestaña i molts 
venien del grup dels trentistes; a Alcoi el partit 
sindicalista sols serà residual i minoritari, a 
banda de considerats per la majoria com una 
traïdors al anarquisme pur, amb la qual cosa la 
visita de Pestaña a Alcoi en busca de 
recolzament acabarà amb una fugida en tota 
regla de la ciutat per part del cap dels 
sindicalistes que serà agredit per anarquistes 
alcoians. 

 

Respecte als partits de la dreta en la ciutat 
podem destacar al principi de la República el 
partit del president  En Niceto: Dreta Liberal 
Republicana, però que tindrà una implantació i 
una durada directament relacionada amb el 
prestigi del president; doncs a la llarga la gent 
de la dreta acabarà per recolzar clarament 
l‟acció de la Dreta Regional Valenciana, que 
formarà part de la C.E.D.A. al 1932 i que serà 
quan viurà el seu millor moment d‟implantació 
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local, amb els millors resultats, encara que la 
premsa favorable no pare durant tot el temps 
de la República de fer referències a la gran 
qualitat que tenen els seus membres i la gran 
tasca social i política que desenvolupen els 
seus afiliats, a l‟hora de la veritat al veure els 
concentracions, manifestacions o resultats 
electorals no hi eren tants. 

 

D‟ altres partit de la dreta; podem destacar 
que els tradicionalistes i els falangistes eren 
molt pocs a Alcoi, com ja vam veure amb 
ocasió del 18 de juliol, així i tot, els pocs 
falangistes hi eren molt actius.  

 

Per acabar farem una xicoteta referència 
als radicals de Lerroux, que en un primer 
moment abans de la República eren prou 
nombrosos, però, a poc sa poc, i com a 
conseqüència de les actuacions del mateix 
Lerroux per una banda i de Botella en camí 
diferent acabaran convertint-se en un partit 
amb més aparença que implantació de veritat, 
on hi trobem sempre més .     
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Una de les característiques locals més 
importants des de darreries del XIX, és 
l‟existència a la ciutat d‟ un tipus d‟associacions 
d‟ obrers, de vegades legals i de vegades 
al·lega‟ls, anomenades socors mutus. El 
funcionament d‟aquestes associacions a la 
ciutat es mantindrà molt actiu al període de la 
República, on les millores en els segurs de 
malaltia son relativament xicotetes i el concepte 
de jubilació per no poder treballar a partir d‟una 
edat encara no esta completament implantat a 
l‟ideari de la lluita sindical, aleshores el 
mutualisme obrer permet als associats rebre 
una xicoteta ajuda econòmica per part de 
l‟associació al moment en que no poden 
treballar i no dependre així ni de la sopa bova 
dels fills, ni de la caritat municipal. Es clar que 
de totes les associacions mutualistes de la 
ciutat els dos més importants seran: El Trabajo 
i el Cercle Catòlic d‟Obrers, tots dos amb la 
mateixa finalitat última, però amb conceptes 
ideològics diferents. La primera amb total 
llibertat ideològica i d‟acció sindical per als ses 
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membres i la segona amb un control de 
l‟església alcoiana i la prohibició de participar a 
les vagues. Però les dos podran resistir 
econòmicament el problema de mantenir a 
molta gent per part dels associats, gràcies com 
ja hem vist a que disposaran de dos locals molt 
grans convertits en teatres i readaptats al 
cinema i que els permeten mantenir uns 
ingressos prou elevats. 

 

En aquest apartat de les conclusions farem 
una ullada als resultats electorals a la ciutat d‟ 
Alcoi i intentarem comprendre les similituds i 
diferències de la ciutat respecte a altres indrets. 
 
 Considerarem les eleccions de l‟abril de 
1931, com les primeres del període republicà, 
doncs, el seu resultat final portarà a la 
proclamació de la República i també al Govern 
municipal de la ciutat durant tot el temps fins a 
la Guerra Civil. 
 
