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Una radiografia tan completa i 
profunda de la societat i les forces 
polítiques, sindicals i culturals en un 
període tan renovador com la Segona 
República, que será imprescindible 
recórrer a aquest llibre per a qualse-
vol estudi de Castelló i comarques en 
el segle XX. 

L’estudi de la repressió franquista 
s’ha convertit en un àmbit historio-
gràfic clau per a la comprensió del 
règim dictatorial. Amb rigorós sentit 
crític l’obra reflecteix el debat teòric 
sobre la naturalesa del franquisme, 
l’estudi de la repressió des del punt 
de vista de gènere... i proporciona una 
àmplia informació sobre lleis i arxius 
als quals acudir. 

Temps de por al País Valencià
(1938-1975)

La Segona República a Castelló

Estudis sobre la repressió franquista
Una memòria històrica positiva

Torres, Ricard Camil
Navarro Navarro, Xavier (eds.)
978-84-8021-866-5
439 pàgines
25,00 €

Grau Reig, Vicent
978-84-8021-829-0
465 pàgines
20,00 €
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A més d’explicar les estratègies, els 
agents i les formes de la maquinària 
repressiva franquista en la conjuntura 
guerrillera a les comarques del nord 
castellonenc, l’autor descriu els casos 
més flagrants de violència, autèntics 
crims d’estat, esdevinguts entre els 
anys 1945 i 1951 per estabilitzar el 
sistema dictatorial i garantir una he-
gemonia i una por palpable fins avui 
en dia. 

La repressió va ser un element fona-
mental per a la consolidació del fran-
quisme. L’autor analitza l’organització 
del sistema judicial i carcerari i com 
s’articula una repressió sistemàtica 
i indiscriminada sobre els vençuts. 
Proporciona a més una investigació 
quantitativa i una relació nominal 
actualitzada de les víctimes mortals, 
com a resposta a les legítimes necessi- 
tats d’informació i localització per 
part dels familiars. 

Un país en gris i negre Tragèdies silenciades
Memòria històrica i repressió franquista a 
Castelló.  2ª edició revisada

Repressió franquista i maquis a les 
comarques del nord del País Valencià

Porcar Orihuela, Juan Luis 
978-84-16356-69-0
320 pàgines 
18,00 €

González Devís, Raül
978-84-16356-33-1
226 pàgines
16,00 €
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Betxí va participar entusiàsticament 
d’aquest moment de modernitat, i la 
població va viure l’eufòria política i 
experimentà l’eclosió de nous partits 
polítics i la important participació de 
les dones en política i en el món sindi-
cal; els resultats de tots els processos 
electorals; el seguiment dels expedi-
ents de construcció de les escoles i els 
seus actes d’inauguració; l’impacte 
del conreu del taronger en l’economia 
local... 

La Segona República i la Guerra 
Civil a Betxí
De l’esperança a la derrota

Nebot Garcia, Ferran
978-84-16356-83-6
360 pàgines
18,00€

El poble de Nules va viure la Guerra 
Civil en tots els seus vessants. Després 
del cop d’Estat militar de 1936, Nules 
es va convertir en un important centre 
econòmic de la rereguarda republica-
na, tot gràcies a l’exportació de cítrics. 
Així mateix va desplegar un interes-
sant moviment sociopolític i va exer-
cir un paper destacat a l’hora d’acollir 
població refugiada. 

Nules, un municipi estratègic  
a la Batalla de Llevant

Monlleó Peris, María Rosa
Oliver Expósito, David
Fornas Pallarés, Alfredo (eds.)
978-84-16546-32-9
191 pàgines 
15,00 €
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Investigar el paper protagonista de 
les dones en la Segona República és 
una operació científica essencial per a 
entendre la modernització d’Espanya. 
Les diverses lleis que van ser aprova-
des en aquest període van donar 
l’oportunitat a les dones de prendre 
les regnes de l’acció ciutadana. 

