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PRESENTACIÓ

Conten les cròniques que un matí d’hivern de finals del segle XIX, el mestre Jigoro Kano, nascut l’any
1860, eixia a passejar al bosc nevat que envolta el temple de Kodokan, i anava deixant un rastre de
petjades en la neu. Es va fixar en la vegetació que hi havia a l’entorn del temple i veié els forts roures
que s’aixecaven cap a l’atzur en un dia clar; les branques estaven cobertes de neu, algunes en tenien
molta però també en veié d’altres amb les branques estellades, partides i desplomades al terra. A
mesura que avançava en veia més i més, d’estenallats i romputs; per més durs i resistents, els roures
tenien un límit, perquè si hi acumulaven molta neu, tard o d’hora acabaven cedint i esclafint pel pes.

A una banda del camí també observà unes garrigues farcides de canyes de bambú, que formaven com
cercles entre l’espai buit que deixen els roures; les canyes de bambú també suportaven la nevada i les
tempestes i es vinclaven pel pes de la neu fins i tot a tocar del terra amb el plomall encimbellat; tot i
això, cap n’era trencada. Veié amb alegria que quan la neu acumulada sobrepassava cert nivell, el
bambú l’espolsava al terra i recuperava la forma original, esvelta i de bell nou apuntant cap al l’atzur
immaculat. El bambú, que era més dèbil i fràgil que la fusta del roure, havia trobat un sistema senzill
de recuperar-se i no ser vençut pel pes de la neu: la flexibilitat.

De retorn cap al temple de Kodokan, Jigaro Kano anava  pensant que la força sempre té un límit quan
troba una força major que el bloqueja, però, en canvi, el dèbil, si pot ser prou flexible i aprofita la
força adversa, la pot desequilibrar i fer-la tombar, i així el dèbil podria recuperar la posició inicial i
començar de bell nou un cicle de resistència i revivificació.  El mestre acabava d’assentar els fona-
ments de l’art marcial, que avui anomenem JUDO, i que vol dir «El camí a la flexibilitat».

Jigaro Kano era fràgil de cos i en la pràctica del Jiu-Jitsu  sempre el vencien els contraris i se’n burla-
ven perquè era baixet i amb poca força. Ell acabà per inventar aquesta tècnica, que avui forma part
com a disciplina olímpica des de l’any 1964, però que també abastava uns valors ètics i morals, segons
l’educació japonesa del moment, i que s’allarga en un tarannà filosòfic en el qual la premissa de la
flexibilitat serà preceptiu per recobrar la llibertat d’acció i d’opinió, i encara arriba a la transformació
física i emocional de l’individu mitjançant una educació i un rerefons cultural en el qual, la solitud
no ha de ser considerada una enemiga, sinó una col·laboradora de l’art de la flexibilitat que ens farà
recobrar la llibertat.

Luis Huerta Naves i la seua muller, Maria Varela Rodríguez, no inventaren cap art marcial, però foren
els responsables de l’escola colònia d’Antella durant els anys 1937 i 1938, situada a la plaça del rei, en
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la casa propietat de la Séquia Reial. Foren dos mestres asturians que aplicaren la metodologia innova-
dora en aquells temps. Aquest mètode pedagògic avançat se centrava en l’educació dels infants des de
l’inici de la vida i es basava a procurar una bona salut física, mental, ambiental, ètica i corporativa.

La nostra revista divuitena es mostra com un monogràfic sobre l’escola durant la guerra civil del 1936-
39 i la colònia d’acollits i refugiats, xiquets i adolescents de les zones de la Meseta, sobretot de la ciutat
de Madrid, i que relata com es va enfocar l’educació i l’atenció per part de l’escola i de la gent del
poble d’Antella envers aquelles animetes perdudes al bell mig d’un conflicte bèl·lic que els tallà l’a-
dolescència i els marcaria un futur ben poc esperançador.

L’article central està emmarcat d’altres en els quals es relata la vida diària dels xiquets acollits per les
famílies d’Antella, la seua alimentació, l’allotjament, la higiene personal, els jocs i els passatemps als
carrers del poble; d’altres, que aporten les anècdotes familiars i el record que en quedà inesborrable
en el temps i que perviurà en el refugiats anys després del seu retorn a Madrid, l’afecte, les emocions
i agraïments, tota aquella vida en comú fora d’un món conegut que tanmateix els  ajudarà a desen-
volupar-se d’adults en solitud i estranyesa en el món hostil de la postguerra.

La nostra revista es completa amb l’anàlisi de l’organització municipal d’Antella durant el conflicte i
les estructures econòmiques i l’atenció a la ciutadania des de l’Ajuntament, lligat com estava de mans
i peus per la guerra i amb uns recursos esquifits que no s’hauria pogut portar endavant sense la
col·laboració i l’ajuda dels habitants i les famílies d’Antella que van fer tots els possibles perquè l’es-
tada dels xiquets refugiats fora el més còmoda i el menys estranya del seu món conegut. El lector ho
comprovarà «in situ» amb la transcripció d’una entrevista a Carlos Clemente, supervivent d’aquella
colònia de xiquets que va reviscolar als avatars de la Història i a la bestialitat que es fa palesa en cada
guerra. Tanca la nostra publicació l’espai dedicat a la reflexió personal i la literatura amb un relat que
ens fa viatjar en projectes per un món millor i un futur en llibertat.

Tanmateix, el que vindria després, el que ens farà present a la realitat de la postguerra no serà l’es-
perable. Tots aquells nascuts durant la fi del conflicte, que s’allargarà més de 40 anys, hem pogut
constatar en les nostres carns i en els nostres cervells l’esfondrament d’aquell sistema educatiu inicià-
tic i de fort enllaç europeu, i com es va estroncar i desfer per retornar al sistema primitiu, dogmàtic,
facinerós, medieval i encara anomenat per alguns com a «africanista». I amb això hem perviscut fins
avui en dia, en el qual la llibertat d’acció i pensament, la flexibilitat mental, es reduirà al nou pensa-
ment del «perquè sí, perquè ho dic jo i punt». Quan un deixeble preguntava al mestre: «per què?» la
resposta era aquella sonsònia monocord del «perquè sí», quan ni en lletres ni en ciències no hi ha
cap «perquè sí», però l’alumne es veu obligat a callar i a tenir fe en els dogmes de la Santa Institució
Reial i Divina, i no hi havia marge per a la reflexió dialèctica. Punt i final. La ciència i l’educació
durant l’època franquista havien quedat reduïdes al toc de Campana i al recompte del Rosari. Final
de la Història.

Quan els mestres es trobaven amb els adolescents entre 10 i 15 anys, amb la crisi emocional, biològica,
augmentada per la crisi de la fam i la misèria de postguerra, i que es manifesta en desordes de
rebel·lia i protesta, atès que no saben gestionar la seua pròpia llibertat, i aquest desconeixement es
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manifesta en forma d’agressions a l’entorn, objectes, companys, mestres, tutors i fins i tot envers un
mateix tot auto lesionant-se, la resposta només podia ser la vara i el silenci.

Ara podem veure fins i tot amb una certa tristesa tot aquell temps, perquè la resposta a qualsevol «per
què?» sempre serà d’allò ben senzill, ja que només caldrà fer-li una consulta en algú que en sàpia més
o una simple repassada a l’enciclopèdia Larousse i un curt tecleig al Google; però, clar, això suposava
haver de «pensar» i era més fàcil no pensar i tenir fe i tallar en sec la pregunta. L’africanista serà expe-
ditiu i davant la ploma sempre es mostrarà àvid per aixecar l’espasa (o potser era una simitarra?) i
escapçar qualsevol sospita d’heterodòxia amb gran facilitat per transformar el rastre de tinta en un
regall de sang.

El mestre Jigaro Kano en torna ara sobre les seues petjades en la neu cap al temple, però no en torna
amb les mans buides sinó que ha tallat unes canyes de bambú amb les quals fabricarà les plomes que
feien usar abans per traçar els ideogrames de l’escriptura japonesa que decoren les parets de l’inte-
rior del temple amb llargues tirallongues de paper de palla d’arròs. També Luis Huerta i Maria Valera
han recollit la fusta de roure o de pi amb què es fabriquen els llapis que reparteixen entre els xiquets
de l’escola taller i els de la colònia d’Antella per fer-los aprendre a escriure l’alfabet llatí i les xifres
àrabs per redactar i solucionar els dictats i l’àlgebra iniciàtics, de la mateixa manera que les mestres
de l’escola la Xarquia d’Antella ensenyen els seus alumnes l’ús de l’ordinador que ha substituït la
tinta i el carbó per una codificació electrònica en sistema binari, però tot va a portar-los envers un
mateix objectiu: com aprendre a gestionar la seua llibertat i com els pot ser de profitosa en el futur i
en l’entorn de la comunitat on viuran i es formaran i ajudaran els altres a resoldre els problemes de
l’avenir sense necessitat de tralles, cilicis, vares ni espases.

Molt bé; però ara vindrà l’africanista i ens preguntarà: «i això de la llibertat, serveix per a res?» La
filòsofa alemanya Hannah Arendt (1906-1975), que acabà treballant com a periodista a Nova York,
però amb una forta vocació de mestra del pensament centreeuropeu en els moments tràgics de la
segona guerra mundial, autora del tractat impagable «La Condició Humana» (1958), li hauria respost
amb una facilitat i rapidesa magistrals: la llibertat serveix per fer-te disposar de temps per a pensar
com pot ser que el vímet i el jonc (no tenim bambú en aquestes latituds), poden resistir els embats
de les nevades, la fortor de les tempestes i sobreviuen als avatars de l’adversitat de la fortuna quan tots
els arbres poderosos del bosc han estat arrabassats del terra, i com encara poden retornar a la flexi-
bilitat i esveltesa inicials, una vegada i una altra, majestuosos i altius, amb el pas del temps, només
acompanyats de la seua única, revivificant, silenciosa, solitud...

Associació Cultural CILIM
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La revista d’enguany ens rescata els noms d’a-
quells xiquets i xiquetes i els seus mestres, evacu-
ats durant la guerra civil, que van arribar al nos-
tre poble i foren distribuïts entre cases familiars
i la Casa del Rei, on un grup de dones del poble
van treballar al seu costat perquè dins de les pos-
sibilitats del nostre poble estigueren atesos i en
bones condicions, després de, com alguns dels
seus dibuixos ens mostren, haver patit els bom-
bardejos dels rebels sobre Madrid i molts dels
quals tindre encara  familiars en el front defen-
sant la ciutat. 

Per la meua part faré referència en el present tre-
ball als membres que componien l’Ajuntament
d’aquells moments i que amb unes condicions
molt adverses es varen fer càrrec dels evacuats de
la zona de guerra.

Respecte als ajuntaments d’aquells anys cal dir
que fins al triomf del Front Popular en les elec-
cions generals del 16 de febrer de 19361, es
regien per la normativa de la llei municipal de
1877, legislació que s’utilitzaria per a les elec-
cions del 12 d’abril de 1931 que donarien lloc,
amb el triomf de les candidatures republicanes
a les grans ciutats, a la proclamació de la II
República espanyola.

El règim republicà es dotaria d’una nova llei
municipal que, per les  circumstàncies políti-
ques d’aquells anys, impedirien fer-la efectiva.
Les noves eleccions amb la llei municipal repu-
blicana estaven programades per al mes d’abril
de 1937, però no se celebrarien mai més durant
el període republicà2.

L’ORGANITZACIÓ 
MUNICIPAL A ANTELLA 

ALEJANDRO CONEJERO I NOGUERA
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El triomf del Front Popular en febrer de 19363 i
després el colp d’estat del 18 de juliol dugué a la
creació de comitès en tots els pobles que pren-
gueren el poder davant la inoperància de les
autoritats republicanes del moment respecte al
colp d’Estat. Els governadors civils arribaren a
destituir els ajuntaments4 que venien actuant des
de 1931 i crearen les Comissions Gestores5 que es
farien càrrec de l’Administració municipal. 

La Comissió Gestora d’Antella, atenent a les dis-
posicions  emanades del govern civil de València
es van formar  respectant la proporcionalitat
dels partits polítics del Front Popular i els sindi-
cats existents en aquell moment en el poble. 

La Comissió Gestora 1936-1937 d’Antella estava
formada per:

En principi les comissions gestores tenien un
caràcter provisional. L’esclafit de la guerra civil
en juliol de 1936 donaria lloc a la seua continua-
ció en el govern dels pobles en les zones lleials a
la República fins a gener de 1937. La provisiona-
litat de les comissions gestores s’allargaria
davant les incerteses inicials del conflicte bèl·lic.
Una vegada conformats els fronts i la divisió del
territori en dos zones, la “nacional” i els territo-
ris lleials al govern republicà, davant l’allarga-
ment de la guerra, el govern legítim de la
República decretava en la GACETA DE LA
REPÚBLICA, del 7 de gener de 19377 la consti-
tució dels CONSELLS MUNICIPALS, amb les
mateixes atribucions legals que corresponien als
ajuntaments i que segons el decret estaria con-
format proporcionalment, al igual que la com-

Carrer del Calvari a principis del segle XX.

Càrrec                                   Nom i Cognoms                                                Partit Polític/Sindicats

President                             Eladio Barber Vicent                                       Izquierda Republicana6

Gestor 1r                              Francisco Noguera Amat                               UGT
Gestor 2n                             Antonio Ferris Perales                                    Unión Republicana Nacional
Gestor 3r                              Antonio Taroncher Perales                            PSOE
Gestor 4t                              José Calvo Rodríguez                                    CNT
Gestor 5é                             Eduardo Calvo Vicent                                    Unión Republicana Nacional
Gestor 6é                            Antonio Peris Alberola                                   CNT
Gestor 7é                             Manuel Pardo Pascual                                   UGT
Gestor 8é                             Enrique Pons Mondrià                                    Partit Comunista de España
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posició de la comissió gestora, pels membres
locals dels partits polítics del Front Popular i
organitzacions sindicals obreres. El Consell

Municipal d’Antella quedaria conformat de la
següent manera, idèntica a la composició de8 la
Comissió Gestora de 1936:

Càrrecs                                 Nom i Cognoms                                                Periode

Alcalde                                Eladio Barber Vicent                                       21-01-1936 al 28-08-1938
2n Alcalde                           Francisco Noguera Amat                               21-01-1936 al 21-08-1937
3r Alcalde                            Antonio Peris Perales                                     21-01-1936 a  Març 1939
Regidor                                Antonio Taroncher Perales                            21-01-1936 al 21-08-1937
Regidor                                José Calvo Rodriguez                                    21-01-1936 a   Març 1939
Regidor                                Eduardo Calvo Vicent                                    21-01-1936 a   Març 1939
Regidor                                Antonio Peris Alberola                                   21-01-1936 al 21-09-1938
Regidor                                Manuel Pardo Pascual                                   21-01-1936 a  Març 1939
Regidor                                Enrique Pons Mondria                                    21-01-1936 al 08-06-1937

CONSELL MUNICIPAL D’ANTELLA. 1936-1937

Càrrecs                                Nom i Cognoms                                                Periode

Regidor                               Càndido Mateu Vicent                                    08-06-1937 al  16-10-1937
Regidor                               Bautista Ferris Juan                                         21-08-1937 al  13-10-1937
Regidor                               Francisco Perales Martinez                            21-08-1937 al  13-10-1937
Regidor                               Vicente Pardo Benavent                                 21-10-1937 al  16-10-1937
Regidor                               Luis Torres Guillem                                         16-10-1937 al  13-10-1938
Regidor                               Miguel Pascual Calvo                                      16-10-1937- Març de 1939

Càrrecs                                Nom i Cognoms                                                Periode

Alcalde                                 José Calvo Rodriguez                                    28-08-1938 a Març de 1939
2n Alcalde                           Antonio Ferris Perales                                    13-10-1938 a Març de 1939
3r Alcalde                            Vicente Más Varela                                         13-10-1938 a Març de 1939
Regidor                                Eduardo Calvo Vicent                                    13-10-1938 a Març de 1939
Regidor                                Emilio Sanchis Plá                                           13-10-1938 a Març de 1939
Regidor                                Francisco Cuenca Peris                                 13-10-1938 a Març de 1939
Regidor                                Francisco Collado Obón                                13-10-1938 a Març de 1939.
Regidor                                Eduardo Garcia Benavent                             13-10-1938 a Març de 1939
Regidor                                Vicente Pascual Calvo                                   13-10-1938 a Març de 1939

Diverses circumstàncies provocarien alguns can-
vis en la composició dels membres  del primer
Consell Municipal, com ara, els allistaments per
anar al front; dimissions; cansaments en l’exer-
cici de les funcions polítiques i administratives

que donarien lloc a diverses reordenacions. La
següent taula és la dels membres del Consell
Municipal que anaven substituint els membres
del primer Consell Municipal i que estava for-
mada per:

Entre el 13 d’octubre de 1938 i març de 1939 el
període del darrer Consell Municipal estaria

format pels següents membres:
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Consells Municipals que en unes circumstàncies
extraordinàries es van fer càrrec de l’organitza-
ció municipal i el funcionament dels serveis
públics a més de la protecció i l’atenció dels
xiquets i xiquetes i acompanyants que vingueren
evacuats de zones del conflicte armat i també en
unes condicions econòmiques locals molt greus

Per finalitzar, volem agrair a les famílies dels
components dels membres d’aquella Comissió
gestora i Consell Municipal l’ajuda desinteressa-
da i les informacions orals per fer possible el
present treball. 

Gràcies a tots/totes

Edifici de l’actual Ajuntament d’Antella, seu de la Comissió gestora i del Consell Municipal entre 1936 i 1939.

1. Eleccions que donaren el triomf a les candidatures del Front Popular.
2. Les eleccions municipals es tornarien a celebrar a l’abril de 1979.
3. Eleccions generals del 16 de febrer de 1936.
4. Decret del govern civil de València del 21 de febrer de 1936.
5. “En uso de las facultades que me están conferidas, he acordado decretar el cese de los Concejales que componen el actual

Ayuntamiento de Antella designando para sustituirlos con el carácter de vocales de la Comisión Gestora que ha de regir dicho
municipio a los srs que al margen se expresan todos vecinos de dicha población.=
Lo que digo a UD. Para su conocimiento y efectos consiguientes .= Valencia 25 de febrero de 1936

6. Izquierda Republicana era el partit de MANUEL AZAÑA.
7. L’equivalent a l’ actual BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)
8. CAUSA GENERAL. Ramo de Antella. Archivos estatales. MECD.ES
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ANTONIO FERRIS PERALES

FOTOGRAFIES I DOCUMENTS DELS 
COMPONENTS DE LA COMISSIÓ GESTORA 

I DEL CONSELL MUNICIPAL
ENTRE 1937 I 1938 A ANTELLA

ANTONIO INGLÉS BARBER ANTONIO PERIS ALBEROLA ANTONIO TARONCHER PERALES

BAUTISTA FERRIS JUAN EDUARDO GARCÍA BENAVENT EDUARDO CALVO VICENT ELADIO BARBER VICENT

FRANCISCO ALVAREZ FRANCISCO COLLADO OBÓN FRANCISCO NOGUERA AMATENRIQUE PONS MONDRIA,
PCE ANTELLA
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MIGUEL PASCUAL CALVO PLÀCIDO HUERTA RAMON LUÍS HUERTA VICENTE ALBEROLA BENAVENT

VICENTE MAS VARELA VICENTE PARDO BENAVENT VICENTE PASCUAL CALVO

JOSÉ CALVO RODRÍGUEZ LUÍS TORRES GUILLEM MANUEL PARDO PASCUAL MARIA VARELA
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XIQUETS/TES DE MADRID EVACUATS A ANTELLA EN LA
GUERRA CIVIL DEL 1936-1939

El nostre amic Alejandro Conejero, en la Lloca de l'any 2006, pàgina 32, que com-
memorava el 75é. Aniversari de la II República Espanyola, ja ens parla que a
setembre de l'any 1937 a Espanya hi havien 564 colònies que acolliren a 45.248
xiquets i xiquetes. D'aquestes 158 eren col·lectives i 406 de règim familiar.

En aquest treball tractarem de reflectir i recopilar tots/tes xiquets/tes que al llarg
de la guerra civil de 1936-1939, foren evacuat a Antella, així com els lloc on foren
acollits, tant en règim d'internat com familiar, per això hem fet els següents apar-
tats:

Llistat general de xiquets/tes evacuats a Antella que es troba a
l'Ajuntament.

Evacuats del col·legi “Ricardo de la Vega” de Madrid.
a) Dades generals
b) Biografies

Escola-llar, a Antella
a) Dades generals
b) Alumnes

XIQUETS DE LA GUERRA 
ESPANYOLA A ANTELLA 

(1936-1939)

JOAN FRANCESC HERRERO I PIQUERES

1

2

3



Aquests llistats s’han obtingut, en la seua major
part, de la consulta de les fitxes del

Ministeri de Sanitat i Assistència Social Oficina
Central d’Evacuació i Assistència a Refugiats les
quals es troben a l’Arxiu Municipal d’Antella
(Amd’A). Sembla que es realitzaven aquestes fit-
xes, a mena d’empadronament, a totes les per-
sones evacuades en la guerra que entraven al
poble, on a més de les dades que consten també
es feia constar les vacunes sanitàries de l’època,
sobretot,  les del tifus i pigota.

Abella Bort, Vicente
. AMd’A H-99/1
. Vingué d’Alqueries (Vila-real) als 3 anys
. Son pare estava al front.
. Data d’evacuació 12 de juny de 1938
. Vingué amb sa mare Vicenta Bort Sanahuja.
. No consta on foren acollits.