 Com ja hem vist al capítol del treball titulat 
origen i proclamació, el resultat a Alcoi serà 
molt semblant al de les gran ciutats d‟ Espanya, 
és a dir, una victòria absoluta i aclaparadora de 
la candidatura de la coalició republicana 
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socialista, que va guanyar a tots els districtes i 
amb tots els candidats; front a la llista que 
representava els interessos de la monarquia 
que va rebre molt poc recolzament.  
 

El resultat electoral correspon en general al 
mateix obtingut a tota l‟ Espanya industrial i 
urbana. La coalició republicana a Alcoi en un 
primer moment mantindrà un grup auto 
denominat minoria majoritària que representava 
als Republicans Radicals Socialistes. Aquest 
grup durant tot el període de la República, 
excepte durant el control de la Comissió 
Gestora, serà en realitat qui amb una 
denominació o altra; i amb solitari o per mig 
d‟aliances més o menys puntuals, qui 
controlarà la política municipal a la ciutat.   

 
 Dins d‟aquest període tindrà lloc les 
eleccions a corts constituents, on cal destacar 
el canvi de districte electoral, ara Alcoi i el seu 
partit judicial ja no son un districte únic, sinó 
que estan dins de la província d‟ Alacant. Però 
l‟anàlisi dels resultants ens porta a comprovar 
com a Alcoi ara també es segueix les mateixes 
tendències que a la resta de la Província, sols 
amb la diferència percentual de que a la ciutat 
hi van rebre un major nombre de vots la 
candidatura de l‟esquerra front a la de la dreta, 
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per damunt del 70%. Però sempre amb una 
diferència de vots molt destacable en favor dels 
candidats republicans sobre els socialistes, així 
i tot amb una mica més de fidelitat electoral a la 
ciutat que a la resta de la província. 
     
 
 Les següents eleccions a corts, ja serà com 
a Cort ordinàries, ara hi trobem la permanència 
de mantenir el mateix districte electoral que al 
1931, és a dir la província, però amb la 
diferencia que ara en aplicació de la nova llei 
electoral tenim un sistema de doble volta. En 
aquestes noves eleccions a tota Espanya es 
produeix una victòria de la dreta. 
Tradicionalment una de les hipòtesi d‟aquesta 
victòria ha segut que la victòria de la dreta és la 
conseqüència directa de dos variables: La 
primera l‟abstenció dels anarquistes, cosa que 
ja hem demostrat no es va produir a la ciutat 
d‟Alcoi, on el nivell de participació serà molt 
més elevat que a la resta d‟ Espanya i de la 
província, a més a més amb la característica de 
que La C.N.T. estava molt implantada a la 
ciutat i no va demanar l‟abstenció en cap 
moment, és més hem trobat referències clares 
de la voluntat de anar a votar per part de 
l‟anarquisme alcoià, sempre un poc més 
independent de tots els aparells polítics que a 
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altres indrets d‟Espanya. La segona explicació, 
era que al ser la primera vegada que van anar 
a votar les dones, estes van votar 
majoritàriament a la dreta per la pressió de 
l‟església catòlica en les dones espanyoles. 
Però aquí a Alcoi, hi trobem una situació molt 
diferent a la resta d‟ Espanya i de la província i 
és que l‟abstenció com ja hem vist al capítol 
corresponent no va ser tan elevada, doncs 
molta gent de la ciutat va anar a votar i tenim 
una participació molt per damunt de tots els 
indrets de referència; com partint de la base 
que per a qualsevol sistema democràtic el vot 
es secret i no hi tenim cap tipus d‟enquesta 
amb mostres d‟edat o de sexe. Però a la fi el 
resultat a la ciutat serà semblant al de tota 
Espanya, és a dir, una victòria de la dreta; sols 
hi podem seguir fent hipòtesis de treball, per a 
nosaltres una volta eliminada la variable 
abstencionista sols ens queden dos opcions: 
Quasi totes les dones van votar a la dreta; cosa 
que hem descartat per el tipus de dona de la 
ciutat molt vinculada al treball fora de casa a 
les fàbriques des de molt jovenetes, dones 
acostumades a la lluita al carrer i a la lluita 
sindical, dones que eren tant o més 
reivindicatives que els homes i per tant no 
podem entendre que quasi totes les dones 
foren unes traïdores a la seua classe social ni 
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tampoc hem vist que foren tan beates doncs les 
manifestacions religioses no hi eren 
excessivament nombroses a la ciutat i les 
dones alcoianes participaven i participaran 
després en les accions anticlericals i de 
destrucció de simbologia catòlica. Per tant, ens 
queda l‟opció de la segona variable  que seria 
que les dones catòliques si que van votar a la 
dreta, però que també hi pot haver un 
transvasament de vots dels homes republicans 
cap a posicions més a la dreta; tot això unit a la 
lluita electoral, on la dreta anava amb coalició i 
l‟esquerra anava clarament dividida, amb la 
qual cosa molts d‟ aquests vots és van quedar 
sense finalitat última, degut a eixa dispersió del 
vot i a que la llei electoral també beneficiava a 
les majories. 
 