Mujeres públicas, 
ciudadanas conscientes
Una experiencia cívica en la Segunda 
República

Monlleó Peris, María Rosa
Badenes-Gasset Ramos, Inmaculada
Alcón Sornichero, Eva María (eds.)
978-84-16546-88-6
392 pàgines
18,00 €

Amb l’objectiu de recuperar una part 
del patrimoni històric i inserir-lo dins 
de la memòria col·lectiva, l’autora  
recull testimonis dels perdedors de 
la guerra civil espanyola. Unes cròni-
ques humanes, amb imatges, d’uns 
fets que van marcar les seues vides 
per sempre. Un viatge en el temps a la 
ciutat de Castelló i al seu entorn polí-
tic, econòmic, social i cultural. 

Històries de vida al Castelló  
de la guerra i la postguerra

Peris Muiños, Isabel
978-84-8021-896-2
274 pàgines 
18,00 €
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Els majors són un tresor per enten-
dre les vivències de la guerra i post-
guerra. En ocasions no volen parlar 
perquè encara tenen por a la repressió  
que van patir en el franquisme; de 
vegades prefereixen oblidar aquell 
sofriment.  Les set biografies que es 
presenten, inclouen documents es-
crits i gràfics. 

Vides truncades per la Guerra 
Civil a Castelló

Monlleó Peris, Rosa
Oliver Expósito, David (eds.)
978-84-15443-30-8
337 pàgines
18,00 €

Set històries de vida que transmeten 
moments difícils de la nostra història 
col·lectiva i permeten comunicar les 
vivències positives i negatives, parlar 
dels records i eixir del silenci. 

Biografies rescatades del silenci
Experiències de guerra i postguerra a 
Castelló

Monlleó Peris, Rosa
Fornas Pallarés, Alfredo
Medall Chiva, Ivan (eds.)
978-84-15443-32-2
283 pàgines
18,00 €
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La Guerra Civil i els anys de post-
guerra a Vistabella i en altres pobla-
cions de l’interior de Castelló van ser 
especialment durs i són l’escenari 
d’alguns dels episodis més ocults del 
nostre passat recent. 

L’experiència vital de Virtudes, re-
flectiva en el seu testimoni, és el de 
tota una generació de dones que va 
acaronar el miratge d’una societat 
diferent, que els va permetre viure 
amb fugacitat com alguna cosa més 
que una mera extensió dels homes. 
Una societat més igualitària que els 
va oferir l’oportunitat d’una existèn-
cia en plenitud amb noves opcions 
culturals i polítiques. 

El temps perdut Virtudes Cuevas
Memòria històrica de Vistabella Una superviviente del campo de  

concentración alemán de Ravensbrück
Giner Jiménez, Antonio
Porcar Orihuela, Juan Luis (coords.)
Domínguez Romero, Martí (prol.)
978-84-15444-83-1
222 pàgines
15,00 €

Rosado Orquín, Amalia
Garzón, Baltasar (prol.)
978-84-17429-00-3
140 pàgines
14,00 €
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La Llei 52/2007, de memòria històri-
ca, ha dinamitzat l’acció investigado-
ra dels historiadors i la mobilització 
dels familiars de les víctimes, de les 
associacions cíviques i dels partits 
polítics i sindicats. L’estudi detalla les 
iniciatives de totes les associacions, 
dels familiars de les víctimes i de les 
universitats valencianes, en matèria 
de recuperació de la memòria histò-
rica al País Valencià, amb les ajudes 
ministerials concedides. 

L’any 1985 es va publicar la primera 
explicació més o menys global del 
franquisme a Castelló, segons les 
nostres dades, Aquest llibre recull i 
analitza tota l’obra bibliogràfica que 
s’ha realitzat sobre el franquisme i els 
anys del franquisme a Castelló cen-
trant-se exclusivament en el allò que 
pot considerar-se producció històrica 
o material útil per a la història i els 
historiadors.

La recuperació de la memòria 
històrica al País Valencià

El franquisme a Castelló

Reparar i dignificar les víctimes amb les 
subvencions estatals (2006-2011)

Trenta anys de producció històrica 
(1985-2015)

Santacreu Soler, José Miguel
978-84-16356-71-3
326 pàgines
18,00 €

Peña Rambla, Fernando
978-84-16546-68-8
326 pàgines
18,00 €
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La personalitat d’Enric Soler i Godes 
(1903-1993) i les manifestacions essen- 
cials d’una concepció humanista i 
apassionada de l’educació com són 
l’escriptura periodística, l’excursio-
nisme o la participació social amb un 
bon recull de material gràfic, recorre 
la vida del mestre a través dels seus 
textos. 