Abellà Conde, Isabel
. AMd’A H-99/1
. Vingué d’Alqueries (Vila-real), als 4 anys
. Vingué amb sa mare i el seu avi Miguel Abella
Blanc
. Data d’evacuació 13 de juny de 1938
. Son pare estava al front.
. Acollits per F. Verdeguer c/. Raval, s/n
d’Antella

Adsuara Zaragozá, Carmen
. AMd’A H-98/10
. Vingué d’Almassora (Castelló), amb 11 anys.
. Amb sa mare i tres germans
. Data d’evacuació 24 d’abril de 1938
. Acollida per Antonio Mateu c/. G. Prim, s/n.
Antella.

Adsuara Zaragozá, Joaquin
. AMd’A H-98/10
. Vingué d’Almassora (Castelló), amb 7 anys
. Ídem que sa germana Carmen Adsuara
Zaragozá

Adsuara Zaragozá, José
. AMd’A H-98/10
. Vingué d’Almassora (Castelló), amb 3 anys
. Ídem que sa germana Carmen Adsuara
Zaragozá

Adsuara Zaragozá, Sol
.  AMd’A H-98/10
. Vingué d’Almassora (Castelló), amb 3 mesos
. Ídem que sa germana Carmen Adsuara
Zaragoza.

Agulleiro Navarro, Blas
. AMd’A H-99/1
. Vingué de Vila-real amb 14 mesos
. Vingué amb sa mare
. Son pare estava al front
. Acollits per B. Capella c/. Raval, s/n d’Antella

Amoros Barrachina, María
. AMd’A H-99/1
. Vingué de Vila-real amb 3 anys
. Vingué amb sa mare María Barrachina Visiat,
de 29 anys, la seua avia i germà.
. Data d’evacuació 13 de juny de 1938
. Son pare estava al front
. Acollits per B. Capella c/. Raval, s/n d’Antella

Amoros Barrachina, Pascual
. AMd’A H-99/1
. Vingué de Vila-real, amb 1 any
. Ídem que sa germana Maria Amoros
Barrachina

Anguita González, Maria Luisa
. Vingué de Madrid als tres anys

Anguita González, Rafael
. Vingué de Madrid, als sis anys

Anguita González, Pedro
. Vingué de Madrid, als 5 anys

Anguita González, Juan José
. Vingué de Madrid als 10 anys
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Arnau Canos, Eugenio
. Amd’A H-99/1
. Vingué de Moncofa (Castelló), amb 15 anys
. Vingué amb son pare i dos germanes, Isabel
(de 20 anys) i Teresa (de 18 anys)
. Data d’evacuació 20 de juny de 1938
. Acollits per D. Noguera c/. F. Azzati, s/n
d’Antella

Arroyo Vicente, Aurelio
. Vingué de Buenavista als 11 anys
. AMd’A H-98/10
. Data d’evacuació 03 de desembre de 1936
. El dia 10 de maig de 1938, passa a l’Escola
Llar

Balaguer Capitán, Emilia
. AMd’A H-98/10
. Vingué d’Almassora (Castelló), amb 12 anys
. Vingué amb sa mare i el germà
. Data d’evacuació 24 d’abril de 1938
. Acollida per Antonio Mateu c/. G. Prim, s/n.
Antella

Balaguer Capitán, José
. AMd’A H-98/10
. Vingué d’Almassora (Castelló), amb 8 mesos
. Vingué amb sa mare i una germana
. Data d’evacuació 24 d’abril de 1938
. Acollit per Antonio Andreu c/. G. Prim, s/n.
Antella

Baquer Zaragozà, Francisca
. AMd’A H-99/1
. Vingué de Coves de Vinromà (Castelló) amb
8 anys
. Vingué amb sa mare, avi i un germà
. Data d’evacuació 20 d’abril de 1938
. Son pare estava al front.
. Acollits per J. Estarlich c/. G. Riquelme, 8
d’Antella
(Veure Paoner Zaragozà, Vicente)

Barrios Capilla, Martin
. Vingué de Madrid als 13 anys

Benito Casado, Fernando
. Vingué de Madrid als 3 anys

Benito Casado, Antonio
. Vingué de Madrid als 5 anys

Benito Casado, Carlos
. Vingué de Madrid als 7 anys

Benito Casado, Angela
. Vingué de Madrid als 8 anys

Bonafonte Arena, Manuel
. Vingué de Madrid als 9 anys

Família Bort - Cardà
José Bort Cabrera   =    María Cardà Esteve
43 anys, afiliat a 35 anys, afiliada a 
UGT des de 1922          UGT des de 1925

JOSÉ                 MARÍA                PASCUAL
10 anys 8 anys 5 anys

. AMd’A H-99/1

. Venien tota la família d’Alqueries (Vila-real)

. Data d’evacuació 16 de juny de 1938

. No consta la família acollidora d’Antella

Família Budí – Budí
Vicente Budí Muñoz  =  Pascuala Budí Usó

69 anys                        36 anys

TERESA      ROSA       ENRIQUE     VICENTE
15 anys         13 anys       12 anys         2 anys

. AMd’A H-99/1

. Data d’evacuació 13 de juny de 1938
. Vingueren els pares, quatre germans, avis i tia
Rosa Budí Usó, que tenia el marit desaparegut
al front.
. Acollits per F. Verdeguer, c/. Raval s/n
d’Antella

Burillo Burillo, José
. AMd’A H-99/1
. Vingué d’Alqueries (Vila-real), amb 6 anys
. Vingué amb sa mare María Burillo Vicent de
32 anys
. Data d’evacuació 13 de juny de 1938
. Son pare estava al front.

Calvo García, Francisco
. Vingué de Madrid als 14 anys
. AMd’A H-98/10
. Vingué del Carrer Bastero, 8 de Madrid
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. Data d’evacuació 16/10/1936

. Acollit per F. Sanchis c/. L. De Sirval, 9
Antella

Cabrera Vinaixa, María
. AMd’A H-99/1
. Vingué de Vila-real amb 10 anys
. Vingué amb sa mare i una germana
. Data d’evacuació 13 de juny de 1938
. Acollits per B. Capella c/. Raval s/n d’Antella

Cabrera Vinaixa, Carmen
. AMd’A H-99/1
. Vingué de Vila-real amb 7 anys
. Ídem que sa germana Maria Cabrera Vinaixa

Família Cabrera – Avellana
Bautista Cabrera García = Antonia Avellana Tellos

54 anys, obrer             55 anys, ama de casa

ANTONIA        CARMEN       SANTIAGO
28 anys            25 anys           13 anys

. Amd’A H-99/1

. Vingueren tota la família

. Data d’evacuació 13 de juny de 1938

. Estaven al front tres germans

. Acollits per J. Mateu c/. Pablo Iglesias, s/n
d’Antella

Candelas Barrios, José Luis
. Vingué de Madrid als 8 anys

Candelas Barrios, Juan Manuel
. Vingué de Madrid als 3 anys

Carregi Gil, María
. AMd’A H-99/1
. Vingué d’Alqueries (Vila-real), amb 3 anys
. Vingué amb sa mare
. Son pare estava al front
. Data d’evacuació 13 de juny de 1938

Constat Fernández, Luisa
. Vingué de València  als 8 anys
. AMd’A H-98/10
. Era natural de Sevilla
. Data d’evacuació 1 de maig de 1938
. Passà a l’Escola Llar el dia 10 de maig de 1938

Constat Fernández, José María
. Vingué de València als 11 anys

. AMd’A H-98/10

. Era natural de Sevilla

. Data d’evacuació 1 de maig de 1938
. Entrà a l’Escola Llar el dia 10 de maig de 1938

Chantár Barrios, Maria Luz
. Vingué de Madrid als 5 anys

Chantár Barrios, César
. Vingué de Madrid als 3 anys

Clemente Anton, Ignació
. Vingué de Madrid als 6 anys
. AMd’A H-98/10
. Data d’evacuació 11 de desembre de 1936.
. Entrada a l’Escola Llar el dia 21 d’abril de
1938
. Son pare estava al front d’Aragó

Clemente Anton, Rafaela
. Vingué de Madrid als 8 anys

Clemente Moreno, Maria
. Vingué de Madrid als 8 anys

Clemente Moreno, Antonio
. Vingué de Madrid als 4 anys

Clemente Moreno, Carlos
. Vingué de Madrid als 9 anys

Clemente Moreno, Luis
. Vingué de Madrid als 13 anys

Clemente Moreno, Concha
. Vingué de Madrid als 5 anys

Diaz Cañete, Manuel
. Nascut a Màlaga el dia 9 de desembre de 1931
. Fill de Pasqual i Maria
. Vingué de Màlaga als 6 anys
. Casat amb Josefa Montava Esplugues a Alcoi
el dia 7 de juliol de 1956
. AMd’A H-98/10
. Data d’evacuació 8 d’abril de 1937
. Entrada a l’Escola Llar el 10 de maig de 1938

Diaz Cañete, Gregorio
. Vingué de Màlaga, als 7 anys
. Amd’A H-98/10
. Data d’evacuació 8 d’abril de 1937
. Entrada a l’Escola Llar 10 de maig de 1938
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Diaz Cañete, Antonio
. Vingué de Màlaga, als 8 anys
. AMd’A H-98/10
. Data d’evacuació 8 d’abril de 1937
. Entrada a l’Escola Llar 10 de maig de 1938

Diaz Romelalo, Teresa
. Vingué de Madrid als 11 anys

Diaz Villasante, Rafael
. Vingué de Madrid als 12 anys

Diaz Villasante, Concha
. Vingué de Madrid als 6 anys

Dominguez Martínez, Florentino
. Vingué de Madrid als 13 anys

Dominguez Martínez, Francisco
. AMd’A H-98/10
. Vingué de Madrid als 16 anys
. Evacuat 2 de  desembre de 1936
. Acollit per F. Tolosa del c/. Xúquer, 8
d’Antella
. Tenia un germà al front de Madrid

Donos Martínez, Magdalena
. Vingué de Madrid als 8 anys
. AMd’A H-98/10
. Data d’evacuació octubre de 1936
. Entrada a l’Escola Llar 10 de maig de 1938

Donos Martínez, Nicolasa
. Vingué de Madrid als 10 anys
. AMd’A H-98/10
. Data d’evacuació octubre de 1936
. Entrada a l’Escola Llar 10 de maig de 1938

Donos Martínez, Francisco
. Vingué de Madrid als 12 anys
. AMd’A H-98/10
. Data d’evacuació octubre de 1936
. Entrada a l’Escola Llar 10 de maig de 1938

Escobar Mendez, José María
. Vingué de Madrid als 10 anys

Esteban Pérez, Enrique
. Vingué de Madrid als 10 anys

Fonbona Guijarro, Federico
. Vingué de Madrid als 10 anys
. AMd’A H-98/10

. Data d’evacuació 7 de març de 1938

. Entrada a l’Escola Llar 10 de maig de 1938

. Tenia dos germans desapareguts en el front

Forner Arriola, María Margarita
. AMd’A H-99/1
. Vingué d’Orpesa (Castelló), amb 7 anys
. Vingué amb sa mare Valentina Arriola Forner
de 35 anys,  natural d’Uruguai, afiliada a
UGT des de 1937.
. Son pare estava al front
. No consta la família acollidora

García Fernández, Agustin
. Vingué de Madrid als 13 anys
. AMd’A H-98/10
. Data d’evacuació  16 d’octubre de 1936
. Acollit per B. Piqueres c/. G. Rubio 15 d’Antella

García Manzana, José
. AMd’A H-99/2
. Vingué d’Alqueries (Vila-real), amb 6 anys
. Vingué amb sa mare i dos germans
.  Data d’evacuació 13 de juny de 1938
. Acollit al carrer Xúquer, no consta la família

García Manzana, Bautista
. AMd’A H-99/2
. Vingué d’Alqueries (Vila-real), amb 4 anys
. Vingué amb sa mare i dos germans
. Data d’evacuació 13 de juny de 1938
. Acollit al carrer Xúquer, no consta la família

García Manzana, Amparo
. AMd’A H-99/2
. Vingué d’Alqueries (Vila-real), amb 2 mesos
. Vingué amb sa mare i dos germans
. Data d’evacuació 13 de juny de 1938
. Acollit al carrer Xúquer, no consta la família

García Relaño, Carmen
. Vingué de Madrid als 3 anys
. AMd’A H-98/10
. Data d’evacuació 26 d’abril de 1937
. Acollida en la Pl. De la República – Casa
Abadia per C. Relaño

García Relaño, Fernando
. Vingué de Madrid als 12 anys
. AMd’A H-98/10
. Data d’evacuació 26 d’abril de 1937
. Acollida en la Pl. De la República – Casa
Abadia per C. Relaño
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Família Gavarri - Clavería
. AMd’A H-98/10

José Gavarri Escudero =  Felisa Clavería Escudero

MANUELA     IRENE     RICARDO     GLORIA      
17 anys       15 anys       13 anys         10 anys 

d’Andorra     de Calanda   d’Alcanys      de França    

SOLEDAD           PEDRO          FRANCISCO                 
7 anys                5 anys                4 anys
de Codoñera        de Ginebrosa       de Calanda
(Terol)                (Terol)

CONCEPCIÓN          ÀNGEL
3 anys                     2 anys

de Calanda              d’Andorra
(Terol)

Gavarri Escudero, José - Clavería Escudero, Felisa
. AMd’A H-98/10 . Amd’A H-98/10
. Era jornalers de 50 anys Tenia 38 anys                                   
. Natural d’Alcanys
AMd’A H-98/10
. Família amb nou fills
. Data d’evacuació 15 de març de 1938
. Entrada a Antella el dia 25 d’abril de 1938
. Família acollida per Blas Torres del carrer
Blasco Ibañez, s/n d’Antella

Giménez Montero, Claudia
. Vingué de San Juan de la Nava (Avila) als 10
anys
. AMd’A H-98/10
. Data d’evacuació 19 d’octubre de 1936
. Entrada a l’Escola Llar 10 de maig de 1938

Gimeno Llorens, José
. AMd’A H-99/1
. Vingué d’Orpesa (Castelló), amb 4 anys
. Vingué amb els seus pares, José Gimeno
Llorens, de 39 anys, de professió carreter; no
consta el nom de la mare.
. Data d’evacuació 14 de juny de 1938
. No consta la família acollidora d’Antella

Gimeno Llorens, Laurentino
. AMd’A H-99/1
. Vingué d’Oropesa (Castelló), amb 4 mesos
. Ídem que son germà José Gimeno Llorens

González Pascual, Josefina
. Vingué de San Juan de la Nava (Avila) als 10
anys
.AMd’A H-98/10M
. Data d’evacuació 10 d’octubre de 1936
. Entrada a l’Escola Llar 10 de maig de 1938
. Son pare treballava en una fàbrica de guerra
a València

González Pontide, Mercedes
. Vingué de Madrid als 12 anys
. AMd’A H-98/09
. Data d’evacuació 15/10/1936
. Fou enviada des del Sindicat C N T
. Acollida per J. Villalba c/. Blasco Ibañez, 22
d’Antella

González Pontide, Antonio
. Vingué de Madrid als 4 anys
. AMd’A H-98/09
. Data d’evacuació 15/10/1936
. Fou enviada des del Sindicat C N T
. Acollida per J. Villalba c/. Blasco Ibañez, 22
d’Antella

Jiménez Montero, Claudia
. AMd’A H-99/1
. Vingué de S.J.de la Nava (Avila), amb 10 anys
. Data d’evacuació 10 d’octubre de 1936
. Entrada en l’Escola Llar el 10 de maig de 1938

Hervás García, Antonio
. Vingué de Morella (Castelló), als 6 anys
. AMd’A H-98/10
. Data d’evacuació 28 de març de 1938
. Vingué amb sa mare
. Acollit per E. Vidal c/. J. Nakens, 3 d’Antella

Julve Comin, Joana María
. Vingué de C de Olivar (Terol) als 12 anys
. AMd’A H-98/10
. Data d’evacuació 13 de març de 1936
. Acollida per J. Serrano c/. G. Prim, s/n
d’Antella

Julve Comin, Joan
. Vingué de C de Olivar (Terol) als 10 anys

López, Josefa
. Vingué de Madrid als 4 anys

López Romanó, Juan
. Vingué de Tetuán de las Victorias als 10 anys
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López Requejo, Margarita
. Vingué de Madrid als 12 anys

Martí Forcada, Patrocinio
. Amd’A H-98/10
. Vingué d’Almassora (Castelló) amb 4 mesos
. Vingué amb sa mare i un germà
. Data d’evacuació 24 d’abril de 1938
. Son pare estava al front de Llevant.
. Acollit per Antonio Mateu c/. G. Prim, s/n
d’Antella

Família Masa - Millán
Crisanto Masa Molano = Brigida Millán Mellado

ISABEL        Julian       Agustina       ANITA     

FRANCISCA         ISABEL         JOSEFA

NOTA: Els fills Julián i Agustina no vingueren a
Antella.

Masa Millán, Julian
. Nascut a Miajadas el dia 7 d’octubre de 1928
. Faltà el dia 30 de juny de 1929

Masa Millán, Agustina
. Nascuda a Miajadas el dia 18 de desembre de
1932

Masa Millán, Josefa
. Nascuda el dia 18 de gener de 1937
. Filla de Crisanto i Brigida
. Vingué de Miajadas (Càceres) als 2 anys
. Faltà a Saragossa el dia 8 de maig de 2012

Masa Millán, Francisca
. Vingué de Miajadas (Càceres) als 4 anys
. Faltà a Saragossa el dia 12 de maig de 1952,
amb 19 anys.

Masa Millán, Isabel
. Vingué de Miajadas (Càceres) als 13 anys

Masa Millán, Anita
. Nasqué a Miajadas, el dia 10 de febrer de 1931
. Filla de Crisanto i Brigida
. Vingué de Miajadas (Càceres) als 6 anys
. Faltà a Saragossa el dia 20 de novembre de
2003

Masa Millán, Agustin
. Nasqué a Miajadas el dia 6 de febrer de 1935
. Filla de Crisantoi Brigida
. Vingué de Miajadas (Càceres) als 3 anys
. Faltà a Saragossa el dia 8 de maig de 1972

Mediavilla Paredes, Concepción
. Vingué de Somorrostro als 3 anys

Mediavilla Paredes, Gloria
. Vingué de Somorrostro als 7 anys

Mediavilla Paredes, Eugenia
. Vingué de Somorrostro als 14 anys

Mendez Sansegundo, Justo
. Vingué de Madrid als 13 anys

Família Nostrort -  Gil
José Nostrort Moles   =   Pascuala Gil Vila
45 anys, afiliat a 42 anys, afiliada a
UGT, des de 1919       UGT des de 1919

JOSÉ                 BAUTISTA
14 anys                      13 anys

. AMd’A H-99/1

. Vingueren tots d’Alqueries (Vila-real)

. Data d’evacuació 13 de juny de 1938
. Acollits per B. Capella c/. Raval, s/n d’Antella

Nuño Bonet, Pascual
. Vingué de Planas (Saragossa),  als 6 anys
. AMd’A H-98/10
. Data d’evacuació 2 d’abril de 1938
. Entrada en l’Escola Llar 10 de maig de 1938

Nuño Bonet, Gloria
. Vingué de Planas (Saragossa) als 10 anys
. AMd’A H-98/10
. Data d’evacuació 2 d’abril de 1938
. Entrada en l’Escola Llar 10 de maig de 1938

Nuño Bonet, José
. Vingué de Planas (Saragossa) als 11 anys

Paoner Zaragozà, Vicente
. AMd’A H-99/1
. Vingué de Coves de Vinromà (Castelló), amb
4 anys
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. Vingué amb sa mare, avia i germà.

. Son pare estava al front

. Data d’evacuació 20 d’abril de 1938

. Acollits per J. Estarlich c/. G. Riquelme, 6
d’Antella (veure Baquer Zaragozà)

Penilla Fernández, José Antonio
. Vingué de València amb 5 anys

Peñas Sánchez, María
. Vingué de Madrid als 9 anys
. AMd’A H-98/10
. Data d’evacuació 22 d’octubre de 1936
. Entrada a l’Escola Llar 10 de maig de 1938
. Tenia a son pare en el front de Madrid

Família Peris  -  Macià
Juan Peris Vilar  =  No consta el nom de la mare
42 anys, afiliat a UGT des de 1938
i al P.S. des de 1931 soldat d’infanteria, 
donat per inútil al servei militar

VICENTA      JUAN    DOLORES    LIBERTAD
15 anys        12 anys        9 anys         6 anys

. AMd’A H-99/1

. Vingueren d’Alqueries (Vila-real)

. Vingueren el matrimoni amb els quatre fills

. Data d’evacuació 13 de juny de 1938

. Acollits per E. Abad c/. Raval, 10 d’Antella

Peris Mezquita, Vicente
. AMd’A H-99/1
. Vingué d’Alqueries (Vila-real), amb 8 anys
. Vingué amb els seus oncles
. Data d’evacuació 12 de juny de 1938
. No consta la família acollidora

Pérez Martin, José
. Vingué de Madrid als 12 anys
. Evacuat el 16 d’agost de 1936. 
. Acollit per D. Sanchis del carrer Ramon i
Cajal, 9 d’Antella. (AMd’A H-98/9)  

Pescador García, Federico
. Vingué de Teruel als 5 anys
. AMd’A H-98/10
. Data d’evacuació 28 de desembre de 1937
. Entrada a l’Escola Llar 10 de maig de 1938

Pescador García, Enrique
. Vingué de Teruel als 11 anys
. AMd’A H-98/10
. Data d’evacuació 28 de desembre de 1937
. Entrada a l’Escola Llar 10 de maig de 1938

Pinedo Fernández, Carlos
. Vingué de Madrid als 7 anys

Pinedo Fernández, Ángel
. Vingué de Madrid als 8 anys

Piñan Ortuño, Juan José
. Vingué de Madrid als 13 anys

Preste Ortega, Julián
. Vingué de Madrid als 12 anys

Renau Richau, Concepción
. AMd’A H-99/1
. Vingué amb 13 anys d’Orpesa amb els seus
pares
. Data d’evacuació 14 de juny de 1938
. No consta la família acollidora

Roca Renau, Pilar
. AMd’A H-99/1
. Vingué amb 4 anys d’Orpesa (Castelló)
. Vingué amb sa mare Pilar Renau Valls de 32
anys, afiliada a UGT, i una germana
. Data d’evacuació 14 de juny de 1938.
. No consta la família acollidora
. Son pare estava al front.