 D‟aquesta etapa sols recordarem que la 
segona volta va tenir menys incidència a la vida 
quotidiana que la primera. 
 
 Ara també farem una referència a les 
darreres eleccions de la República, aquelles de 
1936, quan a la ciutat és tornen a donar uns 
resultats pareguts als de la província i als de la 
resta d‟ Espanya; però ara ens sembla que a 
Alcoi hi te més efecte la unificació de 
l‟esquerra, tot i que els republicans alcoians de 
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l’Esquerra Radical Socialista no hi van al Front 
Popular. També hi ha una davallada enorme de 
la dreta a la ciutat, pot ser què entre altres 
motius per els fets d‟ Astúries que tindran molta 
repercussió a la ciutat; amb la qual cosa creem 
que torna  haver un transvasament de vots de 
la dreta a l‟esquerra, i l‟esquerra recuperarà el 
seu lloc.      
 
  Per últim fen una xicoteta referència a les 
eleccions per a compromissaris encarregats del 
nomenament del president de la República, que 
si a tota Espanya van tenir poca incidència, a la  
ciutat d‟Alcoi poder afirmar què van passar més 
de llarg  que altra cosa. 
 
 Dins d‟aquest apartat no volem acabar 
sense fer referència a dos últimes situacions: 
La primera serà la referent als diputat alcoians 
a Madrid: On cal destacar que sempre hi 
trobem un representant de la ciutat al congrés, 
però que amb cada elecció, serà una persona 
diferent, de partit diferent i d‟ideologia diferent i 
que tots aquestes tres, en realitat poden ser un 
reflex dels canvis a tota Espanya. El primer 
diputat serà un membre destacar dels 
Republicans Radicals Socialistes, Botella 
Asensi, és a dir un exemple significatiu dels 
republicans que al principi del període 
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controlaran la República. El segon, serà un 
dirigent conservador, catòlic, Francisco Moltó, 
de la Dreta Regional Agrícola, unit a la 
C.E.D.A. que més endavant desapareix de la 
vida política. I per últim el darrer alcoià que 
serà diputat a les corts republicanes, el 
membre del Partir Socialista Obrer Espanyol 
Salvador García. També considerem molt 
significatiu i una mena de bany d‟humilitat que 
ens torna a situar a la realitat del pes de la 
ciutat d‟Alcoi el fet que en cap moment de les 
diferents campanyes electorals vindran a la 
ciutat els membres més destacats de la política 
nacional; i ni tan siquiera el president Alcalá 
quan està de visita a Alacant s‟arrimarà a Alcoi.      
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TESEO 
 
- TITOL 

 
La ciutat d‟Alcoi durant la Segona 
República 
 
 

- Resumen 
 
 

INTRODUCCIÓ.- 

 

 La present tesis doctoral analitza el cas de 
la ciutat d‟Alcoi durant la Segona República a 
Espanya, però fent especial atenció en les 
similituds amb el comportament d‟altres ciutats 
mitges i grans d‟Espanya, però buscant també 
les diferències fonamentals en el comportament 
propi d‟un indret més aïllat i més industrialitzats 
que altres. 
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 L‟objectiu va buscar confirmar per una 
banda el comportament Standard del 
desenvolupament polític, econòmic i social a 
una ciutat industrial del País Valencià i analitzar 
algunes de les seues diferències fonamentals. 
Doncs moltes vegades els estudis històrics sols 
tenen com objectius les grans ciutats i les 
capitals per una banda i el món rural per altra, 
quedant aquestes ciutats mitges més 
oblidades. 

