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A MENA DE PRÒLEG

L’any 2007 el Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics
(CAEHA) celebrarà els seus primers 25 anys. La tardor de 1982, un
grup de joves investigadors alcoians va fundar aquesta institució ded-
icada a l’estudi de la història i l’arqueologia alcoianes. Amb aquest
motiu hem decidit realitzar una sèrie d’activitats. Una d’elles és enc-
etar una nova línia de publicacions, referents a la història de la nos-
tra ciutat, elaborada pels socis del CAEHA, sota el títol general «Estudis
de la història d’Alcoi».

Aquest llibre que ara tenim a les mans és el primer d’aquesta nova
col·lecció. És, en realitat, l’encarregat d’encetar un nou repte. No
tan sols hem de ser capaços de continuar amb la publicació d’aque-
sta col·lecció, sinó també de mantenir-ne el nivell. Es tracta d’un lli-
bre d’investigació històrica sobre un moment fonamental del nostre
esdevenir com a poble: ens trobem en els darrers moments del fran-
quisme, l’anomenat tardofranquisme, i també en el període conegut
com la transició política espanyola.

L’autor del llibre és el conegut historiador Pedro Juan Parra, doc-
tor en història i professor d’ensenyament secundari. Al llarg de la
seua vida com a investigador, Pedro Juan ha estudiat preferentment
la història dels darrers moments del franquisme, la transició i els
primers anys de la democràcia, des de tots els punts de vista socials,
és a dir, associacions, persones, entitats i d’altres. Les seues aporta-
cions en aquests aspectes són fonamentals per a qualsevol que tinga
la intenció de conèixer no només tot allò que hi va passar, sinó
també com va passar i, sobretot, quines persones d’Alcoi van inter-
venir en aquests processos. El doctor Parra aprofita els seus estudis
sobre moments històrics recents per a fer servir no tan sols les eines
tradicionals de qualsevol historiador —els documents escrits—, sinó
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que també fa ús de les noves tècniques de treball amb la utilització de
les fonts orals. Les entrevistes a la gent que va participar directament
o indirectament en diferents esdeveniments ens aprofitaran no tan
sols per a conèixer més de prop què hi va passar, sinó també per a
veure i entendre què pensava la gent del nostre poble. Aquí la
història s’apropa a la gent corrent, la història, entesa en la seua total-
itat, arriba a tots i cadascun dels elements de la societat alcoiana i, a
més a més, Pedro Juan fa ús de la informació que aporten tots els
alcoians i les alcoianes que han pogut viure aqueix moment. Ens
trobem davant d’un llibre que ens permet fer una ullada fonamen-
tal a tot allò que va passar a la nostra ciutat en aqueixos moments
tan importants de la nostra història recent i que han marcat no tan
sols el passat del nostre poble sinó també el seu present.

Des del CAEHA volem aprofitar també l’ocasió per a fer un home-
natge a l’entitat de la UNESCO, que tant va lluitar durant molt de
temps a favor que la democràcia i la llibertat arribaren al nostre país.
En definitiva, a tots els socis i presidents que ha tingut, té i tindrà
l’entitat, tant alcoians com forasters de la delegació a Alcoi de la
UNESCO.
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“Atés que les guerres
naixen en la ment dels homes,

és en la ment dels homes
on s'han d'erigir els baluards

de la pau”. 
(Preàmbul de la Constitució de la Unesco).
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INTRODUCCIÓ

Segons la documentació localitzada a l’Arxiu Provincial
d’Alacant, on hi ha una secció dedicada al Club d’Amics de la
Unesco de la capital, amb alguna part de documents referents al nos-
tre Club d’Alcoi, d’acord amb una instància del 8 d’agost de 1966,
aquesta data pot ser considerada la seua acta inicial i primer intent
de fundació. Atés el nostre interés pels temes històrics més recents,
és a dir, per allò que s’anomena història actual, ens picà la curiositat
i decidirem investigar amb tota la documentació possible a l’abast,
per tal de construir la vida d’aquesta institució alcoiana al llarg del
període comprés entre el franquisme i la transició democràtica.

Els Clubs d’Amics de la Unesco a Espanya, per regla general, sor-
giren en el context social, econòmic i polític dels anys seixanta, en el
període que s’anomenà del “desentrollisme”, quan en el règim fran-
quista dominaven els governs tecnòcrates, que volien mantenir el sis-
tema a partir d’una millora en el benestar social, propiciada per la
bonança econòmica. Tanmateix, aquesta situació també exigia uns
avanços en les relacions amb Europa i el món exterior, sobretot a
causa de l’augment del turisme d’estrangers i al gran nombre d’em-
igrants espanyols que hi havia residint als països europeus.
Aleshores, en començar a incrementar-se les relacions econòmiques
i comercials d’Espanya amb el Mercat Comú Europeu, els governs
franquistes, encara que amb una certa reticència per part del dicta-
dor, hagueren de realitzar una xicoteta obertura o “canvi de maquil-
latge” del règim, que aprovà una nova Llei d’Associacions el 24 de
desembre de 1964.1 Aprofitant aquest canal legal, sorgiren clubs i
associacions esportives, festives, culturals o recreatives, que podien
funcionar sempre que, segons la llei, no anaren contra els principis
del Movimiento Nacional. Doncs bé, en aquest context, entre soci-
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etats de caçadors, colombaris, equips de futbol i entitats festeres com
filaes, casals fallers o foguerers, hi aconseguirà astutament esmunyir-
se també el Club d’Amics de la Unesco d’Alacant. 

Poc després, sota el seu paraigua sorgirà també el d’Alcoi, que
juntament amb els de Madrid i Barcelona foren els primers de tot
l’Estat espanyol. Actualment, desaparegut el d’Alacant, la qual cosa
es va produir l’any 1980, el d’Alcoi, entre tots els existents és el ter-
cer més antic d’Espanya, després dels de Madrid i Barcelona amb els
que ha mantingut i manté des de sempre estrets llaços d’amistat.

Amb aquest treball, a partir de totes les fonts consultades, volem
recuperar la memòria passada d’aquesta entitat cultural, on han
deixat constància del seu pas una bona quantitat de ciutadans i ciu-
tadanes d’Alcoi, dels quals ha quedat l’empremta del seu esforç en
favor d’una millor convivència democràtica i plural entre tots els
alcoians i alcoianes, així com el seu treball emprat en una major
difusió de la ciència, l’educació, la cultura i les llibertats. Tractem de
situar la vida del Club en els diferents anys i èpoques estudiats, així
com desxifrar una sèrie de qüestions que ens plantejàvem abans de
començar-lo. Ens interessa explicar totes les circumstàncies con-
cretes que envoltaren el naixement de l’entitat, quines foren les per-
sones que l’impulsaren, així com els objectius que perseguien amb
la seua fundació. També quina va ser la resposta de l’administració
política i de la societat alcoiana. En general, ens proposem realitzar
una síntesi o valoració del que ha estat la vida d’aquesta important
entitat cultural alcoiana i incidir tant en les seues activitats més desta-
cades com en els moments més conflictius i de major crisi. Sobretot
ressaltarem la seua voluntat de permanència quan els Clubs d’altres
ciutats més grans, com són els casos d’Elx o d’Alacant, ja fa anys que
han desaparegut.

Pel que fa a la metodologia investigadora emprada, recolza bàsi-
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cament en la consulta i anàlisi de la bibliografia sobre el tema i
període d’estudi. En aquest sentit, hem realitzat un seguiment
exhaustiu dels llibres El Club de Amigos de la Unesco de Alicante, de José
Vicente Mateo, Retazos de una época de inquietudes, de Mario Brotons
Jordá, Diario de sesiones. Memoria de un alcalde de la transición, de
Alberto Emilio García Rodríguez, i Un alcalde para la transición, de
Rafael Terol Aznar, entre d’altres, que citem en la llista de bibli-
ografia consultada al final del llibre. També ens hem dedicat amb
profunditat a la recerca de fonts hemerogràfiques, principalment el
periòdic local Ciudad o els de caràcter provincial Información i La
Verdad.

Tanmateix, el major cúmul d’informació l’hem extreta d’arxius
tant oficials, com privats i personals. En primer lloc, dels públics, en
citarem l’Històric Provincial d’Alacant, que en la seua Secció del
Club d’Amics de la Unesco, on conté una bona part de la docu-
mentació aportada pel Club d’Alacant, s’hi inclouen documents
generats per la nostra entitat des de l’any 1968, en què es va conver-
tir en sucursal del de la capital, fins a 1977 quan se’n va produir la
independència a causa de la seua legalització oficial. En segon lloc,
destacarem l’Arxiu Municipal d’Alcoi, d’on hem treballat, sobretot,
butlletins oficials de l’Estat o de la província. Quant als arxius pri-
vats, la consulta s’ha centrat de manera esporàdica en el del GER
(Grup Espeleològic Ratot), associació muntanyera, que escindida
del Centre Excursionista d’Alcoi, va pertànyer a la Unesco des de la
seua fundació en 1969 fins a la fi de 1979, en què va emprendre el
seu camí de manera totalment autònoma. Més de les dues terceres
parts de la documentació obtinguda, però, hem de dir que ha estat
extreta de l’Arxiu del Club d’Amics de la Unesco d’Alcoi, on hem
examinat bàsicament: llibres d’actes, carpetes de correspondència,
llibretes de comptabilitat, llibres de Registre de Socis i les programa-
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cions d’activitats planificades pel Club al llarg de tots els anys estudi-
ats. També ha estat de gran ajuda la consulta de l’Arxiu Personal del
Sr. Celedonio Aparisi Aracil, que fou un bon grapat d’anys secretari
de l’entitat i ha guardat en sa casa còpies de totes les actes, cartes,
així com bastant documentació que pel seu càrrec li tocava diligen-
ciar. Tota aquesta informació l’hem utilitzada com a complement de
la que ens aportava l’Arxiu del Club, on de vegades faltava algun
document que després trobàvem en el de Celedonio Aparisi. A més,
i per a il·lustrar el tema hem recuperat algunes fotos representatives
d’ aquest periode, que ens han estat facilitades per Àlvar Seguí
Llopis i Paco Grau.

A banda de les fonts bibliogràfiques, hemerogràfiques i d’arxiu
consultades, atés que el tema es troba dins del camp de la història
dels darrers trenta anys, és a dir, dins d’allò que anomenem història
més recent o actual, també hem recorregut moltes vegades a l’entre-
vista i als testimonis orals de personalitats que, d’alguna manera,
estigueren vinculades al Club d’Amics de la Unesco d’Alcoi i vis-
queren de prop els esdeveniments principals que els relatem. El seu
testimoni, sempre que ha estat possible, hem tractat de contrastar-lo
amb fonts escrites per tal d’oferir la major fiabilitat històrica, perquè
l’anàlisi dels fets amb l’únic suport de la memòria sembla ser poc rig-
orosa, ja que aquesta última de vegades pot ser traïdorenca.