Roca Renau, Carmen
. AMd’A H-99/1
. Ídem que sa germana: No consta l’edat en la fitxa

Roche Conesa, José
. Vingué de Carabanchel (Madrid) als 10 anys

Roche Conesa, Asunción
. Vingué de Carabanchel (Madrid) als 8 anys

Roche Conesa, Libertad
. Vingué de Carabanchel (Madrid) als 7 anys
. AMd’A H-98/9
. Data d’evacuació 26 d’abril de 1937
. Vingué amb sa mare i cinc germans
. Acollida en la Pl. De la República – Casa Abadia

Roche Conesa, Rafaela
. Vingué de Carabanchel (Madrid) als 12 anys
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Roig Braulio, Guillermo
. AMd’A H-99/1
. Natural de Mataró, vingué de Borriana amb
15 anys
. Vingué amb son pare Felipe Roig Vernia de 50
anys i sa mare Maria Braulio Gerola, de 44 anys
.  Era forner, i afiliat a UGT des de 1936
. Data d’evacuació 13 de juny de 1938
. Tenia un germà al front.
. No consta la família acollidora

Rubio Giménez, Cristina
. Vingué de Madrid als 12 anys
. AMd’A H-98/9
. Data d’evacuació 30 de novembre de 1936
. Vingué amb la seua àvia i una tia.
. Tenia un germà Guàrdia d’Assalt.
. Acollida per J. Montagudo c/. Raval, 5
d’Antella

Rupert Candao, José
. AMd’A H-99/1
. Vingué de Vila-real, amb 7 anys
. Vingué amb son pare Francisco Rupert Pi, de
66 anys, ferroviari, afiliat a l’UGT des de 1936;
i sa mare Concepción Candao Gil, de 46 anys,
també afiliada a  l’UGT, des de la mateixa data
que el marit.
. Portaven també a dos germans més Vicente i
Antonio
. Tenia dos germans al front
. Data d’evacuació 13 de juny de 1938
. Acollits per B. Capella c/. Raval, s/n d’Antella

Rupert Candao, Vicente
. AMd’A H-99/1
. Vingué de Vila-real amb 14 anys
. Ídem que son germà José Rupert Candao

Rupert Candao, Antonio
.AMd’A H-99/1
. Vingué de Vila-real, amb 10 anys
. Ídem que son germà José Rupert Candao

Sajón Cortés Miguel
.AMd’A H-99/1
. Vingué d’Alqueries (Vila-real), amb 9 anys
. Vingué amb sa mare i una germana
. Data d’evacuació16 de juny de 1938
. Son pare estava al front

Sajón Cortés, Amparo
. AMd’A H-99/1
. Vingué d’Alqueries (Vila-real), amb 4 anys
. Ídem que el seu germà Miguel Sajón Cortés

Sánchez Catalá, Emilia
. Vingué de Madrid als 2 anys

Sánchez Catalá, Pilar
. Vingué de Madrid als 3 anys

Sánchez Catalá, Miguel
. Vingué de Madrid als 4 anys

Sánchez Catalá, Cristina
. Vingué de Madrid als 7 anys

Sánchez Julián, Alberto
. Vingué de Zurita de M. als 4 anys

Sánchez Julián, Cresencia
. Vingué de Zurita de M. als 2 anys

Sánchez Julián, María
. Vingué de Zurita de M als 8 anys

Sánchez Julián, Otilia
. Vingué de Zurita de M. als 6 anys

Sánchez Julián, Patrocinio
. Vingué de Zurita de M als 2 anys

Santamaría Romo, Antonio
. Vingué de Madrid als 9 anys

Santamaría Romo, Eloy
Vingué de Madrid als 14 anys

Santos Lorenzo, Rafael
. Vingué de Madrid als 9 anys

Família Sevilla - Burdeus
Alfonso Sevilla Urrea = Mariana Burdeus Osina
de 56 anys, afiliat            46 anys afiliada a UGT 
a UGT des de 1919                  des de 1922

RAFAEL SEVILLA BURDEUS

Sevilla Burdeus, Rafael
. AMd’A H-99/1
. Vingué de Borriana, amb 4 anys amb els seus
pares
. Data d’evacuació 14 de juny de 1938
. Tenia un germà al front.
. Acollits per V. Mateu c/. Raval s/n d’Antella.
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Segarra Miralles, José
. Vingué de Benicàssim (Castelló) als 9 anys
. AMd’A 98/10
. Data d’evacuació 28 d’abril de 1938
. Entrada a l’Escola Llar 10 de maig de 1938

Sifre Abella, Vicente
. AMd’A H-99/2
. Vingué de Vila-real, amb 2 anys
. Vingué amb els seus pares i un germà
. Data d’evacuació 13 de juny de 1938
. Foren acollits per M Capella, no diu el carrer

Soler Cepria, Bautista
. AMd’A H-99/2
. Vingué d’Almassora (Castelló) als 7 anys
. Vingué amb els seua pares
. Data d’evacuació 12 de juny de 1938
. No consta l’acollidor/a, però l’adreça era c/.
Galan i Garcia, s/n d’Antella

Tamborero Barreda, Celia
. AMd’A H-99/1
. Vingué amb 10 anys d’Orpesa
. Era natural d’Uruguai
. Vingué amb sa mare i son pare estava al front
. Data d’evacuació 14 de juny de 1938
. No consta la família acollidora

Tamborero Gimeno, Víctor
. AMd’A H-99/1
. Vingué amb 13 anys d’Orpesa
. Vingué amb els seus pares
. Tenia un germà al front
. No consta la família acollidora

Usó Gallen, Bautista
. AMd’A H-99/2
. Vingué d’Alqueries (Vila-real) amb 2 anys
. Vingué amb els seus avis i un oncle
. Data d’evacuació 13 de juny 1938
. Acollit per Antonio Mateu c/. G. Prim, s/n
d’Antella

Usó Peris, Dolores
. AMd’A H-99/2
. Vingué d’Alqueries (Vila-real) amb 7 anys
. Vingué amb els pares i tres germans
. Data d’evacuació 13 de juny de 1938
. Foren acollits per Antonio Mateu c/. G. Prim,
s/n d’Antella

Família Usó Usó
Francisco Usó Herrero  =  Rosario Usó Giménez
. AMd’A H-99/2 . AMd’A H-99/2
. Era natural de . Tenia 53 anys
Vila-real      
. Tenia 44 anys

ROSARIO   DOLORES    MARIA    ANTONIO
25 anys          23 anys       20 anys       7 anys

Data d’evacuació a Antella el dia 13 de juny de
1938,
Acollits per Antonio Mateu c/. G. Prim, s/n
d’Antella

Usó Usó, Antonio
. AMd’A H- 99/2
. Vingué d’Alqueries (Vila-real), amb 7 anys
. Vingué amb els pares i tres germans
. Data d’evacuació 13 de juny de 1938
. Acollits per Antonio Mateu c/. G. Prim, s/n
d’Antella

Vázquez Valcárcel, Julio
. Vingué de Castelló de la Plana als 10 anys

Vázquez Valcárcel, Adelina
. Nascuda a Castelló el dia 3 de març de 1926
. Filla de Sixto i Esperanza
. Son pare era sabater
. Vingué de Castelló de la Plana als 12 anys
. AMd’A H-98/10
. Data d’evacuació 14 d’abril de 1938
. Entrada en l’Escola Llar 10 de maig de 1938

Ventura Manzana, Carmen
. AMd’A H-99/2
. Vingué d’Alqueries (Vila-real), amb 9 anys
. Vingué amb sa mare
. Data d’evacuació 13 de juny de 1938
. Acollida en el carrer Xúquer, no consta la
família
. Son pare estava desaparegut en el front de
Terol

Ventura Sajón, Vicente
. AMd’A H-99/1
. Vingué d’Alqueries (Vila-real), amb 16 anys
. Vingué amb son pare Vicente Ventura
Ballester, de 46 anys, afiliat a l’UGT des de
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1922; el seu germà, sogra, cunyada i dos
nebots.
. Data d’evacuació 16 de juny de 1938

Ventura Sajón, Pedro
. AMd’A H-99/1
. Vingué d’Alqueries (Vila-real), amb 8 anys
. Ídem que el seu germà Vicente Ventura Sajón
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Placa col·legi Ricardo de la Vega

Homenatge als xiquets evacuats, auditori municipal  23 abril 1997 

Comiat dels evacuats a Xàtiva, 24 abril 1997



COL·LEGI RICARDO DE LA VEGA
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a) Dades Generals

El dia 16 d’octubre de 1936, de Madrid, i quasi
tots del col·legi Ricardo de la Vega, foren evacu-
ats a Antella, 31 xiquets:

ANGUITA GONZÁLEZ, RAFAEL
ANGUITA GONZÁLEZ, PEDRO
ANGUITA GONZÁLEZ, MARIA LUISA
ANGUITA GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ
ARCAL MESTRE, MANOLITO
BARRIOS CAPILLA, MARTIN
BARRIOS CAPILLA, ANITA
BENITO CASADO, ANGELA
BENITO CASADO, ANTONIO
BENITO CASADO, CARLOS
BENITO CASADO, FERNANDO
BONAFONTE ARENAS, MANUEL
CANDELAS BARRIOS, JOSÉ LUIS
CHANTAL BARRIOS, MARILUZ
CLEMENTE MORENO, CARLOS
CLEMENTE MORENO, LUIS
DIAZ VILLASANTE, JUSTO
DIAZ VILLASANTE, EUSEBIO
DIAZ VILLASANTE, RAFAEL
ESTEBAN PÉREZ, ENRIQUE
LORENZO HERRERO, RAFAEL
MANDEZ SANSEGUNDO, PEDRO
PIÑON ORTUÑO, JUAN JOSÉ
SÁNCHEZ JULIÁN, OTILIA
SEBASTIAN ANTÓN, LUIS
TARANCO ELVIRA, ISAAC
VAZQUEZ DOMINGUEZ, PEDRO

. En l’aire per datar i esbrinar:
– ANTONIO SANTAMARIA
– FRANCISCO CALVO “Paco manias”.
– JUAN MANUEL CANDELAS BARRIOS
“Manin”.

– Una família acollidora , però que no sabem
a qui va acollir, fou Enrique Peris Ponce i
Maria Vidal Sanchis.

ELS XIQUETS

El dia 16 d’octubre de 1936, 61 xiquets del
col·legi Ricardo de la Vega del carrer Cava alta, 7
de Madrid, d’entre 7 i 14 anys, sota la direcció
del mestre D. Felipe Abanades, els portaren en
tren fins a València, els deixaren en un col·legi
que estava davant l’estació del Nord “possiblement
l’actual Lluís Vives”, on els donaren dinar i en un
camió els portaren a Càrcer; des d’ací 31 xiquets
anaren a Antella i 29 a Sumacàrcer.

Els d’Antella foren rebuts a la casa del Rei, on
famílies del poble anaven recollint-los i portant-
los a les seues cases.

– Don Felipe era el mestre que portava, educava
i “civilitzarà” a tots els xiquets en tan difícils cir-
cumstàncies; anava moltes vegades a València
per cobrar la paga, i en tornava amb les mans
buides, però quan cobrava els endarreriments
no deixava de comprar regals i premis per als
alumnes avantatjats; un d’aquests regals fou
un plumier de fusta per a Martin Barrios, que
per cert, li va trencar en el cap un dia de fúria
provocada pels alumnes, i li feu un bony.

– Don Felipe quan s’enfadava, per no usar
paraules grolleres, amb gotes d’escuma blanca
als llavis, els deia “mantudos, sois unos mantu-
dos”, molts dels xiquets no entenien el signifi-
cat d’aquestes paraules.

– Apareix Luisa González Hernández, com a
filla d’una evacuada que nasqué a Antella?.

– Des de l’homenatge a Antella als xiquets eva-
cuats (23 d’abril de 1997), tots es reunien a
Madrid,  tots els dilluns a Casa Alvarez c/.
Lopez Silva, cantó al carrer Santa Anna, abans
c/. de la Velas, tots per a parlar d’Antella.
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– En data 27 d’octubre de 1997, en ple de
l’Ajuntament són nomenats fills adoptius els
xiquets i xiquetes acollits de Madrid i que ales-
hores encara vivien.

L’alcalde Leonardo Giménez i Giménez, en el
nomenament de fills adoptius d’Antella, digué
“era una distinció i un honor adequat, just i
merescut per la relació establida entre aquests i
aquelles acollits, que eren antellans de tot cor”.

El 30 de juny de 1999, els fills adoptius agraïen
a l’alcalde Leonardo Giménez, tal nomena-
ment, en trobar-se amb l’ànim satisfet per tal
designació.

– El dia 18 de novembre de 1997, l’alcalde
Leonardo Giménez i el secretari de
l’Ajuntament entregaren als acollits i fills
adoptius, el llibre “Antella, abans i ara”, i un
pergamí de fills adoptius; aquests obsequiaren
al poble amb unes samarretes que portaven
un dibuix de la Casa de les Comportes i la font
de la Cibeles, les quals deien “Els madrilenys ens
unirem a la vostra infància que fou la nostra”.

– Nou o deu companys dels que estigueren a
Antella, seguiren tenint contacte amb les famí-
lies dels poble; un dia se’ls ocorregué anar-hi
junts a Antella, i aleshores encarregaren una
placa d’agraïment per l’acollida que entrega-
ren a l’Ajuntament.
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b) Biografíes

Col·legi Ricardo de la Vega 

Família B-1
Família Anguita González
Pedro Anguita   =   Luisa González Juarez

RAFAEL    PEDRO     Mª LUISA    JUAN JOSÉ

González Juarez, Luisa
AMd’A H-98/9
. Evacuada a Antella, el dia 4 de desembre de

1936, amb 40 anys.
. Acollida per J. Inglés d’Antella
. Era filla de Santos i Vicenta.
. Faltà als 75 anys a Madrid, en la clínica Virgen
Blanca, del c/. Dr. Izquierdo, 63

Família B-1
Anguita González, Rafael
Nasqué a Madrid el dia 19 de febrer de 1931, fill
natural de Pedro i Luisa. Faltà a la Clínica
Moncloa de Madrid el dia 17 de gener de 2008
Família acollidora d’Antella, fou Eusebio Cantos
Frígols  (viudo), i sa filla Julieta Cantos Mompó,
que aleshores ja era major d’edat. De major
tenia una sastreria al carrer Arenal de Madrid

AMd’A H-98/9
. Evacuat el dia 4 de desembre de 1936, als 6
anys
. Evacuat a través del Partit Comunista
. També foren evacuat els familiar, Juan,
Pedro, i Mª. Luisa Anguita González

Família B-1
Anguita González, Pedro
Nasqué a Madrid el dia 3 de gener de 1933
Faltà a la clínica Puerta de Hierro de Madrid el
dia 1 de febrer de 1984.
Estava casat a la seua falta, i vivia a la Pl. Del
Generalisimo, 12 de POZUELO (Madrid).
Família acollidora d’Antella, Carpio Martí i
Josefa Sanchis.

. AMd’A 98/9

. Evacuat el dia 4 de desembre de 1936

. Vingué amb sa mare i tres germans.

. Tenia 5 anys.

. Les mateixes dades que son germà Rafael

Família B-1
Anguita González, María Luisa
A Madrid en l’actualitat viu una germana ano-
menada Mari, María Luisa a l’actualitat té 87
anys. 
Família acollidora d’Antella Antonio Chiralt
Bou i Dolores Cuenca Benavent.

Família B-1
Anguita González, Juan José
Família acollidora Vicente Conejero Sampedro i
Dolores Llose Ferrandis. Estigué sols un anys.

. AMd’A H-98/9
. Evacuat el dia 16 d’octubre de 1936 als 10 anys
. Vingué amb sa mare i tres germans

Arcal Mestre, Manolito
Fill natural de Bonifacio i Aurora
Tenia o té?, una germana anomenada Encarnita
Família acollidora d’Antella fou Eleuterio Inglés
i Milagros Frígols
Va faltar a Antella als 14 anys, el dia 8 de maig de
1937, com a conseqüència d’unes picadures d’a-
belles en agafar mel d’un rusc.

Família B-2
Família Barrios
Manuel Barrios Suarez  =  María Capilla Cerezo

MARTIN            Carmen              ANITA
“Mandonio”

Eusebio Cantos,
(viudo), i sa filla
Julieta Cantos
Mompó major

d’edat

Carpio Martí
i Josefa
Sanchis

Antonio
Chiralt i
Dolores
Cuenca 

Vicente
Conejero
i Dolores
Llose

F a m í l i e s  a c o l l i d o r e s  d ’ A n t e l l a

Rodolfo César César
Chantar Barrios Candelas Barrios

“Pelagio”   “Manin”

MARILUZ J. LUIS J. Manuel
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Martin Barrios Capilla: Acollit per la família
d’Antella, Batiste Sanchis i Victoria Taroncher.
Apodat “Mandonio”
Carmen Barrios Capilla: Era infermera i es
quedà a Madrid
Mariluz Chantal Barrios: Acollida per la família
d’Amalia Sanchis mare de Tomàs el piragüísta.
José Luis Candelas Barrios: Acollit per la família
d’Antella Rafael Segura i Higinia Sanchis.
“Pelagio”.
Juan Manuel Candelas Barrios: Vingué a
Antella, amb 3 anys, amb sa mare Ana i el germà
José Luis, fou acollit per E. Andreu.

. AMd’A H-98/9

. Manuel Barrios Suarez, evacuat el dia 23 de
febrer de 1937, de 57 anys, pertanyia al Batalló
UGT, tenia dos fills en el front de Madrid, vin-
gué amb la dona, un fill i dos néts; fou acollit
per B. Sanchis.

. Natural de Villanueva del Rio (Sevilla)

. Vingué amb la dona, un fill i dos nets.

. Acollit per B. Sanchis c/. E. Castelar, 6
d’Antella

. María Capilla Cerezo, evacuada el dia 23 de
febrer de 1937, de 53 anys, vingué amb el
marit, un fill i dos nets. Acollida per B.
Sanchis.

Família B-2
Barrios Capilla, Martin
- Anomenat “Mandonio”. Tingué dos fills:
Rodolfo (que no estava bé) i César (metge car-
diòleg en l’actualitat)
- Faltà en novembre de 1982
- Anècdota: Quan estava malalt i sentia  les noti-
cies de la Pantanada (20/10/1982), patia i es
queixava “hay mi família d’Antella, hay mi família”.

. AMd’A H-98/9
. Evacuat el dia 16 d’octubre de 1936 als 13 anys
. Acollit per B. Sanchis del c/. Emilio Castelar,
6 d’Antella.

. Tenia un germà en el front de Madrid

Família B-2
Barrios Capilla, Anita
Família acollidora d’Antella, Pura Vidal
Martorell i Ricardo Ortiz Inglés.

. AMd’A H-98/9

. Natural d’Orcajo (Ciutat Lliure de Madrid)

. Evacuada el dia 29 de novembre de 1936, de
30 anys.
. Acollida per E. Andreu del c/. Raval, 6
d’Antella.
. Vingué amb dos fills
. El seu marit estava al front de Buitrago
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Bonafonte Arenas, Manuel
- Família acollidora d’Antella, Joaquin Estarlich
Inglés i Carmen Ortiz Grego.
- Nasqué a Madrid, 1 de gener de 1928: faltà
també a Madrid, el dia 24 d’octubre de 1994.
- Es casà a Madrid, el 20 d’octubre de 1958, amb
Francisca Alvarez Fernández, de la qual tingué
tres fills, Luis Manuel (que li faltà als 10 anys),
Jesús i Lourdes. Als setze anys marxa a Madrid;
la família acollidora li digué que si es quedava
seria com un fill com els altres, i heretaria com
un més; però ell marxa perquè sa mare era
viuda hi havia d’anar-hi per cuidar-la i fer-li
companya. Sa mare era Juana de Arenas.
- A Madrid treballava a una casa de fertilitzants, i
quan sabia que hi havia algun camió que venia a
València pujava fins al pont de Gavarda, camina-
va a Antella, havia passat tota la nit en el vehicle;
després de saludar i veure al matrimoni que el
va acollir i adonar-se que estaven bé, els besava i
tornava a marxar al pont de Gavarda a peu, per
tal de tornar agafar el camió.
- El viatge de nuvis vingueren ell i la muller a
Antella, i hagueren de caminar des del pont de
Gavarda a Antella; eixe dia hi havia molta pluja
i anaven pel caixer de la sèquia Reial; com que
la maleta era de cartó  anava desfent-se de l’ai-
gua que queia; ella portava el vestit de núvia que
anava penjant pel camí, i quan arribaren a
Antella, anaven tots mullats. Quan estava a
Antella, per alguns dies, sempre menjava arròs
en les diferents varietats: paella, al forn, caldós,
amb fesols i naps, etc. i també parlava perfecta-
ment el valencià.
- Com que ja estava malalt, al mes d’agost de
1994, vingué a Antella a ca Alfredo, per tallar-
se el cabell a la perruqueria de Pedrin; als dos
mesos  faltà.