Enric Soler i Godes
L’escola i la cultura
Antologia de textos

Cortés Carreres, Santiago
978-84-8021-341-7
316 pàgines
17,00 €

L’Escola Nº1 de Sant Joan de Moró 
va engegar en 1936 un innovador 
projecte educatiu basat en les tècni-
ques pedagògiques Freinet, que va 
permetre la confecció del Quadern  
Sembra, una revista escolar redacta-
da i il·lustrada pels alumnes. L’obra 
recull l’’edició facsímil dels vuit nú-
meros de Sembra publicats abans de 
l’arribada de les tropes franquistes, 
un pròleg del mestre i imatges. 

Sembra Quadern Escolar
Homenatge a Enric Soler i Godes

Soler i Godes, Enric
978-84-8021-839-9
160 pàgines
15,00 €



11

Les tècniques Freinet van mostrar 
la voluntat de renovació pedagògica 
dels mestres de la Segona República, 
privilegiant l’animació lectora i des-
pertant la il·lusió per la tasca escolar 
mitjançant la realització per part dels 
escolars de quaderns o revistes il·lus-
trades.   

Pàgines vives. Quaderns Freinet
Les revistes escolars de la Segona 
República

Zurriaga i Agustí, Ferran (coord.)
978-84-8021-851-1
248 pàgines
15,00 €

La Fundació Càtedra Enric Soler i 
Godes dóna a conèixer amb aquest 
llibre una part del ric arxiu personal 
d’aquest mestre, concretament refe-
rent al primer moviment de mestres 
seguidors de les tècniques i innova-
cions escolars de Celestín Freinet, del 
que Soler i Godes va formar part de 
manera significativa. 

Mestres, escoles i periòdics
Documentació del primer moviment 
freinetià a l’arxiu d’Enric Soler i Godes

García Madrid, Antonio
978-84-8021-875-7
348 pàgines
18,00 €



12

La personalitat d’aquest castello-
nenc irrepetible, la seua condició de 
pedagog de referència dins del mo-
viment de renovació pedagògica al 
País Valencià de la segona meitat del 
segle XX, la seua producció d’articles 
de premsa i, en definitiva, la seua 
trajectòria exemplar de valencianista 
insubornable, queda enriquida amb 
aquesta nova antologia. 

Enric Soler i Godes
Una aproximació bibliogràfica 
(1923-1993)

Cortés Carreres, Santiago
978-84-8021-960-0
248 pàgines 
16,00 €

Porcar va ser precursor, a primeries 
del segle XX, en la introducció de les 
idees freinetistes de renovació peda-
gògica que arribaven d’Europa. Com 
deia el seu amic Soler i Godes i també 
els seus alumnes, era un mestre d’es-
cola de cap a peus, d’ofici i també de 
vocació. 

Antoni Porcar i Candel 
(1904-1947)
El mestre que va donar la paraula als 
infants

Vidal i Bellés, Francesca
978-84-15443-40-7
209 pàgines
15,00 €
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L’important descobriment de noves 
publicacions i qui les impulsava, que 
amplien enormement el mapa de la 
influència de Freinet, va encoratjar a 
recollir les aportacions de les mestres, 
vist que tenen una entitat pròpia dins 
d’aquest moviment. 

Les mestres freinetistes  
dels anys trenta

Zurriaga i Agustí, Ferran (coord.)
978-84-16546-04-6
204 pàgines
15,00 €

L’interès d’aquells ensenyants ad-
mirables en formar uns ciutadans 
i ciutadanes solidaris va conduir a 
donar-los veu i lliure expressió mitjan-
çant la impremta i les revistes escolars 
que amb ella es crearen, teixint, com 
avui en l’era d’Internet, una xarxa de 
comunicació i d’interconnexió, que 
trencara el secular aïllament de les 
nombroses escoles rurals i posara en 
contacte entre elles les noves gradua-
des que la República anava posant en 
marxa. 