De tota manera, entenc que no ens podem permetre el luxe
d’oblidar els records d’algunes persones grans que poden posar-se
malaltes o morir-se i amb elles perdre’s les seues vivències, que foren
també les d’una societat que no per estar en una època més a prop
de nosaltres en el temps, li hem de restar la seua importància.

En l’ordre de l’exposició hem seguit fonamentalment criteris de
cronologia, així com els principals esdeveniments que van ocórrer
en la vida del Club. El treball tal com consta en el sumari, ha estat
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dividit en catorze capítols, que s’inicien amb la introducció i acaben
en unes conclusions a manera d’epíleg. A més, hi hem afegit una
llista cronològica sobre els esdeveniments més importants que van
succeir a la ciutat d’Alcoi i les dades més destacades de la vida del
Club en l’època estudiada. Es tracta que aprofite com a complement
per al sentit general de tota la investigació. Finalment, per con-
cloure, detallem lis sigles emprades, així com totes les fonts de doc-
umentació consultades.

Pel que fa a l’explicació de cada capítol, en la seua part inicial, a
fi de que la vida del Club de la Unesco no ens quedara solament com
“una illa aïllada en la immensitat de l’oceà”, hi hem tractat també de
fer un seguiment dels principals esdeveniments polítics, socials,
econòmics i culturals que envoltaren la vida quotidiana de la nostra
ciutat. L’objectiu és aprofitar-los com a punt de referència on
després ubicar el transcurs de la història del Club, per a la qual cosa
hem emprat fonts bibliogràfiques i hemerogràfiques (principalment
els periòdics Ciudad, La Verdad i Información). Tot i això, per tal de no
fer molt llarga la narració en aquest aspecte i allunyar-la del seu
objectiu principal que és la vida de la Unesco, intentem que aquestes
descripcions siguen breus, i si el lector vol ampliar més els esdeveni-
ments de l’època, haurà de recórrer a l’apèndixs cronològic del final
de l’obra, on apareixen les efemèrides que considerem que foren
més importants en la vida alcoiana dins del període objecte del nos-
tre estudi. 

A hores d’ara, segons la meua opinió, cal que reflexionem, encara
que siga de manera pausada i breument, sobre quin ha estat el paper
del Club d’Amics de la Unesco d’Alcoi dins del conjunt de la societat
alcoiana actual, així com de la importància que comporta per a la
convivència i per a la vida ciutadana l’existència d’altres associacions
cíviques: partits, sindicats, associacions de veïns i entitats culturals
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que, com la Unesco, també hi han contribuït a mantenir una
situació de normalitat democràtica a la nostra ciutat, sense la col·lab-
oració de les quals d’alguna manera no hauria estat possible o hau-
ria quedat incompleta.

En aquests moments actuals que ens toca viure, on tot sembla que
ho domine la corrupció política i econòmica, quan el menfotisme, el
culte als diners i la manca de solidaritat o l’absència d’ètica represen-
ten una greu amenaça tant per al respecte dels Drets Humans com
per a la pervivència dels més alts valors democràtics i de respecte als
ciutadans, pense que cal que realitzem una bona i profunda reflexió
sobre la importància de les entitats ciutadanes i lluitar per la seua
autèntica recuperació, a fi que amb una veritable participació dels
ciutadans des d’aquestes, amb una posició d’independència i plural-
itat, ens faciliten la tasca de canviar o millorar una societat que no és
del tot perfecta ni justa.

No vull acabar aquestes línies d’introducció, sense abans expres-
sar el meus reconeixements a Celedoni Aparisi Aracil, Àlvar Seguí
Llopis, Alfonso Jover, Paco Grau, germans Lluís i Josep Torró
Santonja, Julio Berenguer Barceló, Ismael Belda Carbonell i senyo-
ra, José Ribelles Bonifacio, Josep Lluís Caballero, Sergi Rodríguez
Castelló, José Luis Matarredona, Josep Fuster i Moncho, a la totalitat
de l’actual Junta Directiva del Club d’Amics de la Unesco d’Alcoi, al
CAEHA per encarregar-se de l’edició, i en general a totes les person-
es, que amb la seua ajuda han fet més possible l’elaboració d’aquest
treball. Des d’ací els vull dedicar el meu record i donar-los les més
expressives gràcies. La meua intenció és no haver omés el nom d’al-
guna persona, l’ajuda de la qual haguera estat important o que
poguera haver tingut algun protagonisme en la història del Club. Si
he comés algun error, des d’aquest espai demane disculpes.

EL CLUB D'AMICS DE LA UNESCO D'ALCOI
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LA FUNDACIÓ DEL CLUB DE LA UNESCO D’ALCOI

El primer intent de creació del Club ens remet a l’any 1966,
període en què si ens situem en el context que es vivia a la nostra ciu-
tat, tenim que encara no s’havia poblat excessivament de cotxes i de
televisors, com va ocórrer després ja en els anys setanta. Així, es notí-
cia que s’instal·le un televisor a l’Hospital Civil d’Oliver. D’aquest
any, com a dada curiosa, direm que el 21 d’abril se celebraren els V
Premis Sant Jordi dels quals fou mantenidor Pío Cabanillas i regina,
Maribel Fraga Estévez, filla del ministre d’Informació i Turisme
d’aleshores, Manuel Fraga. En els d’aquesta edició resultà
guanyador el jove poeta alcoià Paco Bernàcer.

Per altra banda, en un altre ordre de coses, Enrique Oltra Moltó,
un dels polítics alcoians més importants durant el franquisme, a
començament del mes de maig prenia possessió com a governador
civil d’Àlaba. El mateix mes, Roberto García Payá, enginyer munici-
pal, ja advertia que la prolongada sequera podia causar seriosos
problemes a la nostra població. Ja a l’estiu se celebraven els III
Festivals d’Espanya, que poc després anaven seguits de la commemo-
ració del 18 de juliol.

Per tal de concloure aquesta visió molt general d’alguns dels
aspectes que envoltaven la vida alcoiana d’aquesta època, en
destacarem la Setmana Homenatge que se li va dedicar al pintor
alcoià Ferran Cabrera, així com el Referèndum de la Llei Orgànica
de l’Estat, en què a Alcoi com en bona part de les ciutats d’Espanya
es manifestà aclaparadorament en favor del sí, la qual cosa era ben
evident en un plebiscit on no hi havia llibertat per a fer campanya
per qualsevol posició que no fóra la del vot afirmatiu.2

Després d’aquesta ullada ràpida a la vida alcoiana que s’esdevenia
l’any 1966, abans que comencem a parlar de la Unesco a Alcoi, cal
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que dediquem algunes consideracions generals sobre el que és i rep-
resenta aquesta institució, que té un caràcter i extensió mundial. Les
seues sigles corresponen a les paraules United Nations Educational
Scientific and Cultural Organization, que traduïdes a la nostra llen-
gua ens diuen que és una entitat que pertany a les Nacions Unides i
que està dedicada a l’organització de l’educació, la ciència i la cul-
tura pertot arreu del món. Aleshores, la seua finalitat és ajudar a man-
tenir la pau i la seguretat, i afavorir la col·laboració internacional en
els camps educatiu, científic i cultural. Fou creada el 14 de desembre
de l’any 1946 i té la seua seu central a París.

Començà, doncs, a funcionar poc després d’acabada la Segona
Guerra Mundial i en l’ambient de la postguerra, en una Europa divi-
dida que tractava de reviscolar-se, iniciar la seua reconstrucció i obl-
idar uns fets que havien estat força horrorosos. En aquells moments,
pel que fa a Espanya ens trobàvem en els anys de fam i amb la repres-
sió del règim franquista que va seguir a la Guerra Civil, per la qual
cosa era impensable que en un estat força repressiu i amb absència
total de llibertats es poguera permetre l’existència d’una institució
de caràcter mundial que, a més a més, ens podia relacionar amb
diferents països del món, molts dels quals amb estructures democrà-
tiques.

Tanmateix, en els anys cinquanta s’iniciava una certa integració
d’Espanya en l’àmbit mundial en un intent d’eixir de l’aïllament
internacional a què havia estat condemnada després d’acabada la
Segona Guerra Mundial. Llavors, l’estat espanyol ingressà en l’OMS
(Organització Mundial de la Salut) en 1951, en la Unesco en 1952 i
en l’OIT (Organització Internacional del Treball) en 1953, any en
què també es produïa el Pacte amb els Estats Units i el Concordat
amb el Vaticà.3 L’Església Catòlica, per la seua banda, en encetar-se
el Concili Vaticà Segon, a mesura que entràvem en els anys seixanta
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i sota el papat de Joan XXIII i Pau VI, canviava el seu rumb i s’obria
més a les classes treballadores.

Des del moment en què la societat espanyola començava a pro-
gressar i cada vegada era més gran el contacte amb Europa per l’in-
crement del turisme d’estrangers i la gran quantitat d’emigrants
espanyols que anaven a treballar a països europeus, davant aquesta
situació, el règim franquista hagué de fer alguns canvis “de cosmèti-
ca”, per tal de poder perpetuar-se i ser acceptat almenys una mica en
l’exterior. Dins d’aquest context, s’aprovà la Llei d’Associacions del
24 de desembre de 1964, per la qual es podien constituir associa-
cions, sempre que no anaren en contra dels principis del
Movimiento Nacional i les Lleis Fonamentals del Regne4.