. AMd’A H-98/9
. Evacuat el dia 16 d’octubre de 1936, als 9 anys
. Acollit per J. Estarlich
. Tenia un germà a València

Família B-3
Família Benito Casado
Carlos Benito Andrés = María Casado Dominguez

CARLOS   ANTONIO   FERNANDO     ANGELA

- María Casado Dominguez, evacuada el dia 12
de novembre de 1936, als 34 anys, vingué amb
quatre fills, acollida per R. Nadal, del carrer
Emilio Castelar, 4 d’Antella. El  seu marit era a
la Secretaria del Partit Comunista a Madrid.

Família B-3
Benito Casado, Carlos
- Nasqué a Madrid, el dia 2 de maig de 1930, i
faltà també a Madrid -Fuencarral-, el 19 de
desembre de 1981.
La família acollidora d’Antella, fou José
Conejero Sampedro i Nieves Mateu Pastor.
Es casa el dia 5 de setembre de 1958, amb
Alicia García de Ceca, amb la qual tingué qua-
tre fills, Alicia, Paloma, Pelayo i Pablo.
Fou metge que exercia a l’hospital la Paz de
Madrid, al mateix temps que tenia una clínica
d’anàlisis al passeig de les Delicies.
Fou un home polifacètic d’àmplia cultura, feu
la carrera de perit agrònom, estudià belles arts,
ja que era un aficionat de la pintura, parlava
francès i anglès, i estudià rus.
Fou músic de la banda de música d’Antella
mentre estigué ací, tocava la flauta i el saxo
tenor; ja a Madrid seguia practicant, i quan
venia al poble aprofitava per unir-se a la banda.

. AMd’A H-98/9
. Evacuat el dia 17 d’octubre de 1936, als 7 anys.
. Acollit per J. Conejero.
. Vingué amb sa mare i tres germans.

Família B-3
Benito Casado, Antonio
- Nasqué a Madrid el dia 3 de juny de 1932, i
faltà a Xàtiva el dia 20 de maig de 2016.
- Es casà amb Josefa Roca Gómez d’Antella, amb
la qual tingué tres fills, Antonio, José Carlos i
Sandra.
- De jove treballà a la fusteria Pardo d’Antella,
fou escolà i músic (tocava el requint en la
banda d’Antella).
- Marxa a Madrid a fer el servei militar obligato-
ri (per primera vegada tornava a Madrid des
que vingué evacuat).
- En la mili va compaginar el servei militar amb
un taller de fusteria i estudià ràdio telegrafista
de la marina mercant.
- En finalitzar la mili i els estudis de ràdio tele-
grafista, s’embarcà en un vapor de nom “El con-
dado”, navegant entre Africca i Europa.
- Quan naix el primer fill deixà la navegació i
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Joaquin Ortiz i
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F a m í l i e s  a c o l l i d o r e s  d ’ A n t e l l a
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obrí una fusteria al barri de Vallecas de
Madrid, aleshores estiuejava tots els anys a
Antella, amb la seua família.
- En els anys 80 trasllada la residència a Antella,
i més avant a Xàtiva.
- Fou introductor del treball amb el “pladur”, a
Antella, ja que abans de venir al poble feu uns
cursos a Alcalà d’Henares; amb els seus conei-
xements ensenyà a diversos joves del poble i
començaren a realitzar obres pel poble i els
voltants, entre les quals, les de l’estadi de fut-
bol d’Elx per tal de celebrar el mundial del 82.

. AMd’A H-98/9

. Evacuat el dia 12 de novembre de 1936, amb
5 anys
. Acollit per A. Ferris.
. Son pare estava a la Secretaria del Partit
Comunista a Madrid.

Família B-3
Benito Casado, Fernando
- Nasqué a Madrid el 20 de juliol de 1934, i en
l’actualitat resideix a Màlaga.
- Era el més menut de la família Benito-Casado,
per això que a Antella estigué amb sa mare
amb la família de Tomàs dels caragolets.
- De tornada a Madrid de jove aprengué l’ofici de
protèsic dental en un taller d’un amic de son pare,
lloc on estigué treballant uns anys, fins que tingué
l’oportunitat de marxar a Suïssa on perfeccionà
aquest ofici i gaudí de la seua passió, la muntanya.
- Recorda d’Antella que en sentir els avions,

sorolls forts, o estralls, eixia corrent de casa
espantat, perquè li recordaven les bombes cai-
gudes a sa casa de Madrid; finalitzada la conte-
sa seguí a Antella mentre son pare estigué a la
presó; molt agraït amb el poble per la seua
gent tant sensacional, la seua vida familiar, i
recorda com a poqueta nit les parelles eixien a
passejar pel poble.
- Una vegada a Madrid, tots els estius venia a
Antella amb la seua família; aleshores portaven
sucre del racionament per fer coques; venien
per de Xàtiva, i caminant fins Antella, creuaven
el riu pel gual de la Barqueta, o per Alzira, i
després en autobús a Alberic, i des d’aquest
poble a Antella, amb un carro tirat per rucs.
- Es casa amb María Luisa Marin Segovia, amb la
qual tingué una filla anomenada Verónica,
que li ha donat un nét anomenat José Andrés.
. AMd’A H-98/9
. Vingué amb 3 anys.
. Acollit per R. Nadal. C/. E. Castelar, 4
d’Antella
. Evacuat del “Socorro Rojo” el dia 12 de novem-
bre de 1936
. Altres familiars evacuats: sa mare i tres ger-
mans.
. Son pare estava a la secretaria del Partit
Comunista

Família B-3
Benito Casado, Angela
- Nasqué a Madrid, el dia 13 de març de 1929, i
en l’actualitat resideix a La Corunya.
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Angela Benito Casado Carlos Benito Casado Antonio Benito Casado
18 setembre 1959



- Fou acollida a Antella, per la família Joaquin
Ortiz i Elvira Pla Bernabeu (mestra nacional).
- El dia 16 de gener de 1957, es casa amb Ángel
Herminio Floréz Noeira, amb el qual té dos
fills, Ángel Carlos i Antonio.
- Angela, amb el seu germà Fernando i sa mare
María, primerament foren evacuat a Corbera
de Llobregat (Barcelona), i d’allí anaven a pas-
sar a Rússia, però davant la negativa de son
pare, aconseguí que els evacuaren a Antella,
amb els altres germans Carlos i Antonio,
reunint així a tota la família al mateix poble.
- Atès que a sa casa de Madrid caigué una
bomba, quan sentia el soroll dels avions s’ama-
gava sota el llit; tenia molta por ací a Antella.
- La mestra Dª. Elvira Pla, i el seu marit Joaquim
Ortiz que l’acolliren la tractaren com una filla,
de la qual aprengué i més avant estudia la car-
rera de mestra.
- Recorda d’Antella quan s’empolsava la cara
amb pols d’arròs, que era moda; de quan ana-
ven per la Puríssima a ca Nievetes, per menjar
pastissos i mones; i quan anaven al cinema de
la pista del tio Paquito. També als seus ger-
mans, als quals els agradava nadar a l’Assut.
- D’entre els seus amics recorda a Otilia,
Joaquim Ortiz i Alfredo el forner.
- En l’any 1941, de tornada a Madrid, ajuda son
pare a fer de sastre, al mateix temps que estu-
dia amb matrícula gratuïta i amb llibres de
segona mà que adquiria del carrer Libreros,
fins que l’any 1952 aprova en l’oposició de
mestra amb plaça a La Corunya, on exercirà
primerament a les aldees d’Oliveira del Jallàs i
Asualada de Carballo, i ja a la capital de provín-
cia es jubila en l’any 1994.

. AMd’A H-98/9

. Evacuada el dia 12 de novembre de 1936, als
8 anys.
. Acollida per E. Plana del carrer Emilio
Castelar, 4 d’Antella.
. Vingué amb sa mare i tres germans.  

Família B-2
Candela Barrios, José Luis
- Nasqué a Madrid el 26 d’abril de 1929, i faltà
també a Madrid -Clínica Puerta de Hierro-, el
dia 16 de desembre de 1999.

- Fill d’Anita Barrios Capilla, encara que consta
que era fill natural de José i Luciana.
- Era el més xicotet dels que vingueren a Antella.
- La família acollidora d’Antella, fou Rafael
Segura Micó i Higinia Sanchis Casp.
- Vingué a veure al seu oncle Martin Barrios
Capilla a Antella i s’hi quedà.
- Es casà amb Lleny (nacionalitat anglesa), per
això visqué a Madrid i Anglaterra.
- De mot a Antella l’anomenaven “Pelagio”.
- El mestre D. Felipe que vingué amb els xiquets
de Madrid, l’anomenava “El capitán basuras”.

AMd’A H-98/9
. Evacuat el dia 16 d’octubre de 1936, als 8 anys.
. Vingué amb sa mare i un germà.
. Acollit per E. Andreu.
. Son pare estava al front de Buitrago.

Família B-2
Candelas Barrios, Juan Manuel

. AMd’A H-98/9

. Vingué amb sa mare i un germà als 3 anys, el
dia 29 de novembre de 1936
. Son pare estava al front de Buitrago.
. Fou acollit amb sa mare per E. Andreu del
carrer Raval 6 d’Antella.
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José Luís Candelas Barrios
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Família B-2
Chantar Barrios, Mariluz
- La família acollidora foren els avis materns
del contacte.(Manuel Barrios i Maria Capilla)
- Filla de Rafael i Carmen.
- Falta el dia 14 de juliol de 1992, als 58 anys,
en la clínica Puerta de Hierro de Madrid.

AMd’A H-98/9
. Evacuada el dia 8 de desembre de 1936, als 5
anys.
. Vingué amb dos avis, un oncle i un germà
. Vingué de la Junta de Defensa de Madrid
. Acollida per E. Sanchis, del carrer Raval, 20
d’Antella.

Família B-2
Chantar Barrios, César
AMd’A H-98/9
. Evacuat el dia 8 de desembre de 1936, amb
un any.
. Vingué amb els avis, un germà i un oncle.
. Acollit per E. Sanchis, del carrer Raval, 20

Família B-4
Família Clemente Moreno
Esteban Clemente  =  FRANCISCA MORENO

(se’n ve a viure a Antella a
una escola amb el seu fill 
Antonio).

María     Jesús    LUÍS    CONCHA    ESTEBAN

ANTONIO            CARLOS  

Família B-4
Clemente Moreno, Luís
- Nasqué a Madrid, el dia 28 de desembre de
1924 i faltà a Conca, el dia 22 de desembre de
2005, en estat de casat amb Angeles Santos
González, de dit matrimoni tingueren una filla
anomenada María Carmen. Fou acollit pels
propietaris d’una carnisseria junt al forn
d’Eladio.
- Mentre estigué a Antella, tots els matins li arre-

glaven el saquet i al llarg del dia anava a pastu-
rar cabres de la família acollidora, per això que
no anà a escola.

AMd’A H-98/9
. Evacuat el dia 16 d’octubre de 1936, amb 13
anys
. Vingué amb tres germans més.
. Acollit per J. Mollà del carrer Xúquer, s/n

Família B-4
Clemente Moreno, Carlos
- Nasqué a Madrid, al carrer de las Velas, hui c/.
López Silva, al barri “La latina” el dia 4 de
febrer de 1928.
- La família acollidora d’Antella, fou José Prieto
Benavent i Vicenta Maria Ribelles Giner, eren
de Gavarda, però tenien casa a Antella.
- Es casà amb Encarnación Bonilla Arroyo el dia
16 d’abril de 1956, té quatre fills  barons,
Carlos, Pedro, Antonio i José María.

- Amb més detall es veurà a l’entrevista que
realitzà el company Leonardo Giménez.
AMd’A H-98/9
. Evacuat el dia 16 d’octubre de 1936, amb 9
anys, amb companyia de tres germans més.
. Acollit per J. Prieto del c/. Blasco Ibañez, 14
d’Antella.

Família B-4
Clemente Moreno, María
AMd’A H-98/10
. Evacuada el 14 d’octubre de 1936, amb 8 anys.
. Vingué amb sa mare i 5 germans.
. Acollida per Felipe Abánades del carrer
Governador Rubio, (no consta núm.)
d’Antella

Família B-4
Clemente Moreno, Antonio
- Nasqué a Madrid el dia 12 de gener de 1934, i
faltà també a Madrid, el dia 10 de juny de 2005.
- No estigué casat.
- Fou acollit amb sa mare en la casa del mestre
també evacuat Felipe Abanàdes, al carrer Santa
Barbara, on aquest impartia classes a diversos
xiquets evacuats.

AMd’A H-98/10
. Evacuat el dia 26 de febrer de 1938, amb 4
anys.
. Vingué amb sa mare i 5 germans.
. Acolit per Felipe  Abánades
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La perruqueriaL’estanc

José Prieto Benavent i Vicenta Maria Ribelles
Giner, eren de Gavarda amb casa en Antella.

F a m í l i e s  a c o l l i d o r e s  d ’ A n t e l l a



Família B-4
Clemente Moreno, Concha
- Nasqué a Madrid el dia 31 de desembre de
1931, i faltà a la mateix població el dia 27 de
juny de 1971.
- Ens consta que es va casar amb Antonio
Hidalgo, del qual nasqueren dos fills Antonio i
María del Carmen.
- Fou acollida a l’estanc del carrer Molí, cantó
amb Ramón y Cajal.

AMd’A H-98/10
. Evacuada el 31 de desembre de 1936, als 5
anys.
. Vingué amb tres germans.
. Acollida per S. Català, del carrer Blasco
Ibañez (no consta núm.) d’Antella

Família B-4
Clemente Moreno, Esteban
- Nasqué a Madrid el 16 de març de 1923, i faltà
al mateix lloc el dia 5 de novembre de 1969.
- Es casa amb Pilar Pérez, de qui tingué dos fills
Esteban y Maria del Carmen.
- Fou guarda municipal de l’Ajuntament de
Madrid.
- La que fou mare acollidora era perruquera de
dones en el carrer Molí.

AMd’A H-98/10
. Evacuat el 31 de desembre de 1936, amb 15
anys.

. Vingué amb tres germans.

. Acollit per A. Taroncher c/. Blasco Ibañez,
s/n d’Antella

Família B-5
Família Diaz Villasante
Justo Diaz    =   Concepción Villasante López

JUSTO    CONCHA      EUSEBIO     RAFAEL

. AMd’A H-98/10

. Tenien a més dos fills en el front d’Aragó i
Madrid

. Concha Villasante López, vingué el dia 1 de
desembre de 1936, amb 41 anys, fou acollida
per C. Martorell, del c/. Blasco Ibañez, 14
d’Antella.
. Venia de la Junta de Defensa de Madrid

Família B-5
Diaz Villasante, Justo
- Nasqué a Madrid el dia 3 de novembre de
1917, i faltà també a Madrid el dia 17 de febrer
de 1985.
- La família acollidora d’Antella, fou Jaime
Calvo Rodriguez i Elvira Martorell Baroch
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Crescencio
Martorell i
Elena Pardo

Jaime Calvo i Elvira
Martorell (quan marxa el

seu germa Justo)

Jaime Calvo
i Elvira
Martorell

F a m í l i e s  a c o l l i d o r e s  d ’ A n t e l l a

Justo Díaz Villasante Eusebio Díaz Villasante, amb
Jaime Calvo i Elvira Martorell,
parella acollidora

Rafael Díaz Villasante, amb mare
acollidora Elena (dreta) i sa mare
(esquerra) Antella, 5 de maig 1958
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- Vingué a Antella, el primer de tres germans, i
a la seua marxa la família acollidora acollí al
seu germà Eusebio.
- Residia a Madrid a la Plaça Gabriel Miró, 3.
- Fou jutge comarcal del Jutjat d’Alberic, des del
15 d’octubre de 1946, fins a 23 de setembre de
1947, ja que marxa amb el mateix càrrec a
Jerez de los Caballeros (Badajoz), després a
Valdepeñas (Ciutat Reial) -any 1962-, després ja
no ens consten posterior destins.

Família B-5
Diaz Villasante, Concha
- Vingué de Madrid als 6 anys (02)

Família B-5
Diaz Villasante, Eusebio
- Nasqué a Madrid el dia 4 d’abril de 1923, i faltà
també a Madrid -Clínica la Paloma-, el dia 22
de novembre de 1995.
- La família acollidora fou Jaime Calvo
Rodriguez i Elvira Martorell Baroch.
- De professió metal·lúrgic, treballava el ferro.
- Tots els anys venia a Antella, per veure a la
família que el va acollir, dues vegades vingué
des de Madrid a Antella en bicicleta, i una altra
en moto.
- A la seua faltà fou incinerat i per desig propi,
les seus cendres foren llançades a Antella, a la
sèquia Reial.

Família B-5
Diaz Villasante, Rafael
- Nasqué a Madrid en l’any 1926 (no ens consta

la data), i faltà també a Madrid el dia 24 d’a-
bril de 1989.

- La família acollidora fou Cresencio Martorell
Baroch i Elena Pardo Aznar.
- Vingué a Antella, l’últim dels tres germans.
- De professió a Madrid, fou pastisser.
- Vingué de Madrid als 12 anys.

Esteban Pérez, Enrique
- Nasqué a Madrid, el dia 10 d’abril de 1927, i
faltà també a Madrid, el dia 1 de desembre de
2017.
- Es casà amb Isabel Robledo Abad, amb la qual
tingué dos fills, Enrique i Isabel.
- La família acollidora d’Antella, fou Eladio
Barber i Guadalupe Sanchis
- Aprengué fontaneria als 10 anys, que començà
a treballar.
- Marxa a la Legió a fer el servei militar obligatori,
i en finalitzar començà a treballar en l’Empresa
Municipal de Transport (EMT), com a xapista
als tallers de Fuencarral (Madrid).
- Es va jubilar als 60 anys, i els cap de setmana
treballava d’acomodador de l’estadi de futbol
del Real Madrid.
- Sempre tenia present  Antella.
- A la seua faltà el seu cos fou incinerat, i les
seues cendres foren llançades al riu Xúquer a
peu de l’assut en Antella.
- Vingué de Madrid als 10 anys.

Lorenzo Herrero, Rafael
- Nasqué a Casaseca de las Chanas (Zamora), el
dia 26 de març de 1928; i faltà a Madrid -hospi-
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Enrique Esteban Pérez Enrique Esteban i Vicent Pascual Rafael Lorenzo Herrero



tal San Carlos-, el dia 25 de juliol de 2006.
- Fill natural de Lorenzo i Isabel.
- La família acollidora d’Antella Joaquin García
Cerdà i Nieves Ubeda Aparici.
- A tots els xiquets que vingueren de Madrid, en
la casa del Rei, anaven acollint-los diferents
famílies del poble, a ell, com que no estava
massa net i portava alguna que altra lleganya,
estava esperant, fins que el fill de la família aco-
llidora, Joaquin, que ja festejava, en donar-li
llàstima se l’emportà a casa dels seus pares;
aquests d’entrada no es va parèixer massa bé,
però sa mare el llavà a un llibrell, i l’acolliren;
el xiquet de content que estava li pregunta a la
Sra. Ubeda, com l’havia de cridar, com a mare,
tia, senyora, etc., aquesta li digué que mare.
- Quan passà un temps després de finalitzar la
guerra, un oncle del xiquet vingué al poble i se
l’endugué a Madrid, on era el cuiner de la casa
Botin, restaurant de gran prestigi de la plaça
Major.  
- Estigué present en l’homenatge de l’Ajuntament
d’Antella, als xiquets de la guerra de data 23 d’a-
bril de 1997.

Méndez Sansegundo, Pedro / o Justo (02)
- Vingué de Madrid als 13 anys.
- No ens consten dades.

Família B-6
Família Pinedo Fernández
Pinedo Fernández, Ángel

AMd’A H-98/7
. Vingué de Madrid a Antella, als 8 anys

Memòria Oral
. Fou acollit per la família José Catalá Ferris i
Vicentica Bou Calvo.
. Tornà a Antella, un dia esporàdic, sol·licitant
a la propietària actual de la seua casa d’acolli-
da del carrer Molí, que el deixara veure el
corral per si encara estava la figuera que ell
coneixia de menut.

Família B-6
Pinedo Fernández, Carlos
AMd’A H-98/7
. Vingué de Madrid a Antella, als 7 anys
. Fou acollit per la família Vicente Ansurias
Peris i María Benavent Pascual, anomenats
“castellanos”.
. Fou encarregat dels motors que hi havien a
les sénies de Guitarra i Vallejo, fins als 30
anys, quan marxà i ja no en tornà.