Mestres de la impremta
El moviment Freinet Valencià              
(1931-1939)

Ramos González, Alfred
978-84-16356-38-6
465 pàgines
20,00 €



14

Matilde Escuder Vicente (1913-2006) 
no ha sigut, fins a l’actualitat, sufici-
entment coneguda i difosa, ni posada 
en context. La intensitat i la forta per-
sonalitat del pedagog aragonés Félix 
Carrasquer Launed, la seua parella, 
eclipsen una realitat que la va acom-
panyar en l’evolució dels seus tre-
balls, i que exigeix el reconeixement i 
la reivindicació per la seua participa-
ció anònima i efectiva. 

Matilde Escuder. Maestra  
libertaria y racionalista

Martí Puig, Manuel
978-84-16546-84-8
192 pàgines 
12,00 €

Una historia de vida

La vida de Federico Alicart Garcés 
(Castelló 1902 - Madrid 1984), mate-
màtic, enginyer i persona culta -que 
va viure una època que va malmetre 
la seua trajectòria professional i per-
sonal, pel procés de depuració al que 
va estar sotmès després de la Guerra 
Civil-, ocupa la meitat d’aquesta obra, 
que es completa amb la citació de la 
part científica de la seua extensa bi-
blioteca, formada per més de 4.000 
títols. 

La biblioteca del matemàtic 
Alicart

Gual Arnau, Ximo
Monterde García-Pozuelo, Juan Luis
Castellet Solanas, Manuel (prol.)
978-84-8021-320-2
222 pàgines
12,00 €
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Noves hipòtesis sobre el naciona-
lisme, la Segona República o l’ense-
nyament de la Història, així com un 
complet balanç historiogràfic sobre 
les investigacions realitzades al vol-
tant de la Guerra Civil i el Franquisme 
al País Valencià. 

Castelló al segle XX

Monlleó Peris, Rosa (ed.)
978-84-8021-564-0
770 pàgines
32,00 €

En una Europa marcada per la crisi 
del liberalisme oligàrquic, impulsada 
pels estralls de la I Guerra Mundial, es 
travessa una difícil situació econòmi-
ca. Les estratègies i discursos que va 
posar en pràctica el republicanisme 
castellonenc per mantenir una imatge 
revolucionària tot exercint el poder, i 
l’esforç per conservar el suport de les 
seues bases electorals, els assalariats, 
víctimes principals de l’ensorrament 
econòmic... 

Republicanisme, identitat 
popular i hegemonia municipal
Castelló de la Plana, 1913-1917

Llansola Gil, Gerard
978-84-8021-569-5
360 pàgines
18,00 €
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De l’estudi del règim autoritari, si-
tuat entre la Restauració i la Segona  
República, en aquesta obra se n’ex-
trauen dues percepcions: la intercon-
nexió dels tres règims en l’engranatge 
del sistema capitalista, i l’enorme 
discrepància entre la interpretació 
popular dels diferents règims i la con-
sideració teleològica de la historio-
grafia liberal sobre la democràcia re-
presentativa. 

La Llei de responsabilitats políti-
ques fou una de les principals eines 
del règim franquista per a l’anulació 
i la desarticulació d’aquella part de 
la societat que més havia defès la 
República. Aquest treball recull una 
completa anàlisi de la Llei i de la seua 
aplicació a Castelló, incloent-hi, per 
primera vegada, no sols els col·labora-
dors que van posar preu a la derrota, 
sinó la identificació dels reprimits. 

Autoritaris, catòlics i republicans El precio de la derrota
Vinaròs (1923-1931) La Ley de Responsabilidades Políticas  

en Castellón, 1939-1945
Puig Puigcerver, Ramon 
978-84-8021-700-2
390 pàgines
15,00 €

Peña Rambla, Fernando 
978-84-8021-735-4
495 pàgines
24,00 €
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El discurs històric en la construcció 
del projecte polític-cultural naciona-
lista de la generació de 1948 identifi-
cava el present de la realitat espanyo-
la amb la seua tradició històrica, amb 
el que les conclusions a les quals s’ar-
ribava adquirien un valor de legitima-
ció d’alguns dels principis ideològics 
del franquisme. La història contribuïa 
de manera essencial a la conformació 
de les diferents idees d’Espanya que 
en aquell moment coexistien, trac-
tant-se, per tant, d’escriure la història 
per a definir la nació. 