En aquesta conjuntura espanyola dels anys seixanta, on hi havia
canvis econòmics i socials, perquè s’operava el que s’anomena
“desentrollisme”, però continuava l’estancament polític i la repres-
sió, hi van aparéixer els Clubs d’Amics de la Unesco. El primer
aparegué a Madrid a instàncies del desaparegut polític socialista
Enrique Tierno Galván, que entengué que sota l’empara dels drets
humans, es podia fer també l’oposició democràtica al franquisme
per part de tots aquells partits polítics que hi havia en la clandestini-
tat.5 Concretant més, segons una instància del 10 de juliol de 1985,
en què el president del Club de Madrid s’adreça al ministre de
l’Interior per tal que l’entitat madrilenya siga declarada d’utilitat
publica, el Club de la capital d’Espanya té els seus inicis el 15 de
març de 1961, data en què fou inscrit en el Registre Provincial
d’Associacions de Madrid.6

Centrant-nos en el nostre territori, el primer Club d’Amics de la
Unesco en sorgir fou el d’Alacant, que es fundà el 16 de novembre
de 1965 segons el diari La Verdad. Per a Enrique Cerdán Tato i José
Vicente Mateo, l’acta fundacional se signà el 10 de novembre i els
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primers signants en foren: Óscar Esplá Triay (músic), Ernesto
Contreras Taboada, Enrique Cerdán Tato i José Vicente Mateo, tots
tres escriptors i periodistes, Manuel Molina (poeta), Antonio Díaz
González i Francisco Moreno Sáez. És ben evident que el nucli ver-
tebrador de la Unesco a Alacant, en els seus inicis, estava constituït
per un conjunt d’escriptors, artistes i intel·lectuals progressistes que
tenien inquietuds, volien llançar el projecte i tractaven de recuperar
d’alguna manera la tradició ateneística que havia tingut la seua
esplendor en l’època de la República i que s’havia mantingut fins a
l’any 1939. Tanmateix, la legalització per part de Govern Civil no es
produí fins a l’11 de gener de 1966, quan era governador civil de la
província Felipe Arche Hermosa.7

Pel que fa al d’Alcoi, la fundació o millor li podem dir el primer
intent de legalització, es produí el 8 d’agost de 1966, mesos després
que fóra legalitzat el d’Alacant, quan un conjunt de persones inter-
essades per la cultura, les llibertats i els drets humans es feren avant
i donaren la cara. Aquest grup de personalitats estava encapçalat per
Manuel Rodríguez Martínez (metge psiquiatre), Jordi Valor i Serra
(mestre i escriptor) i Ismael Belda Carbonell (pintor), que en són els
primers signants en adreçar-se al Govern Civil per a presentar una
instància, els estatuts i el domicili social, mitjançant els quals volien
constituir-se en una associació legal. Tots aquests documents esmen-
tats, es troben a l’Arxiu Provincial d’Alacant en la secció dedicada al
Club d’Amics de la Unesco, i d’ells extraurem, almenys, una part de
l’acta de fundació que reproduïm quasi textualment, ja que no
esmentem els números dels documents nacionals d’identitat, que
també consten al costat del nom, professió, estat civil i adreça de
cadascun dels signants de l’acta: 

“En Alcoy a 8 de agosto de 1966
Reunidos:
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Manuel Rodríguez Martínez, médico, casado,
San Lorenzo 24.

Ismael Belda Carbonell, pintor, casado,
Cid 3.

Jorge Valor Serra, maestro, casado,
Maestro Chapí 1.

M.ª Rosa Sempere Solivares, soltera, maestra nacional,
Santa Rosa 24.

Juan Valls Jordà, casado, empleado,
Carmen 3.

Antonio Revert Cortés, casado, procurador de los tribunales, 
San Nicolás 8.

Francisco Vilaplana Llopis, profesor, soltero,
Saurina 6.

Mario Silvestre Pons, soltero, periodista,
Las Navas 21.

Rafael Santos Lucas, casado, maestro nacional,
Ingeniero Vilaplana 1.

Rafael Mengual Soriano, peluquero, casado,
San Francisco 21.

Ángel Ruiz López, casado, practicante,
Avda. de José Antonio 35.

Juan Tudela Beneyto, casado, textil,
San Blas 24.

Todos ellos de esta vecindad y ostentando la capacidad
legal necesaria, manifiestan su voluntad de constituir una aso-
ciación, sometiéndose expresamente a lo ordenado en la Ley
de Asociaciones de fecha 24 de diciembre de 1964, la cual se
denominará Club de Amigos de la Unesco de Alcoy y cuyos
fines y objetivos serán los siguientes...”.8

A continuació, vénen el text complet dels estatuts i la instància
que, adreçada al governador civil, està signada únicament per
Manuel Rodríguez Martínez, Jordi Valor Serra i Ismael Belda
Carbonell. D’aquests tres, solament viu l’últim, amb qui vaig man-
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tenir una entrevista perquè ens explicara el que recordava d’aquest
esdeveniment. Ismael em relatà que aquesta acta va ser rebutjada pel
governador civil i, per tant, l’associació no fou legalitzada, ja que la
màxima autoritat provincial en rebre la documentació, com que no
estava disposat a aprovar-la, ho comunicà a les autoritats alcoianes.
Dies després, segons Ismael, els signants foren citats a Comissaria on
foren interrogats sobre els motius de la creació d’aquesta associació
i què es pretenia amb ella, a la qual cosa respongueren que es trac-
tava d’una entitat amb finalitat cultural, però segons Ismael, a la
Comissaria els contestaren que “al costat de la cultura hi havia la sub-
versió i els atacs al règim”. Per això, mai no es podia aprovar aques-
ta mena d’associacions que podien anar contra les estructures del
règim per tal d’anar minant-lo a poc a poc.9

De tots els signants d’aquest primer intent de constitució de la
Unesco, en rebre aquesta vergassada, la majoria abandonaren l’aven-
tura. Si consultem el Llibre de Registre de Socis, en iniciar-se el Club
en 1968, solament hi apareixen el metge Manuel Rodríguez, Juan
Tudela Beneyto (teixidor), Rafael Santos Lucas (mestre) i Ismael
Belda Carbonell. Per altra banda, l’any 1969 hi apareixen Ángel Ruiz
López, Joan Valls Jordà, Antonio Revert Cortés i Mario Silvestre
Pons, però mentre que els dos primers continuaren el seu treball en
la Unesco, els dos segons de seguida demanaren la baixa.

Cal aclarir que a més d’aquests noms citats abans, que hi pre-
sentaren la sol·licitud i aparegueren davant de les autoritats, hi havia
un nucli de personalitats, totes elles pertanyents al Partit Comunista
d’Espanya, que estaven també en el projecte, però la majoria per
raons de clandestinitat i perquè estaven en fitxes policíaques per
motius polítics, no podien eixir a la llum. Aquest era el cas d’homes
com els germans Torró Santonja, Salvador Ruiz González, Roberto
Cantó Romá, José Pérez Jover, Francisco Gimeno Durá, Santiago
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Picazo López, José Linares, Álvaro Seguí Izarra i José Ribelles
Bonifacio, entre d’altres. Tots ells, al Llibre de Registre de Socis de
l’entitat, hi ocupen els primers llocs i tenen els números inicials en
la llista de socis. El número u és per a José Ribelles Bonifacio, el qual,
procedent d’Alacant, va venir a residir a Alcoi i s’associà al Club
d’Alacant només constituir-se. Poc després, en començar a funcionar
el Club d’Alcoi cap a l’any 1968 com a sucursal del d’Alacant, se li
respectà l’antiguitat i, a més del número 1 que li correspon per
Alcoi, tenia el 131 que li corresponia per Alacant. De manera sem-
blant, una bona part d’integrants del Partit Comunista, anomenats
abans, passaven a pertànyer a la Unesco d’Alacant en posar-se a fun-
cionar la d’Alcoi com a sucursal. Així que fins que el Club alcoià no
va assolir la independència total respecte a Alacant van tenir dos
números de socis: un per Alcoi i un altre pel Club de la capital ala-
cantina.10

Pel que fa els estatuts cal destacar els aspectes següents: l’article
primer ens diu que els objectius són “dar a conocer y contribuir a
divulgar los ideales de la Unesco para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, así como fomentar la paz, la seguridad y el bienestar de la
humanidad”. Dins d’aquest article, però, també s’expressa que entre
les finalitats del Club figuren les publicacions i l’organització d’activ-
itats, com ara conferències, cursets, seminaris, debats, taules
redones, projeccions cinematogràfiques, exposicions, festivals i viat-
ges, buscant per a tota aquesta tasca el suport dels mitjans de comu-
nicació. D’acord amb el segon article, que fa referència al domicili
social del Club, el local social provisional s’establia al carrer del Cid,
3.11 L’article tercer, referent  a l’àmbit territorial de l’entitat, ens
explica que aquesta abastarà la ciutat d’Alcoi i la seua comarca.
L’article quart fa al·lusió als òrgans directius i forma d’organització.
Aleshores, ens parla d’un Comité Executiu que actuarà sota l’autori-
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tat d’una Assemblea General. L’esmentat Comité, estava compost
per: president, vicepresident, secretari general, secretari adjunt, sec-
retari de propaganda, secretari de propaganda adjunt, tresorer, bib-
liotecari i sis vocals. 

A continuació, i en els articles cinqué, sisé, seté i següents, s’expli-
ca quines són les atribucions principals dels càrrecs directius. Així, el
cinqué ens diu que les funcions del president seran: presidir el
Comité Executiu, vetlar pel compliment de les normes i acords de
l’Assemblea General i representar oficialment el Club. Pel que fa al
vicepresident, l’article sisé ens diu que haurà d’ajudar el president i
l’haurà de substituir en cas d’absència o malaltia. L’article seté expli-
ca que el secretari general haurà d’encarregar-se de portar la corre-
spondència i documents del Club, així com de presentar informes a
l’Assemblea. Aquests són els articles més importants d’uns estatuts
que sumaven un total de seixanta-nou articles.

Sembla ben evident que amb aquests estatuts, objectius i propos-
ta d’activitats, aquest tipus d’associació mai no podia ser aprovada
per un règim polític força repressiu i on estaven ben perseguides les
llibertats de reunió, associació i expressió.
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LES DIFICULTATS INICIALS I LA LEGALITAT A L’EMPARA
DEL CLUB D’ALACANT (1968)

En aquests anys, a mesura que passava la meitat del seixanta i s’a-
costàvem als inicis dels setanta, tot realitzant un seguiment de la vida
local amb la consulta del periòdic Ciudad, s’adonem que ja comença-
va a haver-hi una certa crisi en la indústria tèxtil i també hi havia
greus problemes urbanístics, que es manifestaven en la manca
d’habitatges, enllumenat i asfaltatge de carrers, així com en la difi-
cultat en el subministrament d’aigua, la qual cosa provocava que bar-
ris com el de Batoi en foren proveïts amb tancs. L’any 1966 s’avança-
va en la urbanització de Montesol i s’encetaven les obres a Santa
Rosa. Dos anys després es tornava a reproduir el problema de
l’aigua, alhora que s’agreujaven els problemes del tèxtil que posaven
en perill l’existència d’algunes empreses, encara que la situació no
va esclatar fins que s’entrà en la dècada del setanta i es produïra la
crisi del petroli.