Piñan Ortuño, Juan José
- Família acollidora a Antella, fou José
Rodriguez i Virtudes Peris Sotos, vivia al forn
de Lolita del carrer Ramón i Cajal.
- Vingué a Antella, amb 13 anys i marxà als 20 o
25 anys.
- En Antella ajudava en el camp als familiar que
l’acolliren, però no li agradaven les tasques del
camp.
- A Madrid, exercí la professió de taxista.
- Quan venia a Antella, prou  sovint, deia que
estava a sa casa, i per tant a la dona li parlava en
valencià, cosa que ella no entenia, i deia que al
poble sols es parla aquesta llengua.
- Tingué tres fills i una filla.
- Faltà abans de l’any 1997, anys que feren l’ho-
menatge als xiquets de la guerra en Antella.

. AMd’A H-98/9

. Evacuat el dia 16 d’octubre de 1937, als 13
anys.
. Acollit per J. Calvo del carrer Ramón i Cajal,
21 d’Antella.
. Son pare era sergent, al front Hinojosa del
Duque.

Sánchez Julián, Otilia
- Nasqué a -Gamonal- Talavera de la Reina
(Toledo), el dia 7 d’agost de 1931; i faltà a l’hos-
pital de la Ribera d’Alzira, el dia 22 de febrer de
2016.
- Vingué a Antella amb els seus pares, germans i
germanes, estigué al carrer Blasco Ibañez, casa
d’Eladio, on morí una germana seua anomena-
da Patrocinia.
- Era filla natural de Cresencio i Albina.
- La família acollidora en Antella, foren José
Barber i Hilaria Ortiz.
- Vingué de Zurita de M. Als 6 anys (02)

Sebastian Antón, Luís
- Nasqué a Madrid, el dia 22 de maig de 1924; i
faltà a la mateixa població el dia 31 de gener
de 2011.
- Fill natural de Mariano i Tomasa.
- Donà el seu cos a la Facultat de Medicina de la
Universitat Autònoma de Madrid.

Suarez  ............, Luís
- Família acollidora José Giménez i Vicenta
Maria Vidal (de les cabretes).
- Vivia a la casa cantonera del carrer Molí amb
Josep Alberola.
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- Era cosí de María Luisa Suarez.
- Després de la guerra es trobava
passejant al carrer Josep
Alberola, i en un descuit es
troba detingut per diversos
policies de la secreta (Brigada
Politico Social), que l’acusaren
de pertànyer a algun partit
polític d’esquerres.

Taranco Elvira, Isaac
- Nasqué a Madrid, el dia 24 de
febrer de 1924, faltà també a la
mateixa població el dia 6 d’a-
gost de 2007.
- La seua adreça a Madrid, era
c/. Ribera a Curtidores, 3
- Acollit a Antella per la família
Antonio Mateu Pardo i
Presentación Escribano Vidal.

Vázquez Dominguez, Pedro
- Nasqué en l’any 1923, i faltà a
Madrid, el dia 8 de febrer de
2010.
- Fill natural de José i Teresa.
- Família acollidora d’Antella, fou
Quico Montagudo Morrió i
Eugenia Juan Sanchis.

Juan José Piñón Ortuño amb
Virtudes Rodríguez

D'esquerra a dreta i dalt cap avall
Amic de Navarrés, Manuel
Capella, Ignacio Barber i Carlos
Clemente

D'esquerra a dreta i dalt cap
avall Manuel Capella, Eduardo
Part, Ignacio Barber i Carlos
Clemente

M
on

og
rà
fic

Pedro Vázquez Domínguez
15 agost 1942
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b) Alumnes (01)
Alvarez Fermin, Juan
. Vingué als catorze anys
. AMd’A H-98/9
. Son pare estava a Osca i el germà al front
d’Aragó
. Data d’evacuació 1 d’octubre de 1937
. Entrada a l’Escola Llar en juny de 1937

Alvarez Palencia, Enrique
. Vingué als catorze anys, nascut el dia 25 de
gener de 1923.

Aparicio Alonso, Eugenio
. Vingué en quinze anys, nascut el dia 11 de
desembre de 1922
. AMd’ H-98/9
. Data d’evacuació 30 de setembre de 1936
. Entrada a l’Escola Llar 26 de gener de 1937
. Tenia un familiar en el front del Centre.

Aparicio Alonso, Juan
. AMd’A H-98/9
. Evacuat el 30 de setembre de 1936, del
c/.Tirso de Molina,1 de Madrid
. Entrada en l’Escola Llar en març de 1937
. Vingué en onze anys del Grup Escolar Goya

. Tenia un germà en el front a Guadalajara

Aparicio Alonso, Luís
. Vingué en nou anys
. Ídem que el seu germà Juan

Arias Navalón, Antonio
. No consta a l’edat que vingué
. AMd’A 98/9
. Data d’evacuació 30 de setembre de 1936
. Data d’entrada a l’Escola Llar 26 de gener de
1937

Azcona López, Manuel
. Vingué als tretze anys, nascut el dia de març
de 1924

Balaguer Ortega, Mariano
. AMd’A H-98/9
. Evacuat el dia 30 de setembre de 1936, proce-
dent del Grup Escolar Menendez Pelayo c/.
Paseo Delicias, 32 de Madrid
. Vingué als dotze anys, nascut el dia 8 d’abril
de 1925
. Entrada en l’Escola Llar gener de 1937
. Tenia un familiar en el front del Centre.
. Una nota diu que marxa a Sollana.

Xiquets de l'Escola Llar jugant a futbol

a) Dades Generals 
Aquesta Escola Llar s’obri a la Casa del Rei el dia
24 de gener de 1937. 
Era de règim intern, per a xiquets “anomals o
dificils” 
Els xiquets i dos xiquetes procediren quasi tots
de col·legis de Madrid.

- Grup Escolar Goya.
- Grup Escolar Pérez Galdos.
- Grup Escolar Tirso de Molina
- Grup Escolar Joaquin Costa
- Grup Escolar Nicolás Salmerón.

L’Escola Llar d’Antella, tenia capacitat per a 35
alumnes, però arriba a tenir-ne 40.

ESCOLA LLAR D’ANTELLA3
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Boto, Carlos
. Reclamat per sa mare el dia 28 de gener de
1937

Diego (de) García, José
. Vingué als tretze anys, nascut el dia 2 d’abril
de 1923
. AMd’A H-98/9
. Data d’evacuació 30 de setembre de 1936
. Entrada en l’Escola Llar 26 d’octubre de 1937
. Tenia un familiar en el front de Terol

Durán Fariñas, Francisco
. Vingué als onze anys de Valladolid, nascut el
dia 4 d’octubre de 1926

Fernández Marin, Manuel
. Vingué als tretze anys d’Oviedo, nascut el dia
1 de gener de 1924

Fernández San Martin, Luís
. Vingué als dotze anys, el 19 de maig de 1925

García Michelena, Manuel
. Vingué als dotze anys, nascut el dia 1 de
gener de 1925
. El dia 18 de març de 1937, serà traslladat a la
Colònia d’Alboraig, on estava sa germana.
. Son pare li envia 10 pessetes mitjançant l’es-
cola llar d’Antella.

Giménez García, José
. Vingué als tretze anys, nascut el dia 27 d’agost
de 1923
. AMd’A H-98/9
. Data d’evacuació 30 de setembre de 1936
. Tenia dos familiars en el front del sector
Centre

Gómez Rodríguez, Jesús
. Vingué als catorze anys

González Escudero, Félix
. Vingué als tretze anys

Goñi, José
. Vingué als catorze anys
. Reclamat per sa mare el 12 de febrer (s’igno-
ra l’any)

Goñi, Ismael
. Vingué als 11 anys
. Fugat del centre el dia 31 de gener (s’ignora
l’any)

Ibeas Martin, Emilio
. Vingué als dotze anys, nascut el dia 29 de
maig de 1925
. AMd’A  H-98/9
. Data d’evacuació 30 de setembre de 1936
. Tenia tres germans en el front de Madrid
. Marxa a Alboraig

Linares Yuste, Antonio
. Vingué als nou anys

Lorenzo García, Victoria
. Vingué als catorze anys d’Oviedo, nascuda el
dia 10 de març de 1922

Lorenzo García, Fernando
. Vingué als onze anys, nascut  el dia 7 de
febrer de 1926

Lorenzo Rodríguez, Pedro
. Vingué als nou anys
. El dia 26 de març de 1937, fou traslladat a
l’Institut Psiquiàtric d’Aravaca de Torrent,
per malaltia

Martin Delgado, Eduardo
. Vingué als onze anys

Martin Delgado, Manuel
. Vingué als nou anys

Martin Pelaez, Tomás
. AMd’A H-146/3
. Evacuat el dia 6 de desembre de 1937; el
Ministeri d’Instrucció Pública, ordena la seua
acollida com  a víctima de la barbàrie feixista
. Vingué als 10 anys de Valdepeñas (Ciutat
Reial)

Els xiquets prenent el bany en l’Assut d’Antella



Nieto Navarro, Francisco
. Vingué als tretze anys

Puch Prieto, Luís
. Vingué als 10 anys, nascut el dia 1 de març de
1927
. A la llista general de xiquets evacuat consta
amb el cognom Puig

Rojo Santos, Luís
. Vingué als catorze anys, nascut el dia 25 d’a-
bril de 1923

Rojo Santos, Ángel
. Vingué als dotze anys

Sánchez Carralero, Gregorio
. Vingué als tretze anys, nascut el dia 20 de
novembre de 1923

Sánchez del Amo, Félix
. Vingué als catorze anys, nascut el dia 31 de
desembre de 1922

San Martin Pérez, Isaias
. Vingué als catorze anys, nascut el dia 24 de
novembre de 1922

Saura Alvarez, Obdulia
. Vingué als huit anys

Sopeña, Gregorio
. Vingué als dotze anys

Sopeña, Salvador
. Vingué als set anys

Suarez Martínez, Fernando
. Vingué als dotze anys, nascut el dia 6 de maig
de 1924
. Son pare li envia 15 pessetes, administrades
pel director de l’escola Llar
. AMd’A H-98/10
. Data d’evacuació 30 de setembre de 1936
. Son pare estava al front de Madrid.
: Marxa a Madrid

Torres de la Torre, Leonardo
. Vingué als dotze anys, nascut el dia 10 d’abril
de 1925
. AMd’A  H-98/10
. Data d’evacuació 3 d’octubre de 1936
. Tenia un germà al front de Madrid
. Marxa a Alboraig.

Turel Cid, Joaquín
. Vingué als catorze anys, nascut el dia 4 de
març de 1922
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La Vanguardia Dominical 20 de febrer de 1938
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Xiquets de la 
Colònia número 1 
de l’Escola-Llar
d’ANTELLA
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Alçat en armes l’Exèrcit d’Àfrica contra el
govern de la República i establert el front de
guerra contra les forces rebels a la ciutat de
Madrid el govern republicà va decidir evacuar
els xiquets i adolescents de la capital a la reregu-
arda, posició que ocupava llavors la terra valen-
ciana. Aquesta fou la causa perquè es va crear la
Colònia número 1 a Antella, una Escola-Llar
habilitada per acollir trenta-cinc alumnes inter-
ns amb capacitat per acollir-ne fins a quaranta. 

L’existència de la Colònia d’Antella responia,
més que a cap altra circumstància, al fet que a
Madrid hi havia molts adolescents sense llar o
sense una família que se’n fes càrrec. Aquest va
ser el motiu fonamental pel qual el govern repu-
blicà va muntar la Colònia, com un centre d’a-
collida per a joves sense recursos i sense alterna-

tiva. Segons com avançava la Guerra el nombre
de refugiats anava incrementant-se i davant de la
necessitat d’evacuar cada cop més gent, el
govern republicà va haver de crear, en la dispo-
sició del 24 d'agost de 1937, un Consell
Nacional de la Infància Evacuada.

La Colònia núm. 1 que depenia directament de
l’oficina central d’evacuació i assistència a refu-
giats del Ministeri de Sanitat i Assistència Social
tindria la seua seu a la Casa de Juntes de la
Sèquia Reial del Xúquer, ubicada a l’actual
Plaça del Rei d’Antella. Mentre la Colònia va
estar en funcionament els alcaldes de la localitat
foren Eladio Barber Vicent (1936-1938) i José
Calvo Rodríguez (1938-1939)

L’Escola-Llar va obrir oficialment el 24 de gener

LA COLÒNIA Nº1 DURANT 
LA GUERRA DE 1936

JOAN JOSEP CONEJERO I NOGUERA
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de 1937. Els seus alumnes, de diverses edats,
provenien de diversos col·legis de Madrid. Eren
adolescents conflictius que no havien estat esco-
laritzats en condicions i que vagarejaven pels
carrers en guerra de la ciutat castellana. El
director del centre que anava a fer-se’n respon-
sable s’havia passat tota la vida teoritzant i treba-
llant sobre com educar aquesta mena de xiquets
sense una educació reglada prèvia. La Guerra li
permetria, a Luis Huerta, al llarg dels anys 1937
i 1938, d’experimentar en la pràctica tots els
seus pressupòsits teòrics. L’experiència, però,
no va poder ser estudiada ni va tindre cap conti-
nuació perquè la República fou derrotada. 

La consigna republicana “cap ciutadà sense saber
llegir ni saber escriure” pretenia ser la resposta a les
carències de la societat espanyola que venia
d’un període de segles en els quals l’educació
pública havia estat bandejada pels diversos
governs, com demostraven les dades de la
Instrucció Pública fetes l’any 1935, segons les
quals de les 43.171 escoles que existien a l’estat
espanyol tan sols 1.884 (el 4%) eren graduades
(diversos mestres ensenyaven diversos nivells),
la resta, les 41.287 restants (el 96%) eren de
caràcter unitari (un sol mestre ensenyava tots els
nivells). Això demostrava el caràcter rural de la
immensa majoria de les escoles i la mancança
absoluta de recursos per a un ensenyament pri-
mari de qualitat en el primer terç del segle XX
d’un estat europeu. El 1763, cent seixanta anys
abans que el Regne d’Espanya, Prússia havia ins-
taurat el sistema general d’instrucció pública.
Per tant, la República de 1931 estava necessitada
d’una escola moderna, alliberada de la rèmora
del caciquisme medieval, per poder transformar
l’escola arcaica en una escola moderna, progres-
siva i atenta a la ciència més que a les imposi-
cions del cacic local. Aquest va ser el principal
argument del govern de Front Popular (1936-
1939) per apujar el sou del mestre espanyol, des
de sempre mal considerat i pitjor pagat. 

Aquestes són les raons per les quals al municipi
d’Antella es va implantar un nou model esco-
lar,això era, transformar els adolescents inadap-
tats de la societat en homes de profit, gràcies a
una vida sana que els proporcionava l’àmbit

rural del nostre poble. La finalitat de l’Escola-
Llar era triple: 

1r. Ciència. Adquisició de coneixements útils
per a la vida. 

2n. Consciència. Aprendre que la Ciència
sense Consciència és la ruïna de l’ànima. 

3r. Eficiència. Mitjançant l’adquisició de la
Ciència i la comprensió de la Consciència
els alumnes millorarien el seu caràcter
personal i transformarien millor el siste-
ma col·lectiu.

Aquest triple objectiu l’havia de portar a la pràc-
tica el govern de la República motiu pel qual
foren traslladats des de Madrid a la Colònia
d’Antella Luís Huerta Naves, Maria Josefa Varela
Rodríguez i Plácido Huerta Naves. A Antella tro-
barien el recolzament dels mestres del municipi
així com els que vingueren a recolzar-los per
impartir classe als xiquets evacuats en règim d’a-
collida familiar, que foren els següents:
Francisco Álvarez Matesanz, Felipe Abánades
Guerrero, Teófila Paredes Llorente i Antoni
Sala Sanchis. D’alguns hem trobat més  informa-
ció que no d’altres. 



Colònia col·lectiva en règim de residència per-
manent. En primer lloc, presentarem els mestres
de l’Escola-Llar. El director del projecte era
Ramon Nonato Luís Huerta Naves, nascut a la
parròquia de San Andrés de Agües, concejo de
Sobrescobio (Astúries), el 8 març 1889. Fill de
Víctor Huerta, mestre, i Josefa Naves Alvàrez.
Luís va estudiar el batxillerat humanístic a
l’Institut Jovellanos de Gijón. A l’Escola Normal
(magisteri), d’Oviedo va obtindre el títol de
Mestre de Primera Ensenyança, nivell Superior,
el 17 de juny de 1908. Aquell mateix any va
obtindre el número u en les oposicions a mes-
tre, en Astúries. L’agost de 1910 és declarat
exempt de prestar el servei militar a l’haver
pagat la seua redempció i tot seguit, el setembre
de 1910, comença a exercir de mestre a Gijón,
amb un sou inicial de 1.650 pessetes anuals. El
1913 sojorna dos mesos a Roma i l’any següent
el passa a Brussel·les (Bèlgica) on va obtindre el
títol de Llicenciat en Ciències Paidològiques, a
la Facultat Internacional de Paidologia, el
desembre de 1914. 

El 1915 és nomenat soci honorari de La Caridad,
col·legi de fills d’obrers, per la seua activitat en
benefici i interés per l’educació dels fills del pro-
letariat asturià. El 1917, casat amb Maria Josefa
Varela, el matrimoni es trasllada a Castella.
Passen un curt període a Toro (Zamora) i des-
prés a Leganés (Madrid). En setembre de 1918
Luís Huerta ja estava destinat a El Escorial, amb
un sou de 3.000 pessetes anuals. A San Lorenzo
del Escorial seguia el 1925, quan ja cobrava
7.000 pessetes. L’agost de 1927 passa a
Carabanchel (Madrid). El 1930 s’afilia a la UGT.
El 1935 és nomenat director del col·legi Joaquín
Sorolla, a Madrid. El mes de setembre de 1936,
començada la Guerra, cobrava 8.000 pessetes
l’any més un suplement anual de 500 pessetes
per ser Director del centre. 

Nota.- Per fer una comparativa, en 1936 un
quilo de carn de vedella costava 2,40 pessetes; la
subscripció a la revista Magisterio Español de 1937
costava 30 pessetes l’any.

Luís Huerta va arribar a Antella el 24 de gener
de 1937 per a fer-se càrrec de l’Escola Llar –
Residència Infantil, Colònia número 1,

d’Antella, que depenia del Consell Nacional de
la Infantesa Evacuada, amb seu al carrer de La
Pau, 42, València. L’acompanyaven la seua dona
i el seu germà Plàcido Huerta. El matrimoni
Huerta tenia una filla, María Luisa (Maruxa),
nascuda el 1912, i un fill, Plácido. La filla sembla
que practicava natació esportiva, afiliada a la
FUE-Associació Professional d’Estudiants de
Medicina, a Madrid, el 17 d’octubre de 1932.
Conservem el carnet original expedit a la
Universitat Central, Madrid, on també va estu-
diar el seu germà Plácido Felipe Rafael Huerta
Varela, nascut a Gijón, el dia 6 de gener de 1916.
En començar la Guerra, Plàcido, que estava
estudiant la carrera de Ciències a la Universitat
Central, s’allistà voluntari a l’aviació. El desem-
bre de 1936 arribava a l’escola d’aviadors situa-
da a Bourges, França. Acabada la instrucció, tor-
naria a Espanya com aviador de la República. El
1939, acabada la guerra, amb el grau de sergent,
va ser condemnat a sis anys de reclusió per auxili
a la rebel·lió.

El mestre Luís Huerta davant la imminent der-
rota republicana el 1938 va marxar amb la seua
dona a l'exili, a França. Va ser depurat el 21 de
maig de 1941 i donat de baixa en l'escalafó, tot
al·legant la seua actitud contrària a la Causa
Nacional per ser simpatitzant d'esquerres, la
seua irreligiositat, conducta immoral, maçó, i
altres acusacions semblants. A l’exili francés va

44
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publicar articles en el Butlletí de la Unió dels
Intel·lectuals Espanyols i va reprendre el seu com-
promís sindical, sent nomenat president de la
Federació Espanyola de Treballadors de
l'Ensenyament, el 1947. El 1954 va tornar a
l’Espanya de Franco per recobrar la seua profes-
sió. Amb seixanta-nou anys es va fer càrrec de
l'escola de nens de Getafe (Madrid), on tan sols
va poder exercir el magisteri un curs acadèmic,
l'anterior a la seua jubilació, el 1959. Luís
Huerta va morir a Madrid el 1976. 

Luís Huerta Naves va acabar sent un especialista
en eugenèsia així com sobre pedagogia, psico-
pedagogia, maternologia, puericultura, educa-
ció sexual i altres qüestions de medicina social,
matèries sobre les quals va impartir nombroses
conferències i escriure abundants textos, com
demostra la seua bibliografia, de la qual ací en
farem un tast. En l’Annex podem ampliar la
tasca docent feta per Luís Huerta.

La crianza de los hijos (1914) Por qué mueren
los ninos (1914) La conquista del bienestar
(1917) Pro amnistia (1918) La educación social
(1919) “Prof. Luis Huerta (Confidencias)”, en
Eugenia, número 22, (1922) Orientación eugé-
nica del matrimonio (1924) La Genicultura o
cultivo del genio (1924) Asistencia social. El
hogar infantil (1925) Maternidad consciente

(1925) Las artes en la escuela (1928) El eugenis-
mo no es el malthusianismo (1929) Ortografía
española. Método fácil y rápido (1929) Análisis
gramatical (1930) El Estado y la prole numerosa
(1930) La Vida. Introducción a la Biología
(1930) La educación sexual del niño y del ado-
lescente (1930) El hacer escolar: Prácticas de
dictado, redacción y estilo (1932) Las Artes en la
escuela: Libro de lectura y de iniciación al estu-
dio de las artes útiles y de las artes bellas y las
artes liberales (1932) Prostitución, abolicionis-
mo y mal venéreo (1933) La doctrina eugènica
(1933) Natalidad controlada (Birth-Control)
(1933) Salud. Anecdotario de un niño (1935),
entre d’altres.