 

 Per tant hem intentat portar endavant un 
anàlisi amb profunditat del desenvolupament 
polític, social i econòmic de la ciutat d‟Alcoi i 
comparar-lo amb altres indrets dels voltants o 
de les mateixes característiques. 

 

 Atenent a eixe objectiu inicial, el text ha 
quedat dividit en set apartats ordenats de 
manera diacrònica amb la finalitat de fer més 
fàcil tant l‟explicació com la comprensió del 
desenvolupament  de la vida quotidiana a Alcoi. 
Parant i destacant les diferències en el 
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comportament col·lectiu de la ciutat respecte a 
altres indrets d‟Espanya. 

 

DESENVOLUPAMENT TEÒRIC 

 

 Al primer apartat de la tesis, hem adoptat 
un caràcter fonamentalment descriptiu per a 
veure la situació en què es trobava la ciutat 
d‟Alcoi al moment d‟iniciar-se la dècada dels 
anys trenta. Per eixe motiu hem vist les 
condicions socials, les infraestructures, les 
comunicacions, és a dir, el conjunt del moment 
de partida. 

 

 La resta dels capítols de la tesis a excepció 
de les conclusions mantenen una estructura 
idèntica: partint de l‟evolució cronològica de 
cada període en què hem dividit el treball, 
podem veure el comportament més o menys 
diari de la ciutat d‟Alcoi en base als canvis i 
permanències en la vida local dels aspectes 
polítics, econòmics i socials. Sempre partint de 
la premissa bàsica que la vida local també està 
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condicionada per la vida col·lectiva d‟Espanya 
en tots els seus aspectes. 

 

 De manera més concreta hem pogut veure 
algunes diferències molt destacables que tal 
vegada en un estudi més general no es poden 
aplegar a diferenciar. També hem aprofundit en 
aspectes molt significatius del comportament 
social dels alcoians tant en la vida quotidiana, 
com en la lluita política a nivell local i nacional; i 
fins i tot hem destacat un comportament 
electoral que qüestiona algunes de les 
afirmacions tradicionals sobre el resultat final a 
Espanya. 

 

CONCLUSIÓ 

  

 Exposem en aquest resum algunes de les 
conclusions de la present tesis doctoral: 

 

1.- La ciutat d‟Alcoi és fonamentalment una 
ciutat industrial, per tant , tota la seua vida 
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econòmica, política i social està al voltant de la 
indústria; amb el 63% de la població activa 
dedicada a aquesta activitat. Les indústries 
fonamentals són: tèxtil, paper i metall. 

 

2.- Encara la major part de l‟energia feta 
servir a les industries serà hidràulica, amb els 
problemes conjunturals que la sequera 
provocarà a les fàbriques. A més a més, els 
productes fabricats destaquen per una manca 
de qualitat i van destinats a mercats amb baix 
poder adquisitiu o a l‟exèrcit. 

 

3.- Les industries mantindran un nombre 
elevat d‟activitats productives en mans de les 
dones i els xiquets, què les autoritats no podran 
reduir en gran quantitat amb els problemes que 
comportarà: salaris més baixos, dones que 
treballen a les fàbriques i a casa. Xiquets que al 
treballar deixen molt prompte d‟anar a l‟escola. 

 

4.- Les infraestructures de les 
comunicacions no milloraran doncs cap 
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administració hi farà res. El ferrocarril seguirà 
com abans i les carreteres també. Les úniques 
millores seran finançades per l‟Ajuntament dins 
de les seues mínimes disponibilitats. 