Centrant-nos en la vida del Club d’Alcoi, retornarem a  l’intent
fundacional del 8 d’agost de l’any 1966, protagonitzat principalment
pels tres primers signants (Manuel Rodríguez Martínez, Ismael
Belda Carbonell i Jordi Valor i Serra), amb el suport de personalitats
alcoianes, com Rafael Santos Lucas, M. Rosa Sempere Solivares,
Francisco Vilaplana Llopis, Joan Valls Jordà, Rafael Mengual Soriano
i Antonio Revert Cortés, entre d’altres. Aquest projecte de creació
del Club fou rebutjat pel Govern Civil, que no confiava en les enti-
tats culturals, perquè pensava que davall d’aquestes bullia la subver-
sió i la contestació al règimen. Aleshores, en fracassar aquesta temp-
tativa, durant l’any 1967 es paralitzà quasi per complet el moviment
que tendia a la creació de l’associació de la Unesco, ja que no hi ha
cap mena de notícies. No obstant això, l’altre grup de persones

PEDRO JUAN PARRA VERDÚ

- 25 -

LIBRO UNESCO-1ACTUAL.qxp:Maquetación 1  20/11/12  17:22  Página 25



interessades a portar endavant el Club a Alcoi, als quals férem refer-
ència en el capítol anterior, molts dels quals no podien donar el seu
nom davant les autoritats governatives, decidiren continuar inten-
tant unes altres possibilitats per tal que la institució començara a fun-
cionar.

La segona temptativa es produí l’any 1968, quan els membres
d’aquest grup, la majoria dels quals pertanyien al Partit Comunista i
pretenien crear un Club de la Unesco per a Alcoi, s’adonaren que
l’article segon dels Estatuts deia: “El ámbito territorial de acción
para cumplimiento de los fines de este Club estará circunscrito a
Alicante y su provincia”. De manera que en no haver-hi disposicions
contràries al fet que la Unesco d’Alacant, ja legalitzada, poguera
tenir unes altres sucursals a la província, els alcoians, llavors, en una
Assemblea General Extraordinària celebrada el 27 d’octubre de
1968, decidiren acordar la modificació de l’article segon dels
estatuts, que feia referència al domicili social. Aleshores, el local
d’activitats es va fer extensiu a Alcoi.

L’exemple alcoià fou seguit, mesos després, en l’any 1969 per les
ciutats d’Elx i Mutxamel, encara que els Clubs d’aquestes poblacions
mai no arribaren a aconseguir el prestigi del d’Alcoi, ja que desa-
paregueren als pocs anys i en cap moment aconseguiren superar en
nombre de socis i activitats culturals el club alcoià, que en aquests
aspectes aconseguí fins i tot estar per damunt de la Unesco
d’Alacant.12 A partir d’aquesta data del 27 d’octubre de 1968, i util-
itzant l’esmentat subterfugi, l’entitat començà el seu funcionament
encara que sota la dependència del Club d’Alacant, on s’havien
d’enviar els permisos de les activitats culturals i per a celebrar
reunions i assemblees, les llistes de les juntes directives, les altes i
baixes dels socis, així com la comptabilitat i tota mena de documents
que la Unesco de la capital havia de presentar després al Govern
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Civil per a la seua aprovació o vistiplau. Aquesta situació es va donar
fins ben avançats els anys setanta, concretament fins a l’any 1977, en
el qual el Club d’Alcoi fou considerat com a independent i registrat
en el Registre d’Associacions del Govern Civil de la província
d’Alacant.

La primera seu social de la Unesco a Alcoi va ser un petit local
que era llogat al carrer de la Verge dels Lliris, 5, la qual cosa sabem
per la carta d’11 de novembre de 1968, en què el president del Club
d’Amics de la Unesco d’Alacant, Francisco Moreno Sáez, s’adreça a
Rafael Coloma Payá, director del periòdic alcoià Ciudad, per a infor-
mar-lo de l’obertura de la seu d’Alcoi en el domicili abans esmentat,
i també li demana que li agrairia que en publicara la notícia.13

Segons el Llibre de Registre de Socis en l’Arxiu de la Unesco
d’Alcoi, hi havia vint socis que ja estaven donats d’alta en el Club
l’any 1966, és a dir, pertanyien al d’Alacant des de la seua fundació.
En aquest cas eren homes com José Ribelles Bonifacio, Salvador
Ruiz, Roberto Cantó, Josep Torró, Gimeno, Picazo, Álvaro Seguí
Izarra, els germans Linares, Lluís Torró, José Pérez i uns quants més
que feien un total de vint. Poc després, en 1967, s’hi afegí Antonio
González Pérez, i ja en 1968, any en què el Club d’Alcoi pel mes
d’octubre es pot considerar “legal” sota la dependència del
d’Alacant, és aleshores quan es produeix un gran nombre d’altes de
socis: 104 des de juny fins al 30 de novembre, data en què comencen
les primeres activitats del Club. En resum, l’entitat, en començar a
funcionar, tenia un total de 125 socis, als quals pel desembre s’afe-
giren 45 més, xifra que ens dóna un total de 170 socis per a l’any
1968.

Pel que fa a l’any següent, es produeix un nombre d’altes que fa
que se superen els tres-cents socis. Juntament al fort contingent
comunista inicial, a partir de 1968 i 1969, s’hi va anar afegint un
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important nucli de membres del PSOE. En definitiva, la Unesco
anava captant amplis sectors de la societat alcoiana, si bé la majoria
dels quals eren obrers del tèxtil, de la construcció, del metall, perru-
quers i mecànics; encara que també hi havia mestres d’escola, com-
erciants, algun metge, algun industrial, mestresses de casa, estudi-
ants i jubilats.14

Abans d’acabar l’any 1968, i poc després d’inaugurada la seu de
la Verge dels Lliris, 5, començaren les primeres activitats culturals.
Les conferències inicials de què hi ha constància es donaren el 30 de
novembre a les vuit i mitja de la vesprada i foren “Algunas considera-
ciones sobre la muerte del insigne bibliófilo Bartolomé José
Gallardo en Alcoy”, pronunciada per Antonio Revert Cortés, i
“Algunas consideraciones sobre los Derechos Humanos del científi-
co y la conciencia de la humanidad”, que fou protagonitzada pel
metge Manuel Rodríguez Martínez.15 En la primera, l’escriptor
alcoià Antonio Revert parlà de les circumstàncies que envoltaren la
mort de Bartolomé José Gallardo, famós liberal espanyol, que va
morir a Alcoi a l’Hostal de la Viuda. En la segona, el metge Manuel
Rodríguez dissertà sobre aspectes científics al voltant del tema dels
Drets Humans. 

Després d’aquestes dues conferències mencionades, consultada
la documentació generada pel Club que es troba a l’Arxiu, encara hi
hem trobat que s’hi desenvoluparen més activitats culturals. Així,
per al dia 2 de desembre s’anuncià “Los Derechos Humanos y el
sociólogo católico, Josué de Castro”, pronunciada pel psiquiatre
Manuel Rodríguez Martínez. Més endavant, per al dia 10, a les 20.30,
amb motiu del vinté aniversari de la Declaració Universal dels Drets
Humans, estava programada la conferència “Bertrand Russell o la
conciencia vigilante”, el ponent de la qual era el sociòleg i escriptor
José Vicente Mateo.

D’acord amb les dades trobades en la Secció del Club d’Amics de
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la Unesco de l’Arxiu Provincial d’Alacant, un dels primers membres
importants en aquests moments inicials de la Unesco alcoiana fou
Josep Torró Santonja, ja que s’encarregava de fer de secretari, s’ocu-
pava de la correspondència, permisos, comptabilitat i de les altes i
baixes de socis que es produïen en l’entitat. Tota aquesta informació
s’havia d’enviar a Alacant per tal de no tenir problemes governatius,
perquè quasi sempre n’hi havia.
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EL PARENTESI DE L’ESTAT D’EXCEPCIÓ I EL POLÈMIC RECITAL

DEL TEATRE CIRC (1969)

Pel mes de gener, poc després de començar l’any 1969, segons ens
explica l’escriptor i periodista alacantí Enrique Cerdán Tato, a causa
de l’estat d’excepció havien estat suspeses tota mena d’activitats i
clausurades les seus dels Clubs d’Alacant i d’Alcoi des del 25 de
gener fins al 25 d’abril.16 Aquesta mesura extraordinària per a tenir
ben lligat l’ordre públic, va ser anunciada pel ministre d’Informació
Manuel Fraga “como defensa frente a la estrategia internacional
organizada por minorías concertadas con fines subversivos”. En real-
itat, n’hi havia unes altres causes: ministres molt pròxims al cap de
l’Estat (Nieto Antúnez, Alonso Vega i sobretot Carrero), els capitans
generals de Madrid i Barcelona i alguns sectors més del règim,
estaven força traumatitzats pel desplegament estudiantil produït,
perquè s’havia volgut fer creure que s’havia suïcidat el jove estudiant
Ruano. Les banderes republicanes i roges amb crespons negres, que
afloraven a la Ciutat Universitària davant de més de 3.000 estudiants;
manifestacions en què es cridava “Franco assassí!” als carrers cèntrics
de Madrid, l’assalt al Rectorat de Barcelona amb l’agressió personal
al rector, la carta de 1.500 intel·lectuals encapçalada per l’abat de
Montserrat, monsenyor Just, contra els dolents tractes policíacs,
l’ocupació d’esglésies en solidaritat amb als detinguts, així com les
decisions de les Juntes Generals dels Col·legis d’Advocats de Madrid
i Barcelona en què es demana respecte als presos, alhora que criti-
caven durament les mesures militars i d’ordre públic. Totes aquestes
circumstàncies acumulades són les que realment crearen un clima
que inclinà el govern franquista a adoptar l’estat d’excepció.17

A l’Arxiu del Club de la Unesco d’Alcoi, després de buscar-hi
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afanyadament, ens hi aparegué el document policíac on es relata
que dos funcionaris de la Brigada Política Social, Francisco Peña
Triana i Ernesto Arróniz Villaplana, seguint ordres del governador
civil de la província, es presentaren als locals del Club al carrer de la
Verge dels Lliris, 5, amb la missió concreta d’efectuar un registre i de
clausurar el local. En aquesta actuació policíaca foren presents el
vicepresident d’aleshores, Salvador Ruiz González, i el soci Lluís
Torró Santonja. Efectuat l’escorcoll, d’acord amb l’acta policíaca, no
s’hi va trobar cap tipus de documentació ni material subversiu, però
es va procedir al precinte de la porta d’entrada a la Secretaria, la
qual dividia el saló d’actes amb la Secretaria, i la de l’entrada princi-
pal del local. L’actuació dels policies, que havia començat a les divuit
hores i quinze minuts, acabà a les dinou hores i vint minuts del
mateix dia, la qual cosa els havia ocupat, per tant, poc més d’una
hora.18

Segons Lluís Torró Santonja, que per aquella època ja era mem-
bre del Club i important testimoni de l’esdeveniment, en produir-se
l’estat d’excepció del 24 de gener de 1969, efectivament els locals
foren clausurats i la policia hi va col·locar el cartell següent:
“Suspendidas las actividades. Cerrado por orden gubernativa”.
Aleshores, els socis del Club decidiren fer una còpia i fotografia de
l’esmentat cartell i enviar-la a la seu de la Unesco de París, com a
signe de protesta. Ben aviat, a Alcoi es va rebre una carta de la
Unesco de Madrid, on manifestaven que “por esta acción podrían
recibir un buen palo”, però no hi va passar res i a partir de la fi
d’abril de 1969, en ser alçat l’estat d’excepció, foren oberts de nou
els locals i continuaren les activitats.