Maria Josefa Varela Rodríguez (Gijón, Astúries,
1891) Esposa de Luís Huerta Naves, es va afiliar
al sindicat UGT el 1934. Igual com el seu marit,
també acabaria exercint de mestra a Madrid, des
d’on vindria destinada amb el seu marit i el seu
cunyat a la Colònia Llar per a xiquets amb pro-
blemes socioeducatius. Maria Varela dominava
l’anglés i el francés. Va marxar amb el seu marit
a l’exili. 

Plácido Huerta Naves (Gijón, Astúries, 1891)
Germà de Luís, havia exercit de metge a
l’Armada. Es va afiliar a la CNT l’octubre del
1937. A la Colònia treballava com a metge del
consultori. Igual com el seu germà, marxà
d’Antella el 1938. 

Colònia en règim família. Els mestres que
impartien classe als xiquets d’Antella i als
xiquets evacuats en acollida familiar eren, a més
dels titulars Elvira Pla Bernabeu i José García
Torres, substituït per José Sanchis Peris, els mes-
tres Felipe Abánades Guerrero, Artemina
Ramon Pelejero, Emilio Pascual Beltran, Maria
José Alcalá Calza i Juan Alegre Ortiz. A més dels
referenciats, hi havia Antoni Sala Sanchis. Va
nàixer a Antella (València), el 27 novembre
1900. Per explicar la seua relació amb la Colònia
seguirem les notes redactades per Joan Francesc
Herrero i Piqueres a la revista El clarió (curs 93-
94) Antoni estudià als Salesians, de València. Va
ser un mestre benvolgut al seu poble i gran
amant dels animals. Llicenciat en estudis mer-
cantils, va exercir de jutge de Pau al seu poble,

Maria Luisa Varela Placido Huerta
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on també va fer d’entrenador del Club de
Futbol Antella. Hi va fundar i en va ser el direc-
tor del grup teatral Quadre d’Actors, que repre-
sentava amb caràcter altruista peces teatrals al
Teatre Serrano, avui desaparegut, així com a
altres poblacions veïnes per recaptar diners per
a la beneficència. Com a mestre infonia en els
seus alumnes l’ànsia de saber, el respecte i la
moralitat. Quan arribaren els xiquets evacuats
des de Madrid a la Colònia número 1, Antoni es
va posar a disposició de Luis Huerta. Casat amb
Josefina Goda Amat, a l’Alcúdia, el 31 de gener
de 1936, del qual matrimoni va nàixer el seu
únic fill, era aficionat a escriure en valencià,
afecció que el va portar a ser amic del filòleg
Manuel Sanchis Guarner. Malalt de cor, va morir
al seu poble el dia 13 de febrer de 1958.

Teófila Paredes Llorente, natural de Becerril
(Palència) Data d'evacuació el dia 17 de juny de
1937, comptava 45 anys quan vingué a Antella,
provinent de Somorrostro (Biscaia) Mestra
nacional, afiliada al sindicat UGT des de l'any
1931. Amb anterioritat havia estat tinent d'alcal-
dessa al municipi Pozo de Urama (Palència)
També foren evacuat els seus cinc fills, tres xics
i dues xiques.

Francisco Álvarez Matesanz (Segovia, 1903)
Casat, era mestre de Primera Ensenyança. Va fer
el seu servei militar l’any 1925 en el Cos
d’Artilleria, amb el grau de sergent. Afiliat a la
FETE-UGT l’octubre de 1931, es va afiliar al
PCE-SEIC (Secció Espanyola de la Internacional
Comunista), el 18 d’agost de 1934. Era coneixe-

dor de l’idioma francés. Arribà a Antella per a
treballar a la Colònia el 30 de desembre de
1936. Després marxà al combat. 

ANNEX

Tot seguint l’article “Luis Huerta: eugenesia, medi-
cina y pedagogía en España” publicat el 2009 per
Luis Miguel LÁZARO, de la Universitat de
Valencia (E-mail: luis.lazaro@uv.es) faré una
curta exposició sobre Luís Huerta Naves
(Sobrescobio, 1889-Madrid,1976) que fou el
millor defensor i divulgador, entre els docents,
de les doctrines eugèniques a Espanya entre
1920 i 1938, quan l’Eugenèsia corria a càrrec
principalment de metges i psiquiatres. El mestre
asturià Luis Huerta és una rara excepció en la
divulgació i popularització dels principis de
l’Eugenèsia, va ser «l'únic espanyol que va escriure
llibres que explicaven específicament les teories eugèni-
ques i les seves necessàries implicacions higièniques i
pedagògiques»; el representant d'un grup ben
minoritari entre els docents espanyols, aquells
que acollien els pensaments de l'esquerra euro-
pea d'entreguerres. De fet, si defensaven la
eugenèsia no era tant per la seua professió de
docents sinó per la seua militància anarquista,
com a mestres racionalistes. Luis Huerta és, en
aquesta perspectiva, un cas singular.

Després de ser nomenat mestre l’any 1910, a
Gijón, a l’escola agregada al Reial Institut
Jovellanos, el desembre de 1913 Huerta inicia
un viatge d’ampliació d’estudis de dos mesos a
Roma amb llicència oficial de la Junta per a
Ampliació d’Estudis i Investigacions Científiques, un
desplaçament i estància, però, que es va haver
de pagar de la seua butxaca. De la capital italia-
na passarà a Bèlgica, on el desembre de 1914
obté el títol de Llicenciat en Ciències
Paidològiques de la Facultat de Paidologia de
Brussel·les, però no podrà continuar els seus
estudis a causa de la Primera Guerra Mundial i
retornarà a Espanya. Huerta intentarà en dues
ocasions que li donen una pensió per ampliar
estudis a Ginebra (Suïssa), però no li la concedi-
ran. Per a un mestre sense recursos com ell,
sense l'ajuda que suposava obtenir la pensió de

Felipe Abanades
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la JAE, era poc menys que impossible ampliar la
seua formació, més encara si aquesta era a l'es-
tranger.

Després del seu retorn de Bèlgica, Huerta inicia
el que ell anomena «enèrgiques campanyes pro
Infantia» amb articles i conferències sobre cultu-
ra popular i puericultura, en Ateneus Obrers i
institucions culturals d'Astúries. Defensa els
principis essencials de la Eugenèsia tot denun-
ciant com «un error majúscul el creure que l'educació
comença al bressol», per contra entén que: 

«L'educació de l'infant comença en el moment
mateix del seu engendrament, i no erraria gens si
digués que bastant abans, perquè els progenitors
han d'estar preparats per endavant per poder acon-
seguir l'eugenèsia o bona generació de seus fills ».

A les acaballes de la Dictadura de Primo de
Rivera, un Curs que havia de donar a conèixer
les tesis de l’eugenèsia a Madrid va ser prohibit
amb l’acusació de difondre idees pornogràfi-
ques. Arran de la prohibició del curs, que havia

estat organitzat per la Gaceta Médica Española,
aquesta publicació crearia la secció científica
d’eugenèsia tot encomanant-li-la, a Luis Huerta,
per ser l’autor del primer llibre sobre la matèria
publicat a Espanya. Les traves a la lliure discus-
sió i difusió de les doctrines eugenèsiques acaba-
ren quan la proclamació de la República, l’abril
de 1931. Huerta, convidat a donar una confe-
rència sobre Eugenèsia a l’Ateneu madrileny,
afirmarà que gràcies a la República la difusió de
l'Eugenèsia és lliure, i troba auditoris preparats
i ben disposats a la seua recepció.

No obstant això, els motius del debat tenien els
seus fonaments. Donem un cop d’ull al naixe-
ment de l’Eugenèsia. Quan el 1907 es crea a
Londres la Eugenics Education Society, els funda-
dors es plantegen tres objectius bàsics. En pri-
mer lloc, «acabar amb la conspiració de silenci»
que envoltava l'assumpte del naixement i la
paternitat en l'educació dels nens; en segon lloc,
interessar l'opinió pública sobre qüestions de
moralitat; i, en tercer lloc, conscienciar l'opinió
pública en contra dels matrimonis no saludables

Mestres i xiquets de la Colònia, 1937
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i la propagació deliberada d'una raça malaltissa.
En aquesta línia, des de la seua mateixa consti-
tució, la Societat advoca pel control estricte de
la reproducció de febles mentals, degenerats
morals i potencials transmissors de malalties
hereditàries que havien de ser reclosos forçosa-
ment en institucions públiques. Constituïts com
a grup de pressió lluitaran per dur a l'ordena-
ment legal els seus principis, que es contem-
plen, per exemple, en la Mental Deficiency Act de
1914. Un conspicu eugenista com el biòmetra
Karl Pearson ho va expressar amb claredat, tot
afirmant que el dret a la vida no comporta el
dret de tothom a reproduir-se, atès que si els
febles i els incapaços ho fan comporta atenuar
la duresa de la selecció natural, motiu pel qual
l’eugenèsia seria necessària per a incrementar el
nivell mental i físic de la paternitat responsable.

Per la seua banda, Luis Huerta afirma que la
joventut espanyola no vol per guies a murris i
místics, «el mal de la nostra raça», al contrari:
«Els nous guies del poble no poden ser sinó el
metge i el mestre. Ells són els que han d'orien-
tar-nos en la prossecució de l'ideal a la llum de
les veritats emanades de la clínica i de l'escola».
Entén que «per a aquesta obra col·lectiva d'es-
tructuració d'una nova vida nacional, el capellà
i el curial no ens serveixen. Les seues velles
maniobres són infames. Tenen el veredicte
popular absolutament condemnatori a pena
capital. Políticament han de morir ». «La direc-
ció dels pobles avui ha de posar-se en mans de
mestres i de metges. És la immediata reacció de

salvament: cultura contra obscurantisme, salut
contra saqueig ». Es tracta, doncs, d'organitzar
«la vida dels pobles tot partint de les primordials
atencions sanitàries i escolars. Aquesta serà l'ú-
nica manera que s'afirme i fomente la seua
riquesa positiva i el seu engrandiment moral».

El cop d’estat de juliol de 1936 serà el comença-
ment d'una dura i penosa experiència que aca-
barà en un dolorós exili a França el 1938 agreu-
jat per la seva malaltia i les agudes penúries eco-
nòmiques, mentre a Espanya el seu expedient
de depuració seguia en marxa. La primerenca
inclusió en 1938, encara en plena Guerra Civil,
de quatre llibres de text seus en la relació d'o-
bres escolars a retirar de les escoles per les auto-
ritats educatives franquistes ja indicava amb cla-
redat què podria passar amb Huerta. El mestre
asturià va aconseguir el dubtós honor de ser de
tots els depurats de la província de Madrid, una
de les províncies que amb més duresa va patir la
repressió dels vencedors, un dels mestres que en
el seu expedient va acumular més càrrecs en
contra, el que ens dona una idea precisa no tant
de la seua perillositat sinó de l'animadversió que
produeix la seua persona per al Tribunal encar-
regat de jutjar-lo. És acusat, entre altres coses, de
tenir ideologia i simpaties esquerranes, de con-
ducta privada immoral i de plantejaments peda-
gògics inacceptables. La seua vida professional
quedà truncada fins que el 1956 aconsegueix la
seva rehabilitació professional. Reingressa en el
Magisteri i exerceix a Getafe (Madrid) fins a la
seua jubilació el 1959. 

Per a més informació: 

Luís Huerta
http://dbe.rah.es/biografias/78205/luis-ramon-huerta-naves

Sobre les colònies en la Guerra
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:master-Educacion-MemCritEd-
Rgarrote/Garrote_Ortiz_Ruben_TFM.pdf

Magisteri durant la Guerra
https://eprints.ucm.es/1795/1/T18386.pdf
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Les colònies escolars durant la Guerra Civil
Espanyola (1936-1939) situades majoritàriament
a la Comunitat Valenciana i Catalunya van aco-
llir els menors que eren evacuats des de Madrid
i d’altres zones republicanes en perill, per tal de
protegir-los dels estralls de la guerra i alhora
continuar amb la seua escolarització. A mesura
que avançaven les tropes rebels de l’exercit
nacional cap a Madrid , s’anava produint un
èxode de persones que fugien buscant refugi en
la capital de la República davant la por a les
represàlies. El 6 d’octubre de 1936 es crea el
Comitè de Refugiats en Madrid, depenent de la
Presidència del Consell de Ministres amb la fun-
ció d’organitzar a Madrid i província, l’allotjament,
refugi i sosteniment de les persones emigrades dels

pobles i les zones ocupades pels rebels, així com l’orga-
nització de l’evacuació a altres poblacions i províncies
lleials dels refugiats que es trobaven a Madrid i els que
arribaren amb posterioritat.

Formava part del Comitè de Refugiats represen-
tants dels Ministeris d’Hisenda, Sanitat i
Assistència Social, Govern Civil i Ajuntament de
Madrid, partits polítics: Comunista, Socialista,
Sindicalista, Izquierda Republicana i Unión
Republicana; institucions com Socorro Rojo
Internacional i Comité Popular de Abastecimiento i
organitzacions sindicals Unión General de
Trabajadores i Confederación Nacional del Trabajo.
El Comitè de Refugiats pretenia coordinar els
esforços d’ajuda a l’evacuació a zones segures de

ESCOLA– LLAR D’ANTELLA

FRANCESCA ALBEROLA GIMÉNEZ

“Avellaneta torradeta
corfa d’ou
vint-i-nou
herba seca per al bou
El bou i la vaca
rosseguen l’estaca
rossega-la bé
que ta mare ja ve
pico pico
mataremos un pajarito
uno de oro
otro de plata
que s’amague esta sabata.”
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la població civil, xiquets, dones i ancians, que ja
estaven fent institucions com Socorro Rojo
Internacional i Creu Roja entre altres i el mateix
Ajuntament de Madrid.

L’1 de març de 1937 el Ministeri d’Instrucció
Pública i Belles Arts crea la Delegació Central de
Colònies per organitzar les Residencies Infantils
de diferents tipus: colònies, règim familiar, can-
tines... per atendre la nombrosa població esco-
lar evacuada.

Les raons de la instal·lació de les colònies en la
Comunitat Valenciana i Catalunya van ser, a
banda del millor clima,  que en aquestes zones
no havia triomfat el colp d’estat perquè la
rebel·lió militar va ser sufocada per les forces
governamentals i recolzada per les masses popu-
lars i que la zona mediterrània ja disposava de
colònies infantils que venien funcionant anome-
nades d’hivern (Rosalia Grego Navarro)

Les colònies escolars eren de dos tipus: En
règim familiar on els menors eren acollits per
famílies i s’allotjaven en les seues cases particu-
lars. En règim de residència. En aquest tipus de
colònia estava previst l’allotjament entre 25 a 30
xiquets. Al front de cadascuna d’aquestes esco-
les hi havia un director responsable, una mestra
i personal auxiliar de neteja i cuina. Si el nom-
bre de menors superava els 25, s’incrementava
el nombre de personal docent. 

Segons la documentació consultada a l’Arxiu
Antella un poble1, en setembre de 1936 van arri-
bar a València centenars de xiquets madrilenys
evacuats de diversos grups escolars: Tirso de
Molina, Goya, Menéndez Pelayo, Pérez Galdós,
Joaquín Sorolla, Nicolás Salmerón, etc , i que
van ser distribuïts per diferents pobles valen-
cians en colònies o en cases particulars. 

A causa de les vivències de la guerra, els bombar-
dejos, la fam, la por, la separació de les famílies,
l’orfandat en alguns casos, l’evacuació, etc,
alguns xiquets van patir problemes d’adaptació
que es van traduir en problemes de conducta;

d’altres van agreujar els problemes previs que
arrossegaven. 

“El desplazamiento del niño madrileño, el cam-
bio de ambiente, el paso de su medio habitual a
un medio campesino en donde todo le era extra-
ño-comidas, costumbres, lenguaje -produjo una
crisis moral que imprimió graves huellas en la
población infantil evacuada, principalmente en
los muchachos de 10 a 15 años, que sufriendo
su propia crisis biológica (el niño que se va y el
hombre que aparece), acusó su desorden con ges-
tos de rebeldía y de protesta.”

Els problemes de disciplina van provocar nom-
broses queixes a la Inspecció de Primera
Ensenyança de València dels mestres madri-
lenys, majoritàriament personal femení, que
s’encarregaven de la seua educació i patien en
primera mà la seua rebel·lia.

Així ho expressa Francisco N., de 13 anys, orfe
de pare, evacuat de Madrid l’1 d’octubre de
1936, procedent del Grup Escolar Menéndez
Pelayo i allotjat en un primer moment, en una
casa particular de Sollana : 

“Teníamos dos maestras. Pilar López y Adela:
eran buenas compañeras, pero nosotros con
ellas nos portábamos muy mal…(…) insultá-
bamos a las maestras”

La Federació Espanyola de Treballadors de
l’Ensenyament, FETE, també va intervenir recla-
mant al Ministeri d’Instrucció Pública una solu-
ció al problema que cada vegada es feia més
alarmant.

Així les coses, i una vegada instal·lat el Ministeri
d’Instrucció Pública a València, va sorgir la idea
d’organitzar un tipus d’Escola-Llar que acollira
xiquets inadaptats als mitjans on vivien i es va
escollir Antella com al lloc més adequat per
aquesta fi. Els motius de l’elecció d’Antella per
a crear una colònia infantil van ser les
excel·lents condicions que oferia per albergar
una colònia d’aquest tipus: 

“Pueblo limpio, tranquilo, saludable, regado
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por el Júcar, en donde la empresa de los riegos
de dicho rio ofreció al Ministerio su domicilio
social para esta obra y donde el Comité
Ejecutivo presidido por el camarada Antonio
Inglés dio toda clase de facilidades a la
Comisión encargada de elegir emplazamiento y
local adecuados.”

Es va ubicar a la Casa del Rei d’Antella, de la
qual s’afirmava que reunia les condicions preci-
ses per albergar l’Escola-Llar, tant per la seua
situació, com per les instal·lacions sanitàries que
tenia, fent especial menció a la bona disposició
de les habitacions:

“Amplias, ventiladas, estucadas y con pisos de
mosaico, que permiten mantenerlos perfecta-
mente limpios sin gran coste”

A més a més, la seua limitació d’espai comporta-
va que el nombre de places fora reduït: 

“evitando la aglomeración malsana y pernicio-
sa de niños de carácter difícil y de hábitos male-
ados.”

Aquesta és la primera impressió que va provocar
la Casa del Rei al xiquet Francisco N.:

“Llegó el día de salvarnos cuando nos dijeron

que íbamos a estar en colonias; nos cogieron a
seis muchachos de los peores. Llegamos a
Antella; entramos en una casa preciosa lo pri-
mero que hicieron fue meternos en un despacho
y el Responsable nos preguntó que si traíamos
tabaco, navajas y dinero. Nos dieron buena
cena, cama blanda y así pasaron unos días…”

L’Escola Llar d’Antella (Escuela Hogar Antella-
Valencia) es va obrir el 24 de gener de 1937 amb
alguns d’eixos xiquets provinents dels grups
escolars de Madrid “Tirso de Molina”, ”Goya”,
”Menéndez Pelayo”, ”Pérez Galdós” “Joaquín
Sorolla”, “Nicolás Salmerón”, evacuats entre el
30 d’agost i el 2 d’octubre de 1936 i que van
anar arribant des de Carcaixent, Sollana, la
Pobla Llarga, Alginet, Riba-roja, la Vall d’Uixó,
Sueca, Torís…

Tenim el testimoni del xiquet de 10 anys, Luís
P., fill d’un gravador. Estudiava al Grup Escolar
Goya de Madrid quan va ser evacuat el 30 d’a-
gost de 1936 i va arribar a Antella des de
Carcaixent:

“A lo primero estuve en un pueblo llamado
Carcagente unos días, y al ver que era malo, me
trajeron a otro llamado Antella, en el cual sigo

Evaquació.
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habitando hasta ahora. El responsable que
había y hay en esta Residencia se llama Luis
Huerta.”

Es van acordar entre la Comissió del Ministeri i
el Director responsable, Luis Huerta Naves, les
normes internes de funcionament de l’Escola
Llar, que establia el principi funcional i coedu-
cador de la pedagogia i  que el nombre de pla-
ces no superara els 35 menors:

“niños comprendidos entre 9 y 14 años, en per-
fecto estado de salud y mentalidad normal” 

Malauradament el nombre màxim inicial previst
va ser superat, com en la resta de Colònies
Infantils, a mesura que anava avançat la guerra
civil i augmentava el nombre de la població
infantil evacuada.

L’Escola Llar d’Antella era una colònia en
règim de residencia que pretenia reproduir el
model familiar d’eixe moment amb representa-
ció d’ambdós sexes. El director responsable era
Luís Huerta Naves, mestre, pedagog amb
àmplia producció bibliogràfica en matèria d’e-
ducació. La mestra era Maria Josefa Varela
Rodríguez, dona de Luís Huerta Naves. També
consta que el germà de Luís Huerta Naves,
Plácido Huerta Naves, metge i mestre va estar
treballant com a metge-director del Consultori
Psiquiàtric de l’Escola Llar d’Antella2. El perso-
nal de servei encarregat de les tasques de neteja
i cuina eren les veïnes del poble Carmeta Peris i
Pepica Sanchis i sembla que, de vegades també
assitia Josefa Sotos i alguna altra veïna del poble.