 

5.- Trobem unes xicotetes millores en 
l‟urbanisme municipal fonamentalment en 
l‟habitatge per les obligacions en les actuacions 
destinades a la higiene i la salubritat. 

 

6.- Cap millora en infraestructures 
municipals considerades al principi fonamentals 
com la construcció d‟un mercat tancat o de 
nous edificis per a escoles públiques. 

 

7.- Els preus dels productes bàsics com el 
pa mantindran durant tot el període uns preus 
més elevats que a altres llocs, encara que es 
reduirà una mica la diferència davant la 
negativa municipal a autoritzar les pujades 
sol·licitades. 
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8.- Considerem que el projecte de creació 
d‟un polígon industrial demostra certa 
mentalitat avançada en els regidors locals, 
encara que a l‟hora de la veritat i com a 
conseqüència de la guerra, quedarà en res. 

 

9.- Cal destacar l‟esforç per part de la 
societat alcoiana de portar endavant una 
educació igual per a xics i xiques i 
fonamentalment laica. Aquesta postura 
comportarà una lluita durant tot el període entre 
l‟ Ajuntament i el món de l‟església catòlica què 
a poc a poc s‟escamparà a altres aspectes de 
la vida quotidiana. 

 

10.- Respecte a les dones a la ciutat 
d‟Alcoi, durant aquest període cal diferenciar 
dos grups socials marcats per la situació 
econòmica particular. Així el grup de dones que 
pertanyen a la xicoteta burgesia alcoiana reben 
una educació bàsica a les escoles religioses de 
la ciutat, després tindran una vida social molt 
vinculada al concepte de “dona de” que 
participa activament en les activitats religioses 
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o de caritat. Per altra banda les dones del grup 
social del proletariat son dones que treballen a 
casa, cuiden dels xiquets i, a més a més, 
també ho fan a moltes de les fàbriques de la 
ciutat i rodalies per a poder ajudar a l‟economia 
familiar. 

 

11.- La població de la ciutat manté en 
aquest període un creixement xicotet, però 
continuat que encara la mantindrà dins d‟una 
tendència alcista i permet a Alcoi estar dins del 
grup de ciutats mitjanes d‟Espanya. 

 

12.-  Els serveis de salut i sanitat a la ciutat 
milloren una mica en tant en quant l‟Ajuntament 
incrementarà el pressupost i el personal 
sanitari, fonamentalment el destinat a ajudar a 
gent amb recursos reduïts. 

 

13.- Considerem molt destacables i inclús 
un poc diferenciador la gran quantitat de 
premsa que hi trobem a la ciutat. Està clar que 
tota capçalera té una finalitat ideològica i 
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política darrere. Però també és destacable que 
a Alcoi s‟instal·li una de les primeres emissores 
de ràdio d‟Espanya a una ciutat que no era 
capital de província. 

 

14.- El món de la cultura vindrà marcat per 
la xicoteta millora en la biblioteca municipal, les 
conferències a les entitats culturals, moltes 
d‟aquestes, sempre vinculades a un interès 
polític determinat. Les actuacions al teatre i els 
espectacles musicals i per suposats la nova 
incorporació a la ciutat del cinema sonor, que a 
poc a poc, es convertirà en el preferit per part 
dels alcoians. També ens cal destacar que 
moltes activitats culturals o pseudoculrurals 
estan vinculades a recaptar fondos per ajudar a 
gent necessitada de la ciutat o a entitats 
concretes d‟ajuda social. 

15.- Hem deixat per a últim l‟apartat més 
polític i a la vegada més complicat, doncs una 
part del comportament de la societat manté la 
mateixa tendència que a la resta de l‟Espanya 
urbana al principi i al final de la República, però 
també hem demostrat que hi ha moments on 
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les eleccions i la participació electoral no 
segueixen el mateix camí que a la resta del 
país; la qual cosa ens pareix que pot obrir una 
nova via d‟estudi a altres ciutats industrial per 
aclarir el comportament electoral. 
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