En encetar-se novament una altra vegada la vida del Club pel mes
de maig, s’hi constituí una Comissió de Treball que estava integrada
per Salvador Ruiz González, Mario Brotons Jordá, José Ribelles
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Bonifacio, els germans Josep i Lluís Torró Santonja, Santiago Picazo,
Emma Peidró i Paula Acero, entre d’altres. Es formaren els grups
d’Espeleologia, Cultura Valenciana i Història que estaven sota la
direcció dels senyors Cerrada, Matarredona i García respectivament.
Més endavant, es crearen cursets i seminaris sobre Pedagogia,
Esperanto, Matemàtiques, Anglés, Francés i Filosofia, que estigueren
dirigits respectivament per Rafael Fuster, Pedro Novella, Eugenio
Jordá, Mario Brotons, Josep Lluís Romeu i Josep Lluís Colomer.

Poc després, en el grup espeleològic, que va ser batejat amb el
nom de “Ratot”, va ser nomenat president Rafael Torregrosa
Samper, que havia estat elegit democràticament pels socis. Aquesta
entitat va sorgir d’una divisió al si del Centre Excursionista d’Alcoi,
on es produïren certes diferències i conflictes entre els directius de
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l’època i un sector jove, arran sobretot de qüestions lingüístiques i
de funcionament. Això provocà que un grup de 26 membres se
n’eixiren del Centre Excursionista i decidiren crear la seua pròpia
agrupació d’Espeleologia sota l’empara de la Unesco. Constituït el
grup, a continuació es feren les gestions oportunes per tal d’integrar-
se en la Federació Valenciana de Muntanyisme, a fi de poder benefi-
ciar-se de l’assegurança de muntanya i establir relacions amb altres
entitats muntanyenques de tot l’Estat espanyol. La qüestió de l’ad-
scripció a la Federació Valenciana, li va reportar al grup Ratot una
bona quantitat de dificultats i problemes, ja que aquesta no el volia
acceptar de cap manera. Encara que en principi hi hagué algunes
tensions entre el Centre Excursionista d’Alcoi i el Grup Espeleològic
de la Unesco, totes dues entitats, però, es comprometeren a respon-
dre que les diferencies eren solament lingüístiques, per tal de no
fomentar enfrontaments i polèmiques més greus.19

Rafael Torregrosa Samper, en aquell temps el flamant i jove pres-
ident del Grup Espeleològic Ratot, explicava les seues activitats quan
era entrevistat el 13 de maig de 1969 per Roberto Pérez en el per-
iòdic Información d’Alacant. En l’entrevista, Torregrosa parlava de les
prospeccions fetes pel Grup Espeleològic a la Vall de Gallinera, la
Serra Aixorta i Callosa d’En Sarrià, i comentava que s’esperava una
major ajuda per part de la Unesco, a fi de poder augmentar cada dia
els fons i arxius del Club d’Alcoi. Aqueix mateix 13 de maig,
Torregrosa fou entrevistat per Camilo Bito Linares en el periòdic
Ciudad d’Alcoi. El grup, encara que dins de la Unesco, tenia una certa
autonomia i, a banda d’activitats d’espeleologia, es dedicava també a
treballs d’investigació geològica, biològica i arqueològica. En aquell
moment, Torregrosa comentava que membres del grup d’arqueolo-
gia es trobaven sota les ordres de Vicent Pascual, conservador del
Museu Arqueológic Municipal, al qual ajudaven en unes excavacions
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a la Serreta. A més a més, l’edat dels components del grup oscil·lava
entre els disset i vint anys. Preguntat el president per la causa de la
separació del grup del Centre Excursionista d’Alcoi, Torregrosa
responia que la raó havia sigut una manera diferent d’entendre les
coses. Sobre la data des de la qual el grup s’havia unit a la Unesco,
la resposta era que des del gener passat. Finalment, ens informava
que el Ratot estava compost per uns trenta membres i que els pro-
jectes més imminents eren completar un estudi arqueològic del bar-
ranc del Cint, adquirir un coneixement més complet de la província,
mitjançant prospeccions a la Vall de Gallinera, als termes de Callosa
d’En Sarrià i Bolulla i el muntatge d’un curset d’Espeleologia per tal
de difondre entre els jovens l’especialitat. Com a projectes més llun-
yans, es parlava de completar un catàleg de cavitats de la província
d’Alacant, així com l’objectiu de captar el major nombre possible de
joves per al Club i per al Grup Ratot. Fent un balanç general del que
va ser l’activitat desenvolupada pel Grup Espeleològic Ratot (GER)
al llarg de l’any 1969, s’organitzaren 28 eixides de muntanya, 35 d’e-
speleologia i 5 d’escalada, aquestes últimes amb una corda de cànem
que havia estat regalada per un soci fundador.20

Pel que fa al Club, el 19 de maig de 1969 Salvador Ruiz González
adreçada una carta a l’administrador de Correus d’Alcoi, en què
autoritza Mario Brotons Jordá i José Ribelles Bonifacio perquè, a
més d’ell, puguen rebre tota mena de correspondència que arribe a
Correus i vaja adreçada a la Unesco d’Alcoi.21 El nostre Club mante-
nia estretes relacions epistolars amb els de París, Barcelona i Madrid,
que anaven acompanyades d’intercanvis d’informació i aportació de
documents. Així, hi havia contactes amb il·lustres socis del Club de
la capital d’Espanya, com Rafael Taibo, que n’era el president,
Jiménez de Parga i Gutiérrez Oliva, amb els quals s’entrevistaren
Ruiz i Brotons, que anaren a Madrid perquè aquests ajudaren la
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Unesco d’Alcoi en el recurs interposat contra l’administració a fi d’a-
conseguir la seua legalització total i independència respecte al Club
d’Alacant. Segons Lluís Torró, aquestes personalitats, juntament
amb Joaquín Ruiz-Giménez, tots ells advocats de gran prestigi i fer-
vents defensors de l’esperit de la Unesco, sempre ajudaven l’entitat
alcoiana en els recursos i tràmits legals de manera totalment desin-
teressada.

Tanmateix, les relacions amb els altres clubs no eren solament
d’orientació legal, ja que també aportaven informació sobre revistes,
llibres, cursos i programacions sobre activitats culturals, com ara xar-
rades, conferències i exposicions que organitzaven els diferents
Clubs d’Amics de la Unesco; així servien de pauta a seguir per al
d’Alcoi. En aquest sentit, es rebia la revista El Correo de la Unesco, a la
qual se li donava la major difusió possible. També prou sovint pro-
porcionaven taules redones, col·loquis, conferències i conferen-
ciants, com és el cas de la que va pronunciar l’experta estudiosa
Aurora de Albornoz sobre la vida i obra d’Antonio Machado el 29 de
juny, que s’havia celebrat alguns mesos abans a la capital d’Espanya
i després va ser facilitada pel Club de la Unesco de Madrid. Segons
Lluís Torró Santonja, va ser prohibida per les autoritats governatives
en altres ciutats que l’havien demanada amb gran insistència, men-
tre que a Alcoi fou autoritzada i hi va haver una assistència molt
nodrida. El local de la Casa Municipal de Cultura estava ple de gom
a gom.22

L’intercanvi de correspondència amb la Unesco de París, seu cen-
tral de l’organització mundial, fou ben important, ja que a més
d’adreces de la Unicef, l’OIT o altres organismes i orientacions
sobre activitats, proporcionava també algunes ajudes econòmiques i
materials. Salvador Ruiz, per exemple, adreçant-se al senyor
Meranov, cap de Relacions Públiques de la Unesco, li va demanar
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ajuda econòmica per a una multicopista, màquina d’escriure i mag-
netòfon, tot al·legant que eren un club amb ànsies de realitzar
moltes activitats, però patien molta penúria econòmica perquè la
majoria dels socis eren obrers i estudiants. La Unesco de París con-
testà per a oferir una part d’aquesta ajuda, concretament 250 dòlars,
alhora que demanava factures del material comprat (Duplicadora
Roneo 250, 12.500 ptes.; màquina d’escriure Hispano Olivetti,
12.800; magnetòfon Kolster, 11.740). En total, unes 37.000 pessetes.
Més endavant, també hi van facilitar un lot de diapositives sobre
“L’Art en el món”, que calien per a unes xarrades programades.

Aquell any de 1969 el Club alcoià es va adreçar als de Madrid,
Barcelona, Alacant, Mutxamel, Elx, Villamalea, Sòria, Mieres i
Valladolid entre d’altres, amb els quals intercanviaren informació,
demanaren relacions i els convidaren a la inauguració oficial del
local del carrer de Santa Rita, que estava prevista per al 7 de novem-
bre. A més a més, hi ha correspondència dels dies 16 i 18 de setem-
bre, en què José Ribelles Bonifacio s’adreça a una bona quantitat de
publicacions i revistes per a demanar-los una subscripció anual per
al Club. Cal destacar-hi els exemples de Serra d’Or, Cuadernos para el
Diálogo, Ciudad, Mundo, Primera Página i el Correo de la Unesco, la qual
cosa demostra la voluntat que hi havia per part dels socis d’estar ben
informats, amb una informació el més plural i objectiva possible. 