El director i la mestra cobraven el sou de funcio-
naris del Ministeri d’Instrucció Pública i men-
sualment s’abonava al director una quantitat en
funció del nombre de xiquets per a les despeses
de l’Escola i els sous del personal auxiliar.

Les colònies estaven sostingudes econòmica-
ment pel Govern però existien organitzacions i
països que ajudaven a sufragar les despeses.
L’Escola Llar d’Antella estava apadrinada pel
Comitè d’Uruguai.

A través de les  factures que es conserven expe-
dides a nom del director de l’Escola-Llar
d’Antella coneguem alguns comerços que exis-
tien al poble a l’any 1937:

Horno y Panaderia Eladio Barber
Vicente Vilaplana Comestibles: subminis-
trament de carn (corder)
Vicente Peris Sanchis (Elias Peris
Comercio): espardenyes
Farmacia Juan Galver Peris
Manuel Chafer Garcés: material elèctric
Carpinteria y Ebanisteria Vicente Pardo
Vicente Serrano (a) El Mellat. Ordinari
d’Antella, Gavarda i Sumacàrcer

També es conserven, entre altres, notes d’entre-
ga per part del “Consejo Municipal Antella.
Delegación Abastos”: xocolate, cigrons, sucre,
fesols, sabó, creïlles. Així com una sol·licitud del
director de l’Escola-Llar d’Antella, adreçada als
“Compañeros de la Reforma Agrària de Antella” de
10 matalassos i 40 llençols i un rebut signat per
Luis Huerta com a depositari de 461 quilos de
carbó de pedra pertanyents a la “Casa del Júcar”,
i posats a disposició per al servei de cuina de
l’Escola-Llar d’Antella.

El 26 de febrer de 1937 hi havia a l’Escola Llar
d’Antella inscrits 41 xiquets3. Dels informes men-
suals de places ocupades que elaborava el
“Consejo Nacional de Infancia Evacuada” coneguem
que el 23 de maig de 1938 hi havien 40 menors:
13 xiquetes i 27 xiquets4.

XIQUETES

Victoria Lorenzo García 16 anys
Obdulia Alvarez Saura 11 anys
Josefina Nuño Bonet 11 anys
Adelina Vazquez Valcarder 11 anys
Gloria Nuño Bonet 10 anys
Federica Pescador García 10 anys
Rufina Gonzalez Pascual 10 anys
Claudia Jiménez Montero 10 anys
Nicolasa Donos Martínez 10 anys
Luisa Constant Fernández 9 anys
María Peñas Sanchez 9 anys
Magdalena Donos Martínez 8 anys
Adela Campoy Montero (no consta edat)
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XIQUETS
Francisco Peñas Sánchez (no consta edat)
Felix Sánchez del Amo 15 anys
José Jiménez García 14 anys
Gregorio Sánchez Corralero 14 anys
Manuel Fernández Marín 14 anys
Francisco Nieto Navarro 14 anys
Juan Alvarez Fermín 14 anys
Emilio Ibeas Martín 13 anys
Leonardo Torres de la Torre 13 anys
Juan Aparicio Alonso 13 anys
Antonio Árias Navalón 13 anys
Francisco Durán Fariñas 12 anys
Tomás Martin Pelaez 12 anys
Fernando Lorenzo García 12 anys
Luis Puig Prieto 12 anys
Francisco Donos Martínez 12 anys
Aurelio Arroyo Vicente 11 anys
Juan López Romano 11 anys
Julio Vázquez Valcarcer 10 anys
Federico Fombona Guijarro 10 anys
Manuel Díaz Cañete 10 anys
José Segarra Miralleses 10 anys
Antonio Diaz Cañete 9 anys
José Constant Fernández 7 anys
Gregorio Díaz Cañete 7 anys
Pascual Nuño Bonet 6 anys

En la relació ja figuren xiquets i xiquetes eva-
cuats, a més a més  de Madrid, d’altres provín-
cies: Saragossa, Àvila, Màlaga , Castelló, Terol,
que van ingressar en l’Escola-Llar d’Antella el 10
de maig de 1938. Les relacions de menors s’ela-
boraven mensualment per tal de tindre contro-
lada la població infantil evacuada ja que es pro-
duïen altes i baixes, de forma continuada, entre
altres causes, pels trasllats de xiquets entre colò-
nies. De vegades per agrupar germans. 

Emociona la carta de data 7 de març de 1937 de
Teodoro García, pare de Manuel García
Michelena, adreçada al director de l’Escola Llar
d’Antella:

“...para ver si puede trasladar a Manuel a
Alborache en donde se encuentra su hermana
que es otra hija que tengo por Valencia y mi
gusto sería que estuviesen juntos, y le ruego que
si no hay ningún inconveniente me ayudara en
lo que pueda para poder hacer el traslado.

Al mismo tiempo que esta le remito al niño 10
pesetas por giro postal para que compre algunas
pequeñas cosas que le hagan falta y si a juicio
suyo le hiciera falta alguna cosa o alguna can-
tidad más me lo comunica.
No voy a incurrir en la falta de hacerle recomen-
daciones, pues como Maestro es usted el segun-
do padre de mi hijo...”

El 18 de març de 1937 mitjançant un ofici del
Delegat de Colònies adreçat al responsable de la
Colònia d’Antella se li comunica que ha d’entre-
gar el menor a Rafaela Oncíns per al seu  trasllat
a la Colònia d’Alboraig.

I a la inversa, existeix constància documental
que el 15 de març de 1937, Francisco López y
López, responsable de la Colònia Escola de
Riba-roja, fa l’entrega dels dos germans
Gregorio i Salvador Sopeña al responsable de
l’Escola Llar d’Antella, Luis Huerta Naves.

Pel que fa a l’organització del règim pedagògic,
l’Escola Llar pretenia oferir un nou estil de vida
amb unes normes de convivència, ordre i regu-
laritat. Així es va establir el següent horari:

A les 7 del matí, despertar-se
De 7 a 7 h.30, endreçar-se i arreglar l’ha-
bitació
De 7h.30 a 8 h.30 activitat lliure
De 8h.30 a 9 h. desdejuni
De 9 a 12 h ensenyança primària amb
una pausa intermèdia de ¾ d’hora
De 12 a 14h.30 dinar i descans
De 14h.30 a 16h.30 ensenyança primària
De 16h.30 a 18h.30 berenar i jocs a l’aire
lliure
De 19 a 20 h. hora dels comtes, cançons i
jocs de saló
De 20 a 21 h. sopar i endreçar-se
De 21 a 7 h. dormir

Dijous i diumenges es feien passejades i excur-
sions. Dissabtes per la vesprada temps lliure i
diumenge per la vesprada acudien al cinema del
poble: “El alcalde facilita la asistencia al cine los
domingos por la tarde”



Pel que fa als menjars que es servien en l’Escola-
Llar es menciona com a dinars més corrents, la
paella valenciana, amanides d’encisam i tomaca,
verdures, ous durs, vedella amb creïlles, fesols,
arròs al forn, arròs caldós, truita de creïlles, olla
(puchero madrileño), potatge, etc. Postres i pa
sense límit. Alguns sopars eren col-i-flor amb
creïlles, sopa d’all  i un plat gran d’arròs amb
llet o una tassa gran de llet i pa.

L’Escola Llar d’Antella es va plantejar com un
primer assaig planificat pel Ministeri
d’Instrucció :

“…para incorporar la masa juvenil proletaria
al movimiento cultural del día, aún tratándose
de elementos díscolos…”

Per al responsable de l’Escola, el director Luis
Huerta i els seus col·laboradors docents va ser
un repte personal i professional. Conscients de
les dificultats, posseïen una fe cega en la trans-
formació de l’individu i,  per tant de la societat
a través de l’educació

“Se traza a los alumnos un nuevo estilo de vida
que, desde el primer momento está dando los
resultados satisfactorios. Muchachos que vaga-
ban sueltos y sin el menor control, en plena
irresponsabilidad, entregados a los más funes-
tos influjos de la calle, pendencieros en su mayo-
ría, desordenados, abúlicos, van cambiando
por una vida sana, alegre y juiciosa, aquella
pobre vida de irresponsabilidad y abandono, de
vagancia y desbarajuste”

54

Toni Inglés Virtudes Inglés
Josefa Sotos

Plácido Huerta

Carmeta Peris

M. Josefa Varela

Felipe Abanades

Luis Huerta

Pepica
Sanchis

Virtudes Pardo

Antonio Inglés
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L’educació com a redempció i la creença rous-
soniana en la bondat de la naturalesa infantil :

“Pero, por otra parte, contamos aquí con un
gran recurso salvador que yo y mis colaborado-
res utilizamos con fortuna. Este recurso no es
otro que el fondo de emoción encerrado en el
alma de todo niño y la nobleza abrigada en el
corazón de los hijos de Madrid...”

L’entusiasme del personal docent era transmès
als alumnes. Es fomentava l’esforç individual
lliure i gradual. La finalitat del treball era triple:
Ciència, Consciència i Eficiència.

La Ciència, com a adquisició de coneixements.
La Consciència, per despertar els sentiments
generosos i humanitaris. L’Eficiència, mitjançat
la qual, la Ciència i la Consciència es traduïen
en l’obra pràctica per a una millora individual i
col·lectiva.

Al poc d’un mes de l’obertura de l’Escola-Llar,
es van poder organitzar, amb l’assistència de la
majoria dels residents, unes classes extraordinà-
ries de caràcter voluntari. Una d’aquestes classes
extraordinàries era la d’àlgebra, que s’impartia
diàriament de 19 a 19h 30 amb un gran interès
per part dels alumnes:

“al verse los muchachos en posesión de un
nuevo lenguaje completamente desconocido
para ellos que les capacita para resolver proble-
mas manejando letras, cosa que les entusiasma
sobremanera”

Un altra classe era Higiene i Moral Sexuals, que
es donava de 19 a 20 hores alternant amb la clas-
se de Francès.

“Es verdaderamente aleccionador el ver cómo se
interesan los muchachos por conocer la línea
recta de la ciencia, los secretos de la generación
humana y cómo recriminan espontáneamente
las conductas de los que les han tenido a ciegas
en este aspecto fundamental de la cultura.”

L’Escola Llar disposava d’una biblioteca, encara
que reduïda: 

“...no cuenta más que con los libros de propa-
ganda editados por el Ministerio de Instrucción

Pública para los niños y el lote de libros envia-
dos por Cultura Popular de Valencia...”

El nomenament del bibliotecari va recaure en
Isaías San Martín, de 14 anys, procedent del
Grup escolar Menéndez y Pelayo. Es va escollir
per unanimitat ja que, aplicant el principi fun-
cional, es va inculcar als alumnes que no bastava
la lliure elecció democràtica dels companys sinó
que s’hauria d’escollir a la persona més capaci-
tada mitjançat una prova objectiva. El biblioteca-
ri hauria de ser el xiquet que demostrara un
major amor als llibres, el que més obres haguera
llegit i més autors coneguera i per tant el més
preparat i idoni per al càrrec.

Però tot no era un camí de roses. Els majors obs-
tacles que es van trobar els responsables de
l’Escola-Llar va ser la falta de mitjans especialit-
zats per a atendr exiquets amb necessitats educa-
tives especials,

“...equivocadamente han ingresado aquí sin
corresponderles estar aquí, porque se trata de
sujetos oligofrénicos que necesitan tratamiento
especial en escuelas-clínicas...”

o a xiquets que havien superat l’edat escolar:
“...y necesitan ingresar en escuelas-talleres para
el preaprendizaje y la orientación laboral. La
carencia o escasez de estos centros obliga a rete-
ner por tiempo indebido en la Escuela-Hogar a
estos elementos que son evidentemente una
remora para su marcha normal.”

El 19 de març de 1937, M. Baruta Vilá, Secretari
General de l’Oficina Central d’Evacuació i
Assistència a Refugiats, depenent del Ministeri
de Sanitat i Assistència Social informa al
Director de l’Escola-Llar d’Antella que el xiquet
P. L. R. serà admès en una institució especial en
Torrent per a xiquets “d’aquesta classe de malal-
tia” i que està pendent d’ultimar els detalls de la
instal·lació. El 26 de març de 1937 se li comuni-
ca que  pot enviar-lo el proper diumenge a la
Colònia de xiquets del Institut Psiquiàtric
d’Aravaca en Torrent.

És de destacar l’anècdota que va passar amb uns



xiquets que es van escapar una vesprada i van
acudir on es trobàvem els quintos del poble que,
com era el costum, estaven de festa, menjant i
bevent, per a acomiadar-se del poble. Els xavals
van beure el vi que els quintos els van oferir amb
el resultat que dos es van marejar i es van haver
de gitar i atendre’ls de tant malament com es
trobàvem. Davant d’aquest fet, que va disgustar
profundament el responsable, al dia següent, en
finalitzar la classe d’àlgebra,  el mestre va escriu-
re a la pissarra la següent frase que els alumnes
havien de comentar per escrit i després llegir en
veu alta:

“En el mundo los hombres forman dos grandes
grupos: los eficientes y los deficientes. Todo hom-
bre verdaderamente eficiente es un coeficiente
social”

Quan va arribar el torn a un dels xiquets que
s’havien emborratxat, no va poder acabar la lec-
tura a causa de les llàgrimes de penediment. El
mestre el va abraçar efusivament i es va donar
per resolt l’incident .

De l’existència de l’Escola-Llar d’Antella també
n’ha quedat constància documental en el llibre
d’actes del Consell Municipal d’eixos anys. En la
sessió ordinària de data 15 de desembre de 1938
del Consell Municipal, es posa de manifest que
mentre que la població està a fosques per la nit,
la claraboia de l’Escola-Llar d’Antella està il·lumi-
nada durant tota la nit, la qual cosa pot ser peri-
llosa com a font de referència per a la situació del

poble i per tant  s’acorda adreçar-se al responsa-
ble de l’Escola-Llar d’Antella per a que s’apaguen
per la nit els llums de la claraboia.

No sabem la sort dels xiquets. Si que sabem que
Luis Huerta Naves i la seua dona Maria Josefa
Varela Rodríguez  van marxar  a finals de 1938 ,
primer a Sitges i després a França, amb un grup
de xiquets, on van romandre exiliats fins a l’any
1954 quan van retornar a Espanya. Luis Huerta
va exercir de mestre en Getafe (Madrid) amb 69
anys, un any abans de la seua jubilació en 1959.
Els expedients de depuració d’ambdós es tro-
ben a l’Arxiu General de l’Administració
d’Alcalà d’Henares.

Servisquen, les paraules del xiquet Luis P, com a
homenatge a la tasca de tots aquells mestres,
hòmens i dones, que van exercir la docència en
les Colònies Republicanes amb la il·lusió de
transformar la societat a través d’una educació a
l’abast de tothom:

“Antes de llegar al pueblo de Antella, no sabía
ni lo que me hacía, pero poco a poco he ido mejo-
rando, aunque con lentitud. No sabía casi leer
ni escribir ni calcular: aquí lo he aprendido. En
fin, este buen hombre a quien tanto le debemos
no le pagamos como se merece, pues le hemos
dado tantos disgustos que hasta le han hecho
caer enfermo. Ha habido también ratos en que
algún camarada demostraba su habilidad y el
Responsable se ponía contento.”

FONTS DOCUMENTALS:
Grego Navarro, Rosalia. Las colonias escolares durante la Guerra Civil (1936-1939). Espacio, tiempo y
forma,Serie V,Historia Contemporánes,n 2,1989,pàg. 299-328
dbe.rah.es/biografias/7820
Arxiu Antella un poble, Joan Francesc Herrero Piqueres. Escola Llar de la Casa del Rei, any 1938. Exp.4.07
Arxiu General de l’Administració. Alcalà de Henares
Arxiu Històric Ajuntament d’Antella

1. Exp 4.07 Arxiu Antella un poble. Joan Francesc Herrero Piqueres.
Text mecanografiat sense signatura. Títol “Escuela Hogar de Antella (Valencia)”

2. Fitxa evacuació. Arxiu Ajuntament Antella.
3. Veure article Joan Francesc Herrero Piqueres en esta revista.
4. Arxiu General de l’Administració Alcalà d’Henares. Es conserven escrits i fotografies de l’Escola-Llar d’Antella.
Grup de fons 09.Fon 17.12
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Carlos Clemente Moreno va ser un dels 31
xiquets i xiquetes evacuats de Madrid, en plena
Guerra Civil, i acollits a Antella l’octubre de
1936. Tenia huit anys quan hi va arribar i ací es
va quedar fins a 1945, quan sa mare el va arre-
plegar i se’l va endur a Madrid. Carlos va nàixer
en la capital d’Espanya el 4 de febrer de 1928,
en el carrer de Las Velas (hui c/ López Silva). Va
contraure matrimoni el 16 d’abril de 1956, amb
María Encarnación Bonilla Arroyo, i tingueren
quatre fills, Carlos, Pedro, Antonio i José María.
La seua família d’acolliment a Antella va ser el
matrimoni que formaven José Prieto Benavent i
Vicenta María Ribelles Ginés, originaris de
Gavarda. 

Guarda un boníssim record de la seua estança a
Antella, i va tindre una molt bona i llarga relació
amb la seua família d’acollida, els tractava com a
pare i mare, i ells a ell, com a fill. El pare d’aco-
llida treballava en l’Ajuntament i a ell, mentre
va estar en el poble, no va faltar de res mai,
segons manifesta. Carlos, al llarg del temps,
també els va correspondre i es va preocupar del
seu benestar, en correspondència amb el tracta-
ment rebut en una època molt difícil, com va ser
la  Guerra Civil. Com que va viure uns quants
anys ací, en una casa del carrer Molí, en fer-se
un poc majoret, li van encarregar cobrar els
rebuts del subministrament de l’aigua potable.
També ajudava l’alguatzil del poble Vicente
Manos a regar la plaça i, a les vesprades, solia
donar corda al rellotge del campanar. 
Carlos, de major, ja a Madrid, es va fer càrrec de
la sabateria que son pare tenia en el carrer Santa

Ana, taller que va arribar a tindre cinc operaris,
“tots d’alta en la Seguretat Social”, diu amb satis-
facció. Carlos Clemente ha tingut també, al llarg
dels anys, una relació molt estreta amb Gavarda,
el nostre poble veí, on durant molts anys, passa-
va les vacances, al mes d’agost.

El primer que em ve a la ment, quan pense en
Carlos, quan parle amb ell, és el seu profund
amor a Antella. En cada conversa que mantinc
amb ell em repeteix “Somie totes les nits amb
Antella”. El nostre poble i la seua gent han dei-
xat una profunda i indeleble marca en la perso-
na, que al seu torn representa el sentiment viu
de tots i totes i cada un i cada una dels/de les
aleshores xiquets i xiquetes evacuats al xicotet
poble de la Ribera Alta. 
Carlos és gratitud, és la constatació de com una
ajuda, un auxili desinteressat cap als altres, és
capaç de forjar una vida, un futur, una esperança. 

Seguidament els oferim l’entrevista que hem
mantingut amb Carlos Clemente:

BARRI DE LA LATINA, MADRID, 
7 DE SETEMBRE DE 2019 

¿Que edades teníais los de la Colonia
Ricardo de la Vega cuando os evacuaron
de Madrid?
- Yo tenía 8 años, tu tío Carlos tenía 7, el que
más, tenía 14 años; éramos casi todos de la
misma edad, el más pequeño era Carlos
Benito, no le llamábamos Carlos, le llamába-
mos Carlines, que sé donde vivía, porque tu

CARLOS CLEMENTE, 
UN DELS XIQUETS 

EVACUATS DE MADRID

AUTOR DE L’ARTICLE I ENTREVISTA: ANTONIO BENITO ROCA
REVISIÓ DEL TEXT: LEONARDO GIMÉNEZ 



tío le puso muchas inyecciones a mi hijo
Carlos, cuando era practicante, primero fue
practicante, luego sacó la carrera de médico. 

¿Como reaccionasteis ante el aviso de que
os teníais que marchar de Madrid?
- Pues mira... reaccionamos, francamente
bien, yo tenía ocho años, mi hermano diez...,
nos cogieron del colegio, bajos en la la calle
Santa Isabel y fuimos hasta Atocha, ¿me
entiendes?. Mi padre, nos dijo: procura que
vayáis siempre los dos juntos, yo y mi herma-
no Luis, y de allí llegamos al tren en Atocha,
desde donde fuimos a València. Fuimos
sesenta y uno. 

CARLOS hijo (pregunta)
¿Pero como os enterasteis que os teníais que
ir para allá?, ¿Quién os lo dijo?
- Los profesores, en el Colegio de la Vega.

CARLOS hijo (pregunta)
¿Pero el mismo día?
-No, días antes.... lo que no sabíamos era a
donde íbamos. Nos teníamos que ir evacua-
dos... por eso de la guerra. 
Nos fuimos el 26 de octubre de 1936. 

CARLOS hijo (pregunta)
¿Tu padre y tu madre que os decían?

-¡Que bien! ¡Claro!
-¡Que nos fuéramos! ¡Claro!

-Entonces fuimos hasta València, llegamos
enfrente de la estación del tren, había un
Colegio y allí nos dieron de comer... y por la
tarde... te estoy hablando del  26 de octubre
por la tarde, nos llevaron en un autocar hasta
Càrcer, allí estuvimos comiendo un poco y
más tarde nos llevaron, 31 para Antella y 30 a
Sumacàrcer. Llegamos a Antella con un fur-
goneta y nos recibieron en la Casa del Rey. 