España y su historia
La generación de 1948

Prades Plaza, Sara 
978-84-15443-56-8
392 pàgines
18,00 €

Leonor Serrano Pablo va ser una 
inspectora d’escoles primàries entre 
el 1914 i el 1939, a Barcelona.  En una 
posició de feminisme radical, milità 
en un partit progressista, i introduí a 
Catalunya les innovacions europees 
en educació infantil i en formació pro-
fessional (especialment l’adreçada a 
les dones). Va viure una època carac-
teritzada per un dinamisme cultural i 
sociopolític com n’hi ha hagut poques 
en la vida d’Espanya. 

Leonor Serrano
Educadora i feminista en temps de canvis

Artero Broch, Inmaculada
Ortells Roca, Miquel
978-84-16356-21-8
230 pàgines
18,00 €
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El 1964 va nàixer Al Vent, la revista 
que fou capaç de resistir a les embran-
zides de la censura franquista fins al 
1969, any en què va ser clausurada. 
Pocs mesos després apareixeria en 
antena Nosaltres els valencians, el pri-
mer programa de ràdio en català fet 
des d’una visió crítica de la realitat va-
lenciana, que sobrevisqué durant 11 
anys superant tota mena d’obstacles. 
Obra il·lustrada i enquadernada en 
tapa, que inclou un CD amb emissions 
de Nosaltres els valencians i el pròleg 
de Joaquim Maria Puyal. 

El combat per la premsa
Al Vent i Nosaltres els valencians

Pitarch Almela, Vicent
Sánchez-Pantoja Domínguez, Albert
978-84-8021-681-4
280 pàgines
24,00 €

Les biografies i les obres de la cul-
tura exiliada de la Guerra d’Espanya 
1936-1939, i el període històric en 
què es produïren, constitueixen una 
qüestió alhora científica, històrica i 
literària. Desenes de personalitats, 
investigadors i especialistes estudien 
cultura i exili  dins el marc interna- 
cional de congressos Setenta años 
después, commemoratius de l’exili de 
la Guerra d’Espanya i el franquisme. 

La cultura exiliada

Meseguer Pallarés, Lluís B.
Fortuño Llorens, Santiago
Nos Aldás, Eloísa Fernanda
Porcar Orihuela, Juan Luis (eds.) 
978-84-8021-784-2
590 pàgines
26,00 €
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Història cultural de la ciutat de Cas-
telló de la Plana, des dels orígens fins 
al 2003, en tots els ordres de la cultura 
i en totes les llengües: la imatge de la 
ciutat en la literatura, la cultura popu-
lar, la història dels autors i les obres, 
el periodisme, el cinema, la ràdio, la 
música, les arts plàstiques... 

Orgullós dels seus pares, l’autor re-
flecteix i il·lustra en el llibre la trajectò-
ria vital del geòleg castellonenc V. Sos 
Baynat (1895-1992), i la injustícia co-
mesa contra ell, amb les oportunitats 
professionals perdudes per a la resta 
de la vida. No sols descriu meticulo-
sament els aspectes biogràfics, sinó 
que detalla amb precisió el context 
històric i polític que li tocà viure. Així 
i tot, constata amb satisfacció que, a 
la fi, passats els decennis, la societat 
li retornava l’honor, li restituïa el nom 
i la vàlua, li reconeixia el seu immens 
treball i dedicació a la ciència. 

Castelló literari Biografía del profesor  
Dr. D. Vicente Sos Baynat

Meseguer Pallarés, Lluís B.
978-84-8021-400-1
448 pàgines
36,00 €

Sos Paradinas, Alejandro
978-84-8021-920-4
345 pàgines
30,00 €
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