Pel que fa a la programació d’activitats, després del llarg parènte-
si imposat per l’estat d’excepció, en obrir-se les portes del Club,
tornaren a reprendre’s. Així, en el mes de maig hi hagué seminaris
d’Història, Esperanto i Pedagogia. El primer que començà el dia 8,
estava dirigit per l’historiador Màrius García Bonafé i se celebrava
tots els dijous a les 8 de la vesprada. El segon, el coordinava el soci
Pedro Novella; i finalment, el tercer, que estava impartit per Rafael
Fuster, s’inicià el dia 17, a les 5 de la vesprada, per a continuar
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després tots els dissabtes a la mateixa hora. Del mes de juny cal
destacar un bon conjunt de conferències: el dia 15, a la Casa de
Cultura, Rafael Lucas, secretari de propaganda del Club de la
Unesco de Madrid, parlà sobre “El Correo de la Unesco” i després
d’aquest, Fernando González Bernáldez, membre del Consell
Superior d’Investigacions Científiques, dissertà sobre “La Biosfera”.
El dia 21, a les 8 de la vesprada, Eugenio Jordá protagonitzà una xar-
rada sobre “Cuarta dimensión”. Abans d’acabar el mes, els dies 28 i
29 hi hagué dues conferències interessants. L’una, el dia 28, a les 20
hores, en què Vicent Pascual, conservador del Museu Arqueològic
d’Alcoi, va parlar sobre el tema “Yacimientos arqueológicos en la
comarca de Alcoy”, que va estar acompanyada amb una projecció de
diapositives. L’altra, que es celebrà el dia 29, a les 11 del matí a la
Casa de Cultura, que abans ja hem comentat, es titulava “Recuerdo
de Antonio Machado a los treinta años de su muerte”, estigué pro-
tagonitzada per la gran estudiosa del poeta, Aurora de Albornoz,
que ja l’havia pronunciada a Madrid amb l’organització del Club de
la capital d’Espanya. En l’acte, que va ser un bon record de la vida i
obra de Machado, també hi va haver un recital de poemes de l’autor
sevillà per part de Rafael Taibo, president del Club d’Amics de la
Unesco de Madrid.

Durant el mes de juliol, encara que no hi hagué conferències, sí
que continuaren desenvolupant-se els cursets d’Esperanto i de
Pedagogia, així com també audicions de discos, entre els quals cal
destacar Yerma, de Federico García Lorca, poesies de Miguel
Hernández i fragments de l’obra de Lorca Doña Rosita la soltera o el
lenguaje de las flores. A l’agost, lògicament per raons de l’estiu i les
vacances, es paralitzà tot tipus d’activitat, que es tornà a reprendre
pel setembre, durant el qual s’iniciaren de nou tant els cursets
d’Esperanto i de Pedagogia com les audicions de música clàssica i
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cançó catalana. Pel mes d’octubre, a banda dels cursets esmentats, el
dia 4, a les 20 hores de la nit, se celebrà una conferència protagonitza-
da per Joan Valls, que parlà sobre el “500 aniversari de la mort de
Joanot Martorell”. El dia 10, a les 8 de la nit hi hagué un recital de
música folk, a càrrec de Jordi Gil i Rafael Miró. Tanmateix, el més
important d’aquest mes fou un cicle de conferències, en alguns dies
a les 8 de la nit, que estaven programades amb motiu del
Cinquantenari de l’OIT (Organització Internacional del Treball),
organisme creat en 1919. Aquest cicle incloïa la programació
següent:

– Dia 14: “50 años de progreso”, per José M.ª Orts Rodríguez.
– Dia 16: “Educación y Trabajo”, per Rafael Santos Lucas.
– Dia 18: “Los problemas de la juventud”, per Luis

Matarredona Alonso.
– Dia 21: “Aspectos técnicos de la producción”, per Roberto

García Payá.
– Dia 23: “El trabajo y la medicina social”, per Manuel

Rodríguez Martínez.
– Dia 25: “El mundo del trabajo”, per Blas Sanoguera Alós.

De totes aquestes conferències, la del metge Manuel Rodríguez es
va haver de suspendre per malaltia del conferenciant, i l’última, la
de Blas Sanoguera, no es va realitzar perquè va ser prohibida per
l’autoritat governativa. Però, en aquest mes d’octubre, un dels actes
que més dificultats va comportar fou el recital de Raimon, Ovidi
Montllor i Pi de la Serra, que havien de cantar pel setembre en el
desaparegut Teatre Circ, encara que l’autorització de Govern Civil
no hi arribava, perquè des del centralisme de l’Administració no
interessava gens ni mica que es difongueren llengües diferents del
castellà. El 15 de setembre ja s’havia demanat el permís a la màxima
autoritat de la província, però passaven les setmanes sense que es
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produïra cap resposta. Finalment, per escrit, amb data del 16 d’oc-
tubre, s’autoritzava el recital amb una llarga sèrie de fortes condi-
cions que s’especificaven ben detalladament: “... con sujeción a las
normas pertinentes en esta clase de espectáculos... Sólo podrá inter-
pretarse los textos expresamente autorizados por el Ministerio de
Información y Turismo”.23

L’actuació dels tres cantants, segons el cartell anunciador amb el
segell de la Comissaria d’Alcoi, es va realitzar el diumenge 19 d’oc-
tubre, a les 11 del matí, al Teatre Circ. No obstant, la major part de
les cançons del repertori presentat, van estar prohibides per la cen-
sura franquista, i respecte a les autoritzades s’obligava que havien
d’anar traduïdes al castellà en el programa de mà corresponent,
alhora que la superioritat governativa demanava per a ella un mínim
de quaranta entrades i programes. Quan al final es va fer el recital,
el Teatre Circ estava tan ple “que no hi cabia ni una agulla”. Es nota-
va de manera ben evident una forta presència policíaca que provo-
cava una tensa calma, de manera que semblava que en qualsevol
moment podien esclatar conflictes. L’acte fou presentat pel metge
Manuel Rodríguez Martínez, que es va referir al fet que érem un
poble al qual no deixaven cantar en la seua llengua pròpia. El recital,
d’acord amb testimonis directes, es convertí en un acte d’autèntica
afirmació valencianista. Ovidi Montllor cantà La fera ferotge i la gent
no parava de demanar tant a ell com a Raimon que en cantaren més,
mentre que ells responien que les tenien prohibides. L’apoteosi es
produí quan Raimon cantà La nit, encara que no estava autoritzada.
Segons bastant gent que hi era present, es produïren uns aplaudi-
ments que duraren més de quatre minuts, amb tothom dret i sense
que arribaren a produir-se incidents.24

Seguint de nou amb la programació d’aquest any de 1969, pel
mes de novembre destacarem la xarrada del dia 8, per part del llicen-
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ciat en Dret Lluís V. Aracil, que parlà del tema titulat
“Sociolingüística”, amb motiu del començament del curset de llen-
gua valenciana. El dia 14 s’inicià una exposició d’Ismael Belda que,
segons el periòdic Ciudad del 21, va durar fins al 25 del mateix mes
i en la qual destacaven tres bustos de Valle-Inclán, Antonio Machado
i Miguel Hernández, així com una col·lecció d’aquarel·les que podi-
en ser considerades magnífiques. Es comentava, també, que el pin-
tor i escultor alcoià, havia rebut feia poc un premi a la ciutat
d’Alacant consistent en l’adquisició d’una de les seus escultures per
part d’una important empresa immobiliària.

Tornant a les activitats programades, el dia 22 de novembre se
celebrà una conferència protagonitzada per José Cremades Botella,
el qual dins del cicle del Cinquantenari de l’OIT, parlà sobre “El
mundo laboral”. El dia 29, Ernesto Contreras, crític d’art, va presen-
tar una exposició del pintor Antoni Miró, que va ocupar una bona
part del mes següent. Pel que fa a desembre, el dia 6 hi hagué una
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conferència on el Pare Anselmo Martí parlà sobre l’obra de Teilhard
de Chardin. El dia 7 es va produir la inauguració oficial dels locals
del Club al carrer de Santa Rita, que va tenir l’assistència de mem-
bres d’altres clubs. El dia 13, dissabte, s’organitzà una conferència
titulada “El arte y la historia”, en la qual actuà com a ponent el pin-
tor Rafael Llorens Ferri, que parlà des de les primeres manifesta-
cions de l’art en la història fins a la cultura egípcia, amb totes les
explicacions acompanyades de diapositives. Per a concloure, el diss-
abte 20 hi hagué un recital antologia de la cançó catalana, a càrrec
de l’intèrpret Josep Francesc Ferrando. 

Hi destacarem que, a banda d’haver superat el període de pro-
hibició de l’estat d’excepció, després, el control de les autoritats gov-
ernatives sobre les activitats del Club era total. En aquest sentit, en
tenim diversos exemples, com la prohibició de dos actes relacionats
amb el Cinquantenari de l’OIT. El 23 d’octubre no fou autoritzada
la xarrada titulada “El mundo del trabajo”, en la qual havia de par-
lar com a ponent Blas Sanoguera Alós. Més endavant, per al 16 de
desembre es va prohibir una taula redona que volia tractar el tema

EL CLUB D'AMICS DE LA UNESCO D'ALCOI

- 42 -

Actuació de Raimon en el recital del Teatre Circ
(Arxiu Àlvar Seguí Llopis)

LIBRO UNESCO-1ACTUAL.qxp:Maquetación 1  20/11/12  17:22  Página 42



de “La OIT y la Ley Sindical”. El permís fou sol·licitat per Lluís Torró
Santonja, i la taula havia d’estar integrada pels ponents següents:
Rafael Santos Lucas, mestre nacional; Roberto García Payá, enginy-
er industrial, José Linares Gomis, teixidor, i Celedonio Aparisi
Aracil, tècnic d’organització. La màxima autoritat provincial va con-
testar la sol·licitud de Lluís Torró així: “denegada la misma por la
Dirección General de Política Interior, este Gobierno Civil procede
a su suspensión...”.25

En els últims mesos de l’any 1969, concretament a partir de l’ac-
ta del 15 de setembre, hi hagué canvi del local social, ja que s’aban-
donà el de la Verge dels Lliris, que s’havia quedat xicotet per a les
ambicioses aspiracions dels socis, els quals demanaven més activitats
i espai. Aleshores, es traslladà el Club al carrer de Santa Rita núm.
26, on disposaven d’unes instal·lacions més àmplies i, a més a més,
hi havia fins i tot telèfon (el número era el 342749), segons ens
apareix en els fulls de correspondència de l’entitat en aquesta època.

Segons José Vicente Mateo, en el seu llibre El Club de Amigos de la
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Unesco de Alicante, el Club d’Alcoi tenia representants en la Junta
Directiva Central d’Alacant i, així, l’any 1968 hi havia tres alcoians
amb un gran protagonisme com a membres destacats de la Junta:
Salvador Ruiz González, José Ribelles Bonifacio i Francisco Castañer
Molina. L’any següent, hi trobem també Salvador Ruiz González
com a vicepresident.26

Pel que respecta a l’organització del nostre Club, hi havia una
Comissió de Treball que, amb data del 28 d’octubre, amb funcions
supeditades a les directrius del Comité Executiu del Club, la seu del
qual es trobava a Alacant, estava constituïda pels càrrecs i les person-
alitats següents:

President:
Salvador Ruiz González, San Antonio Abad, 22, industrial.