Allí una mujer nos dijo unas palabras, y
entonces fueron ya los vecinos de Antella
solicitándonos a cada uno de nosotros para
quedarnos con ellos en sus casas. No como
pasó con la colonia que fue a la Casa del Rey,
estos se quedaron allí, donde dormían, estu-
diaban ... a parte de nosotros. Yo fui con
Vicenta María y José; que yo los llame
“padres” todo el tiempo y mi hermano fue a
otra familia, aunque esa primera noche dur-
mió conmigo. Nosotros vivíamos en la calle
del Molino y fuimos al colegio con don
Felipe. 

¿Vosotros erais conscientes, con vuestra
edad, del peligro que corríais en Madrid, en
esa época?
-Bueno, sí... yo casualmente estuve en la plaza
de la Cebada y enfrente está la iglesia de San
Andrés, que está casi en la calle Don Pedro y
allí veíamos nosotros a los curas por arriba  y
desde la esquina a tiro limpio, a tiro limpio,
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desde la plaza de la Cebada, los que estaban
allí nos decían a los niños que nos marchára-
mos que había jaleo. 

Yo los he visto bajar, a los curas, en camiones
a Manzanares, donde está ahora el campo del
Atleti. Claro que hemos vivido la Guerra. 

¿Vosotros llegasteis a oír los bombardeos en
Madrid?
-Nosotros no, lo que vimos en Antella, desde
Antella, es que bombardeaban Xàtiva. 
En Madrid no llegamos a ver bombardeos,
pero oímos, vimos, ... el bombardeo de
Xàtiva. Casualmente el alcalde de Antella
quiso hacer un refugio en la plaza a raíz de
ese bombardeo per al poco tiempo lo dejó
estar. 

¿Vinisteis directos a Antella?
-No, desde Càrcer, nos llevaron desde Càrcer
en coche a Antella. Llegamos de Madrid, vía
Atocha a València y desde allí a Càrcer, al
pueblo de Càrcer..., al lado de Beneixida,
Alcàntera, Càrcer i Cotes ... ¡Fíjate si te doy
señales!.

¿Cómo recuerdas vuestra llegada a Antella?
-Yo, ¡francamente estupenda!, a mi me reci-
bieron... yo de primera hora les llamaba
padres, ¿me entiendes?... conmigo se volca-
ron, además él estaba empleado en el
Ayuntamiento y en mi caso no faltaba de
nada, o sea que estupendamente. 

¿El pueblo os acogió bien?
-El pueblo se portó con nosotros extraordina-
riamente... todos, había casas que tenían
hijos y cogieron a otro, como paso con
Enrique que le acogió el tío Eladio, que era
alcalde, y ya tenía hijos, y sin embargo cogió
a Enrique y a Rafa también, que estaba en la
Vaquería. Y en muchos otros casos. 

¿Fue positivo para el pueblo y para vos-
otros?
-¡Sí claro!, la prueba la tienes en que con nos-
otros se portaron extraordinariamente.

Cuando ya mi madre pudo venir a Antella
para regresar a Madrid conmigo lloré

mucho... echaba de menos  “mi casa” y el
pueblo, Antella. 

Al poco tiempo de marchar yo hacia Madrid,
este matrimonio recogió a una chica de la
inclusa, ya mayor, se llamaba Vicentica y pro-
cedía de Burgos. Vicentica estuvo en mi casa,
en Madrid, un tiempo con nosotros, y se casó
más tarde y se fue a Francia a trabajar...

¿Què es lo primero que recuerdas de tu lle-
gada a Antella?
-¡Hombre ! Mi llegada a Antella .... desde el
primer momento me quisieron extraordina-
riamente. Vivía en una casa grandísima, y yo
allí estaba estupendamente. 

¿En qué familia estuvista acogido?
-Mis padres se llamaban Vicenta María
Ribelles Ginés y José Prieto Benavent. 

¿Mantuvistes relación con esa familia y con
Antella después de volver a Madrid?
-¡Sí, claro que sí! ¡Si no he faltado!
Con Vicentica antes y después de regresar de
Francia la tuve en mi casa en Madrid, más de
seis meses. 

CARLOS CLEMENTE (hijo)
-¡Yo tengo tres abuelas, dos naturales y la de
Antella!
(Carlos Clemente me enseña un anillo con él
y sus padres de Antella)
-Mi calle preferida era la calle del Molino,
donde vivía... estaban Dionisio y Pepe, los dos
hermanos, estaba la Vaquería, yo vivía en una
casa grande, a dos manos, esa casa llegó un
momento que se vendió y compraron otra
más pequeña. 

¿Estuvisteis siempre dentro del pueblo o
salíais al campo también?
-Corríamos por todo, por el campo, cogía-
mos naranjas, íbamos a Càrcer y otros pue-
blos, a Sumacàrcer he ido yo muchas veces
cuando eran las fiestas en octubre. 

¿Llegasteis a entender el valenciano en el
tiempo que estuvisteis en Antella?
-¡Hombre!, ¡Si yo hablo el valenciano,... Lo
hablaba de cabo a rabo!, yo cobraba la luz, el



agua,.. como José Benavent trabajaba en el
Ayuntamiento que era quien se encargaba de
traer suministros para el pueblo, aceite, hari-
na ..., por todo .... el alcalde quiso que yo
“escribiera el libro” donde estaba la relación
de todos los vecinos. 
También estaba encargado de darle cuerda al
reloj del campanario todas las tardes, y subía
cuando estaban dando el rosario por la tarde
para no ir a pedirle al sacristán la llave....
aprovechaba yo para darle cuerda. Todos los
días... era mi trabajo, y por la mañana dar el
agua al pueblo, que la cortaba a los dos...
Había veces que tenía que subir a las “balsas”
dado que de vez en cuando se obstruían las
cañerías y tenía que ir a arreglarlo. 
Y en verano, por la tarde, a las siete le daba el
agua al alguacil Vicente Manos y se la cortaba
a las siete y media para que regara la plaza.
Yo era amigo del hijo. 

¿Carlos, dime alguna palabra en valenciano?
- Totes les que vullges

¿Como llamabas a tus padres?
- Pare i mare ¡Clar!
Llevo un llavero de Antella, continuamen-
te..., mira... y en Antella, si me dejan allí yo
me hubiera casado como tu padre, yo he llo-
rado mucho. 

Ten en cuenta que aquí en Madrid tuvimos
cartilla de racionamiento hasta el año 1952,
aquí pasamos hambre a manta, era todo de
estraperlo...¡Sí, allí no me faltaba nada!...
chocolate... y yo con Guarrete, con Capella...,
éramos íntimos amigos. 

Los mejores años que he tenido yo en mi vida
han sido los años que he pasado en València
y cuando me casé..., hasta ahora.
He tenido casa en Gavarda, lo que pasa es
que vino la riada de 1982 y no la compré
nueva. 

¿Carlos que le dirías al pueblo de Antella
que os acogió en esas circunstancias tan dra-
máticas? 
-Yo francamente... cuando me acuesto sueño
con ella, Antella.

CARLOS (hijo)
-Yo el recuerdo que tengo de Antella, de
Gavarda... porque nosotros hemos ido de
pequeños a Gavarda y el recuerdo que yo
tengo de Gavarda es que te acogían... éramos
los hijos de él..., que no éramos familia de
nadie y nos acogieron como en casa, yo me
iba cada día a comer a casa de un “familiar”
distinto..., cada día, entonces lo que sentía-
mos allí era una sensación muy agradable de
que te acogían como si fueras, .... mejor que
si fueras familia y eso creo yo que es lo que
vivieron en sus propias carnes. Da la sensa-
ción que la gente de allí es muy afectiva, muy
acogedora. 

¿Que sentiste cuando supiste que el
Ayuntamiento de Antella os iba a declarar a
los de la colonia Ricardo de la Vega hijos
adoptivos de Antella?

-Fuimos nosotros..., nosotros, éramos ocho o
nueve, los de siempre, ya estábamos todos
jubilados y en el año 1997 un día se nos ocu-
rrió: ¡Oye por qué no vamos a Antella!
Fuimos seis o siete y le regalamos al
Ayuntamiento una placa de agradecimiento
de los años que pasamos tan bien acogidos
en Antella. En ese momento, Leonardo, el
alcalde, propuso en un pleno declararnos
hijos adoptivos del pueblo. También hicimos
unas camisetas para los niños del colegio,
tenían el escudo de la Cibeles y el Assut de
Antella, y en la espalda pusimos la frase
“Nosotros los Madrileños nos unimos a vuestra
infancia que fue la nuestra”.

¿Como viviste el acto, cuando os nombraron
hijos adoptivos?
- ¡Extraordinariamente!
Fue muy emocionante..., fíjate que Enrique
que era un hombre duro..., lloró. Sacaron
fotografías nuestras en el periódico. 

¿Quieres añadir algo más?
-Yo francamente...., lo que quiero es ir a
Antella y hablar con Leonardo, el alcalde, le
tengo mucho aprecio, ... hizo mucho, junto
con los concejales, para hacernos hijos adop-
tivos, cuando yo vaya tengo que visitarle.  
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Estaven en una reunió informal i el vell els pre-
guntà als joves si hi havia algú que li pogués pres-
tar deu anys de vida. Un dels joves li preguntà: 

- Amb tants anys que has viscut no has tingut prou
per fer tot el que volies?

El vell va respondre que sempre queda alguna
cosa per fer.

La tertúlia s’animava per la cosa diària dels nous
temps. Un altre jove del grup li va preguntar què
era això tan important que li quedava per fer.
Al vell li va caure el món als peus. No sabia per on
començar, ja que tot era molt important. El vell

va pensar com gastaria el temps per arribar al
govern i des d’aquesta institució fer tots els canvis
que demandava la societat. Un canvi total en la
sanitat. Una depuració total de tot l’aparell judi-
cial. La disminució de l’exèrcit fins a deixar-lo
com una cosa simbòlica. Una reforma educativa
on tot l’esforç dels contribuents fora per a l’esco-
la pública. I ni un cèntim per a la privada, el
mateix com amb la sanitat pública.
Davant el silenci del vell el jove va insistir i va tren-
car els pensaments del vell. 

- Què et passa, que no ens dius per a què vols el
temps? 

RELATS

ALGÚ POT PRESTAR-ME DEU ANYS DE VIDA?

Per a tots els meus nets i netes, naturals 
i adoptius, amb tot el meu afecte.

ANTONIO MONTERO ZARCO
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Davant la insistència, el vell es va decidir a respon-
dre. Ja fos perquè estaven patint una pandèmia
causada per un virus totalment desconegut per
als científics, ja fos pel nombre de morts que
havia ocasionat, es va decidir a explicar què faria
amb la sanitat. Invertiria molts diners a contrac-
tar professionals de la sanitat, un nombre sufi-
cient com per posar al dia totes les llistes d’espe-
ra, que una intervenció només tingués d’espera
el temps just que dura el seu diagnòstic i les pro-
ves preparatòries per a la seva intervenció.
Pagaria uns salaris dignes i els donaria confiança
en la seva estabilitat laboral perquè havien
demostrat suficient professionalitat per combatre
el Covid19, que tant de mal havia ocasionat. Es
mereixien de debò aquest reconeixement.

Amb un bon salari perquè poguessen viure folga-
dament. Els diria que la seua dedicació havia de
ser exclusiva per a la sanitat pública. Que aquell
que volgués anar a treballar a la privada, podia
fer-ho, però renunciant a la seua plaça en la sani-
tat de tots, ja que alternar els dos treballs era una
competència deslleial cap a la sanitat pública. Els
calia ser conscients que el seu treball podia bene-
ficiar persones que fan de les desgràcies i malal-
ties dels altres el seu negoci.

Als hospitals públics s’habilitarien fórmules per a
aquells que volguessin incrementar les seues
nòmines i que ho poguessen fer amb col·labora-
cions “extres” en el seu centre de treball. Encara
que l’aconsellable era que si els salaris eren dig-
nes, el temps sobrant el dediqués a l’oci, a gaudir
de la família, els amics i els centres culturals.
D’aquesta forma, els seus valors humans s’anirien
enfortint i a la fi repercutiria en la salut i el tracte
amb els seus pacients.

Un altre jove del grup va dir a l’avi: 
- Això és una utopia. Ningú no et prestarà els deu
anys de vida.

- Potser tingues raó -va respondre l’avi- però si
ningú no em presta aquest temps, haureu de ser
vosaltres els que ho porteu a la pràctica si no
voleu arribar a la meua edat i estar en la llista
d’espera dels que puguen prestar anys, perquè
també us haureu quedat curts en les vostres
necessitats.

La tertúlia va anar derivant cap a temes generals.
L’avi recordava, algunes discrepàncies amb el seu
gran amic Mariano. Mariano s’havia convertit en
un oficialista del partit majoritari al govern. No
obstant això, en les lluites al carrer per les pen-
sions dignes, pel dret a l’ensenyament públic i
gratuït, contra la llei mordassa i contra la reforma
laboral, sempre estaven colze a colze.

Els joves van treure a debat el tema de l’habitatge.
Des del seu punt de vista, era un dels problemes
més injustos amb què es trobaven.
Va dir Pasqual:

- No entenc com aquests que porten la bandera
de patriotes, permeten que fons voltors estran-
gers s’apoderin de l’habitatge construït al nos-
tre territori, per la nostra gent, els nostres arqui-
tectes, els nostres aparelladors, i vagen a parar a
aquests fons voltors de mà de l’extrema dreta
amb les seues banderes.

Davant aquestes manifestacions dels joves, el vell
anava recuperant força, com si una cosa estranya
s’apoderés del seu cos. Se sentia solidari amb
aquella reivindicació de l’habitatge i els recorda-
va que l’article 47 de la Constitució recollia
aquest dret.

Vicent, va alçar la veu i va dir: 
- No podem aspirar a aquests drets perquè la nos-
tra estabilitat laboral no ens permet entrampar-
nos en un deute pel qual, amb salaris de misèria
i contractes temporals, ningú ens donarà un crè-
dit per comprar alguna cosa que valga més de
200 euros. I en molts casos, ni açò. 

Amb aquestes afirmacions, l’ancià se sentia rejo-
venir, com si ja algú li hagués prestat els 10 anys
que demanava. Per aquest motiu va dir, com si en
fos un més:

- Tenim l’obligació d’organitzar-nos. De manera
individual mai no aconseguirem res, sempre
anirem escassos de temps. Jo no entenc una
altra fórmula que no siga implicar-se amb molta
més gent, organitzar-nos per fer front a les mul-
tinacionals, els bancs i els fons voltors d’inversió. 

Ja que aquests monstres de tres caps són els que
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han propiciat que vingués la pandèmia que hem
patit i, possiblement, les pandèmies que són a la
línia de sortida.

Es va fer l’hora d’acabar i ningú no va dir de
prestar-li temps a l’avi, però després del debat el
vell ja no recordava que havia anat a aquesta
reunió per demanar un préstec de deu anys de
vida. L’ambient l’havia fet retrocedir en el
temps i se sentia amb ganes de continuar la llui-
ta que durant tants anys havia mantingut perquè
segons algunes teories filosòfiques, ell existia
perquè pensava i si pensava era viu; per tant,
mentre el seu cervell continués actiu i pensant,
tindria temps a fer aquelles cosa que ell pensava
que ja no podia fer perquè havia descobert, con-
tràriament a certes opinions, que els joves pen-
saven i estaven disposats a donar la batalla per
fer totes les coses d’importància social que

demandava la societat i que mai els faltarà temps
per a realitzar-les.
Es van acomiadar fins a la propera reunió la qual
el jove Carles va quedar encarregat de convocar.

Ja a casa, el vell es va asseure al sofà per assaborir
els resultats de la reunió. Estava francament con-
tent, però alguna cosa el va fer reaccionar. El gos-
set que tenien a casa li va llepar la canyella per
sobre del mitjó. Va fer un sotrac una mica espan-
tat i en una fracció de segon li passaren per la
ment els dies de les reunions clandestines per
eradicar la dictadura i recobrar la democràcia
desapareguda durant més de 40 anys per restablir
la República, vilment arrabassada al poble sobirà,
però en despertar-se perquè el gosset l’havia lle-
pat el vell es va adonar que tot el que havia passat
només havia estat un somni.

Corrien temps de guerra, era l’any 1937. La
pugna denotava ja els seus efectes al poble, on els
camions travessaven amb soldats per carregar
menjar i portar-lo al front. Hi havia una activitat
constant que interrompia la tranquil·litat local.

Un matí, un camió dels grans passava pel poble
quan, de sobte, una xiqueta creuà el carrer sense
mirar i el camió se l’emportà per davant. El
camió frenà en sec i tota la gent formà un rotgle
al seu voltant. S’hi sentia dir que era una xiqueta
menuda, que el camió no l’havia vista... El farma-
cèutic de la plaça va eixir corrent, la seua filla aca-
bava d’eixir del negoci quan es va sentir el colp.
Apartà la gent i es va adreçar a la xiqueta. No, per
sort, no era la seua filla. La xiqueta, ferida, no es
menejava. Era una xiqueta menuda. Una dona
digué: “És Teresín, la del tio Lus!”

La tia Maria i el tio Pasqual arribaren al moment.
D. José, el farmacèutic, havia portat a la xiqueta
dins el seu establiment i l’havia gitada a la llitera
que tenien junt a la bàscula, on D. Juan, el metge,
examinava la menuda que ja estava conscient.

– No ha sigut més que un susto – digué D.
Juan.

– Ara – digué D. José – ha de vindre tots els
dies a què la cure. Val, Teresín?

La xiqueta digué que sí i se n’anà amb els pares
cap a casa.

Teresín era la més menuda de la família Luz
Riera, que estava formada pels pares i quatre ger-
mans. El seu pare ,el tio Pasqual, el Lus, que era
fuster de professió, la tenia sempre en mira per-
què era molt nerviosa i no parava mai en torreta,

TERESÍN NO TÉ POR

JOSÉ LUÍS ARCOS LUZ
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sempre rodant per la fusteria. Sa mare, la tia
Maria, tenia molta faena a casa i, com ella era
molt atrevida, mentre feia les faenes de la casa,
deia a les seues germanes que no la perderen de
vista. Les germanes estaven cansades de sempre
anar darrere d’ella, sobretot Angelita, la major de
les germanes, que era l’encarregada de vigilar-la
mentre Maria ajudava sa mare a la cuina de la
casa i el seu germà Pasqualet ajudava el pare en
les faenes de la fusteria. 

Teresín tenia sis anyets i anava a jugar amb els
xics a “pic-i-pala”, al “flendi”, a “tacó” i a tots els
jocs que coneixia. Després jugava amb les xiques
a la corda i a “parao”, a les nines i a “pares i
mares”. Sempre anava pel carrer, cosa que feia
que Angelita a tothora estigués buscant-la. Com
una xiqueta que era, ella tan sols jugava a la fus-
teria o al carrer. Quan eixia de casa la coneixien
tots perquè era molt afalagadora i parlava amb
tot el veïnat. Dolors, una veïna major i fadrina, li
deia: “Vine i queda’t amb mi una estona.” i ella
ho feia; després, trobava a l’era els xicons i juga-
ven a futbol entre els muntons de dacsa i cacau.

Quan escoltaven els avions que sobrevolaven el
poble per bombardejar-lo, la gent del poble se
n’anava cap al camp per amagar-se. Teresín mai
no tenia por. Ella reia i anava al camp que tenia
sa mare, als afores del poble. Allí, son pare havia
fet una mena de refugi antiaeri, un forat gran, i la
família es quedava allí fins que l’avió desaparei-
xia. Però a ella mai no li causava eixe pànic que
les seues amiguetes patien. I quan després torna-
ven a jugar, totes l’admiraven perquè havia sigut
molt valenta.

En la majoria de les ocasions li passava el mateix.
Les amiguetes sempre tenien por a tot. La pre-
sència de soldats les incomodava mentre que a
ella li agradava raonar amb ells i preguntar-los
d’on eren i quant de temps portaven lluny de
casa. També solia acompanyar son pare amb la
cartilla de racionament quan els donaven l’arròs
mentre la resta de les xiquetes es quedaven a casa
perquè els feia temor. 

La seua família era acomodada, la faena de la fus-
teria donava diners i sempre hi havia treballs a fer
i, per tant, no notaven tant l’escassesa d’aliments.
En la guerra també prengué part la fusteria, per-

què al pare li van requisar part de la ferramenta i
els diners que tenien a casa. La mare i les germa-
nes ploraren molt però ella no gens. Quan entra-
va un soldat a sa casa, totes s’amagaven i ella ni
s’immutava. Teresín era molt valenta!

Quan el seu germà se’n va anar a la guerra, tota
la família plorava però ella sabia que no passava
res perquè coneixia tants soldats que allí estaven
molt tranquils i no ploraven. Ells no tenien por i
al seu tete no li ocorreria cap cosa mala. Però el
temps va canviar eixa premissa. Un dia arribà un
telegrama a casa i el pare es va posar molt seriós.
Eren males notícies. El seu germà havia estat aba-
tut al front, per la zona de l’Ebre. El pare plorà i
també la mare i totes les germanes... La guerra
havia sigut molt dolenta amb la seua família.
Vestiren de dol. Ja no hi havia riures en la casa. La
vida canvià. Des d’aquell moment, Teresín tingué
por a la guerra. Els soldats deixaren d’agradar-li i
canvià la seua forma de ser. Quan arribaven els
avions plorava i s’amagava davall del llit. Teresín
també tingué por.
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