Vicepresident:
Mario Brotons Jordá, Avda. José Antonio, 39, industrial.

Secretari:
José Ribelles Bonifacio, Jacinto Ruiz, 9, industrial.

Vicesecretari:
Lluís Torró Santonja, José Antonio Elola, 2, industrial.

Tresorer:
Santiago Picazo López, Onofre Jordá, 4, tèxtil.

Comptador:
José M.ª Orts Rodríguez, Avda. José Antonio, 73,
representant de comerç.

Bibliotecari:
Sergio Ferri Abad, Entenza 103, tèxtil.

Secretari de propaganda:
José Ortiz Peña, San Pablo, 19, tèxtil.

Secretari adjunt de propaganda:
Celedonio Aparisi Aracil, Entenza 19, tèxtil.

Vocals:
Juana Monllor Blasco, Reconquista, 42, secretària.
Luis Matarredona Alonso, Entenza 46, estudiant.
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Paula Acero Pérez, Reconquista, 43, mestressa.
José Torró Santonja, Entenza 42, industrial.
Ricardo Cerrada Calleja, Maestro Chapí, 8,

representant de comerç.27
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ELS DOS PRIMERS ANYS SETANTA: GRANS CANVIS EN LA JUNTA
DE TREBALL

En començar la nova dècada, en la crònica de la vida diària local
a partir del periòdic Ciudad, encara que en el seu contingut pre-
dominaven les notícies de caràcter esportiu, de festes religioses,
activitats de l’Ajuntament i les pròpies de l’omnipresent
Movimiento, tanmateix, ens podem fer una idea general dels fets
més importants que ocorrien a la nostra ciutat des del punt de vista
polític, cultural, social i econòmic. Llavors, el 20 de gener de 1970,
l’Ajuntament va comprar 96.000 metres quadrats de terreny per al
polígon industrial. Al mes de febrer, davant la problemàtica que
començava a patir el tèxtil, una bona part d’empreses alcoianes acu-
dien a València a la fira de Textilhogar, per tal de buscar nous mer-
cats que augmentaren les expectatives del sector. També en aquest
any de 1970, el dia 12 de maig, s’inaugurà el CIT (Centre
d’Iniciatives Turístiques). Pel que fa a la vida cultural, en el mes
d’agost Adrián Miró, escriptor i poeta alcoià resident a París, publica-
va el llibre de poemes titulat Autorretrato. Més endavant, pel novem-
bre s’estrenava a Moscou una cantata de Carlos Palacio, músic alcoià
que s’hi trobava exiliat. Quant a la vida ciutadana, cal ressaltar que
el 23 d’octubre apareix una notícia sobre els greus problemes que
patia el barri de Batoi que, a més d’allunyat, estava també un poc
marginat. Com a aspecte ben curiós, el dia 3 de novembre es publi-
cava un anunci que ens informa que les computadores electròniques
havien arribat a Alcoi per primera vegada.

L’any 1971 destacava en els seus inicis pels incipients problemes
de trànsit, a causa dels primers augments del parc automobilístic.
Una altra complicació que angoixava la ciutat era la de les dificultats
patides en el subministrament de l’aigua. En aquest sentit, pel mes
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de març, l’alcalde Francisco Vitoria ja llançava el missatge que no
n’hi havia prou per a les necessitats que anaven generant-se a la
població. Pel mes de setembre la Residència Sanitària de la
Seguretat Social estava pràcticament acabada i no faltava quasi res
perquè una volta inaugurada entrara en funcionament. 

En parlar de la vida cultural d’aquests anys, pel gener Juan
Alfonso Gil Albors rebia el Premi de Teatre Ciudad de Palma. En el
mes de març, Consuelo Colomer, pianista alcoiana, feia un recital a
París. Poc després, pel maig, amb assistència de prou alcoians, se cel-
ebrava el I Congrés d’Història del País Valencià a la capital del Túria,
on el grup teatral La Cazuela representà un reeixit Tirant lo Blanc en
versió de Maria Aurèlia Capmany. Pel mes d’agost se celebrava la I
Assemblea Comarcal d’Escriptors i, poc després, en el d’octubre, el
nostre músic més famós del moment, Amando Blanquer, era nome-
nat director del Conservatori Superior de Música de València.

Pel que fa al Club d’Alcoi, ja en la nova seu de Santa Rita, l’enti-
tat començà a tenir un protagonisme i presència més gran pel que
fa al nombre de socis i a les activitats. El 18 de gener de 1970 se cele-
brà una Assemblea General d’on va sorgir una nova Junta de Treball
constituïda pels següents components:

President:
Manuel Rodríguez Martínez (metge).

Vicepresident:
Salvador Ruiz González (industrial).

Secretari general:
Celedonio Aparisi Aracil (tècnic d’organització).

Secretària adjunta:
Juana Montllor Blasco (administrativa).

Secretari de Propaganda:
Lluís Torró Santonja (pintor).

Adjunt de Propaganda:
José Ribelles Bonifacio (industrial).
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Tresorer:
Santiago Picazo López (tèxtil).

Comptador:
Fausto Botí Valls (oficial de 1a).

Bibliotecari:
Francisco Gimeno Doménech (fuster).

Vocals:
Álvaro Seguí Izarra (tèxtil).
Rafael Santos Lucas (mestre).
José Martínez Palau (pintor).
José Ortiz Peña (tèxtil).
Salvador Dasí Monzó (industrial).
Antonio Revert Cortés (procurador dels tribunals).28

Segons diu Mario Brotons sobre la seua trajectòria en la Unesco
en el seu llibre Retazos de una época de inquietudes, després d’haver
hagut aquestes eleccions i d’eixir la nova junta, ell que n’era
vicepresident de l’anterior, en no ser elegit president en aquesta, es
va produir un trencament en el si de la Unesco, ja que ell i els mem-
bres de l’Agrupació Socialista que eren socis del Club l’aban-
donaren, perquè pensaven que els comunistes volien tot el protago-
nisme per a ells.29 D’acord amb l’acta on s’expressa el resultat de l’e-
scrutini de les eleccions, el nombre de socis amb dret de vot era de
371, dels quals havien votat 189, mentre que 182 no ho havien fet.
Pel que fa a la distribució dels vots entre els principals càrrecs de la
Comissió de Treball, aquesta va ser la següent:

Per a president: 
Mario Brotons ..........................................................38 vots
Manuel Rodríguez ..................................................153 vots

Per a vicepresident: 
Salvador Ruiz ..........................................................146 vots
Ricardo Cerrada........................................................42 vots
Mario Brotons ............................................................2 vots
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Per a secretari general:
Celedonio Aparisi ..................................................188 vots
Mario Brotons ..............................................................1 vot
José Ribelles..................................................................1 vot

Per a secretari adjunt:
Juana Montllor ........................................................188 vots
Lluís Torró ....................................................................1 vot

Per a secretari de propaganda:
Lluís Torró ..............................................................189 vots

Per a secretari adjunt de propaganda:
José Ribelles ............................................................145 vots
Antonio Tomás..........................................................43 vots
Fausto Botí....................................................................1 vot

Resumint el nombre de vots per a la resta de càrrecs, aquest va
ser de la manera següent: tresorer: Miguel Sanz (150); comptador:
Fausto Botí (143); bibliotecari: Francisco Gimeno (151); i vocals:
Álvaro Seguí Izarra (148), José Martínez (148), Salvador Dasí (146),
José Ortiz Peñas (145), Rafael Santos (139), Antonio Revert (40),
Pedro Antonio Solbes (39), Francisco Gimeno (38), Luis Serra (38),
Laureano Francés (37) i Eugenio Jordá (37).30 Segons l’acta del 18
de gener Mario Brotons va prendre la paraula i deixà ben clar que a
l’entitat hi havia 366 socis, però que s’havien produït 40 baixes, la
qual cosa podia ser alarmant i que ell volia presentar-se a la presidèn-
cia per tal de resoldre-ho. Encara que la candidatura guanyadora li
oferí la vicepresidència, Brotons no l’acceptà, de manera que ell i els
socis socialistes abandonaren el Club.

Durant els anys 1968 i 1969, segons el Llibre de registres de socis,
es produïa anualment un nombre d’altes superior als seixanta; les
baixes eren unes quaranta entre els dos anys. A partir de l’any setan-
ta és cert que hi hagué menys altes, unes vint per any. Aquesta tòni-
ca es mantindrà fins a 1973 i no n’hi haurà un augment espectacu-
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lar fins a partir de l’any 1977 i els dos següents, en què amb la tran-
sició democràtica, a pesar que un bon nombre de polítics i sindical-
istes abandonaren el Club per a ocupar càrrecs, no obstant això, va
augmentar cada any el nombre de socis, sobretot estudiants i joves,
sempre per damunt de cent, i fins i tot la xifra s’aproxima als dos-
cents.

Malgrat les circumstàncies d’una certa baixada en el nombre de
socis, s’incrementaren els esforços i l’ànsia d’emprendre nous pro-
jectes. Aleshores, des d’aquesta Junta de Treball sorgiren propostes
d’activitats importants: cursets de valencià, francés i anglés, esperan-
to, espeleologia, conferències, xarrades, seminaris, exposicions, etc.
Tota la setmana estava ocupada per actes culturals, tot i que els
cursets i seminaris es realitzaven de dilluns a divendres i les confer-
ències normalment ocupaven els dissabtes. A aquesta revitalització
cultural del Club va contribuir, sens dubte, l’aportació d’una sèrie
d’intel·lectuals alcoians que s’havien associat a la Unesco i col·labo-
raren en la seua dinamització amb xarrades i conferències, com per
exemple el metge Julio Berenguer Barceló, el notari resident a Alcoi
José Antonio García de Cortázar, el professor de Filosofia José Luis
Colomer Masiá i els metges Octavio Terol Llopis, Fernando Blanes
Aracil, Anselmo Aracil Gosálbez i Jorge Grau Soler. Totes aquestes
personalitats, a banda de donar a l’entitat esplendor cultural, li apor-
taven també una imatge de més pluralitat, perquè no semblara sola-
ment obrera i d’esquerres.31

A escala mundial, cada any la Unesco el dedicava a una campa-
nya, per tal de fomentar un esperit i mentalitzar la gent en una
qüestió o tema monogràfic. L’any 1970 fou l’Any Internacional de
l’Educació i al voltant d’aquest títol es van desenvolupar un bon gra-
pat d’activitats, com per exemple:

– Dissabte 7 de febrer, a les 8 de la vesprada, “La dimensión
social del Evangelio”, conferència a càrrec de José Lozano
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Sánchez, capellà i rector de Beniardà, Confrides i l’Abdet.
– Dissabte 14 de febrer, a les 8 de la vesprada, Cicle “El Arte y

la Historia”, amb la conferència “Del Arte Paleocristiano al
Románico”, a càrrec del pintor Llorens Ferri.

– Dissabte 21 de febrer, a les 8 de la vesprada, Taula redona
sobre “La Junta de Trabajo y el Club”, presidida per Manuel
Rodríguez Martínez.

– Dissabte 28 de febrer, a les 8 de la vesprada, “1970, Año
Internacional de la Educación”, conferència a càrrec de
Rafael Santos Lucas, mestre nacional.

La majoria de dissabtes de tot l’any 1970 va estar ocupat a les huit
de la vesprada per conferències interessants sobre temes educatius,
filosòfics, mèdics, artístics i, fins i tot, polítics. Cal destacar alguns
temes tractats i conferenciants: “Medicina espacial”, conferència de
Francisco Vaquero Cajal, psiquiatre; “Parto sin dolor”, del metge
Fernando Blanes Cerdà; “Neo-Marxismo y libertad”, conferència a
càrrec del notari José Antonio Garcia de Cortázar. Totes aquestes
ocuparen els dissabtes del mes de març. D’abril cal esmentar: “Los
derechos del niño”, conferència pronunciada per Manuel Rico
Vercher, inspector en cap d’Ensenyament Primari de la província
d’Alacant; “Educación Permanente”, a càrrec de José Antonio
Gonzalo Bueno, llicenciat en Pedagogia i director del Grup Escolar
de Batoi; i “La Unesco de los pueblos” que fou pronunciada per
Rafael Taibo Carballo, president del Club d’Amics de la Unesco de
Madrid.

Continuant amb les activitats programades dins de l’Any
Internacional de l’Educació, pel mes de maig, segons el periòdic
Ciudad del dia 29, hi hagué una conferència pronunciada per Juan
Mingot Jiménez, inspector d’ensenyament primari de la zona
d’Alcoi, que parlà sobre el tema “Problemas del ocio en la sociedad
actual”, en què manifestava que davant d’una societat com l’actual
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on es produïen profundes crisis, l’home no sabia massa bé com
cobrir els moments d’oci, ja que quan treballava, estava somiant les
vacances, però passat el primer moment d’aquestes, de seguida pen-
sava a tornar a treballar al més aviat possible. 

En el mes de juny, encara que semblava que augmentant la tem-
peratura n’anaven a disminuir les activitats, tanmateix se celebraren
unes altres conferències i taules redones, com ara el dia 20
“Escultismo y formación ciudadana”, per Juan B. Molins Agustí. Més
endavant: “Desarrollo de la vida y pensamiento democrático”, presi-
dida pel professor de Filosofia José Luis Colomer, i “El
Neoclasicismo y el Romanticismo”, il·lustrada amb dispositives, pel
pintor Llorens Ferri, que havia estat realitzant tot un recorregut pels
diferents estils artístics durant els mesos anteriors. També el dia 27
hi hagué una interessant xarrada amb projeccions sobre “Educación
del conductor ante el problema del tráfico”, a càrrec de Víctor
Fernández Serrano.

Pel setembre, i segons el periòdic Ciudad del dia 25, el dissabte
anterior hi hagué un recital poètic a la seu de la Unesco. Aquest acte
fou dedicat als poetes Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado,
Miguel Hernández i Federico García Lorca. La sessió l’obrí i presen-
tà Manuel Rodríguez Martínez, que demanà disculpes, ja que l’acte
va haver de començar amb retard perquè el guitarrista que havia d’a-
companyar el recital havia patit un xicotet accident i, a més a més,
s’havien produït uns certs problemes amb la megafonia. Salvades
totes aquestes contingències, començà l’actuació per part de la pro-
tagonista del recital, que va ser la rapsoda Geny Solana, que destacà
en la lectura de Platero y yo de Juan Ramón Jiménez i, sobretot, en els
versos de “Granada” de Federico García Lorca, on va aconseguir cap-
tar la sensibilitat i emoció del públic que omplia la sala, ja que
faltaren cadires i espai per a totes les persones que hi assistiren i, fins
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i tot, s’ompliren els corredors de la sala per una gran quantitat de
gent que va fer un silenci expectant abans de començar la rapsoda
el recital.

Pel mes d’octubre hi hagué dues conferències, la primera, que
fou el dia 10, la pronuncià l’escriptor Andrés Sorel i tractava sobre
“Friedrich Engels”. La segona, que es va produir el dia 24, es titula-
va “Necesidad de un teatro popular” i va ser protagonitzada pel crític
de teatre Vicente Romero Ramírez. Finalment, ja en el mes de
novembre, el dia 27, la senyoreta M.ª Dolores Díaz Aledo parlà sobre
“La alienación de la mujer”. 

Una gran part d’aquestes conferencies, xarrades i taules redones,
quan no era possible en els locals del Club, se celebraven a la Casa
Municipal de Cultura, al carrer de la Casa Blanca, ja que el local de
Santa Rita resultava massa xicotet.32 La majoria de les vegades, en la
programació d’actes, sobretot les conferències, s’havia de seguir tota
una carrera d’obstacles. Per a cada conferència calia demanar un
permís per escrit al Govern Civil perquè fóra autoritzada. En la
sol·licitud havien de constar: títol i guió complet de l’exposició, així
com el nom, professió, DNI, adreça i telèfon del conferenciant. En
aquests anys els tràmits eren conduïts pel secretari, Celedoni Aparisi
Aracil, que, a més a més, quan el conferenciant era de fora, havia
d’anar per ell i fins i tot fer alguna menjada amb ell. 

Prou sovint podia passar que la conferència no fóra autoritzada.
Per exemple, pel mes de març de 1970 en foren prohibides tres que
hi havia programades sobre “La figura humana de Cristo”. En aque-
stes es volia tractar de fer una anàlisi de la figura de Crist des de l’òp-
tica de tres religions diferents, per la qual cosa no hi hagué la corre-
sponent aprovació, ja que es demanava en la sol·licitud que totes tres
anaven relacionades i si en fallava una, aleshores les altres també.33

Altre problema que havia d’afrontar el Club quan volia progra-
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mar una conferència, a més dels permisos, era que havia de pagar
300 pessetes a Hisenda en concepte de taxes. El Club d’Alcoi, en
veure que els altres clubs d’Espanya no hi pagaven tant, va recórrer
contra la mesura i protestà davant l’administració governativa. El
recurs fou realitzat de manera totalment gratuïta pel notari José
Antonio García de Cortázar, soci del Club, que també col·laborava
en activitats com xarrades i conferències. Tots els documents foren
presentats per Lluís Torró i Celedoni Aparisi, que els portaren a
València el dissabte 2 d’octubre de 1971. Per fi, i després de molts
mesos d’espera, pel febrer de 1972, el Tribunal Contenciós
Administratiu de València va dictaminar en favor del Club d’Alcoi;
admetia que no calia pagar les 300 pessetes de taxes, però sí que
s’haurien de pagar per cada conferència 25 pessetes per tràmits. 

A banda d’aquests contenciosos amb l’Administració que mai no
s’acabaven —el de la independència respecte al Club d’Alacant
encara continuava— i les prohibicions d’activitats, cal afegir les cita-
cions a Comissaria que patien alguns socis, que s’havien de presen-
tar a la Policia per a donar-ne explicacions sempre que se’ls dema-
nara. En aquest sentit, per exemple, Aparisi i Ruiz, dos membres de
la Comissió de Treball, foren citats a declarar a propòsit de la vetla-
da del dia 24 de desembre de l’any 1970, en la qual hi hagué festa al
local del club i, segons la Policia, s’hi produïren xarrades sobre
política i s’intentà fer proselitisme. Els funcionaris de la Policia dem-
anaren la llista de tots els socis de l’entitat i amenaçaren amb el tan-
cament si es produïen fets d’aquest tipus i la Directiva no controlava
les converses dels seus associats. Els dos socis abans esmentats con-
testaren que la llista havien de demanar-la a Alacant i, pel que fa a les
converses dels afiliats, respongueren que ells no podien tenir-ne un
control total, ja que tan sols responien de les activitats organitzades ofi-
cialment.34
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Encara que la persecució del Club i dels seus membres era bastant
forta, com ja hem comprovat en alguns exemples, tanmateix no hi
havia por de les autoritats governatives a les quals sempre es presen-
taven queixes i reivindicacions. Així, segons l’acta del Club del 10 de
març de 1971, en haver estat detinguts els socis Linares, Castañer i
Marqués, s’acordà escriure una carta al governador civil de la provín-
cia per a demanar-li informació sobre el motiu de la detenció
d’aquestes persones. També hi apareix una carta adreçada al min-
istre de Justícia, en què se li demana que es posara de nou en fun-
cionament l’article 18 del Fuero de los Españoles, tot al·legant que
la suspensió d’aquest article anava en contra de la Declaració
Universal dels Drets Humans. L’article esmentat, que havia estat sus-
pés a causa d’un estat d’excepció, deia així: “Ningún español podrá
ser detenido sino en los casos y en la forma que prescriben las leyes.
En el plazo de setenta y dos horas, todo detenido será puesto en lib-
ertad o entregado a la Autoridad judicial”.35

En la majoria de conferències i xarrades hi havia als locals la
presència de policies de la Brigada Político-Social que, vestits de
paisà i camuflats entre la gent, controlaven el que s’hi parlava i qui
era el que ho deia. És ben curiosa, interessant i il·lustrativa l’anècdo-
ta que ens va contar Lluís Torró Santonja. Segons ell, mentre la gent
estava escoltant una conferència, un xiquet que acompanyava a sa
mare, se li escapà i va anar a seure damunt d’un dels policies. Jugant,
jugant li va furtar la pistola que duia amagada sota la jaqueta i
exclamà:  “Mira, una pistola! a qui vol matar amb ella?”. Aquest suc-
cés va produir l’esglai i la sorpresa general entre tot el públic assis-
tent a l’acte, que s’hagué d’interrompre momentàniament i que poc
després va continuar. Una altra vegada, segons el testimoni dels ger-
mans Josep i Lluís Torró Santonja, dos policies es presentaren als
locals de la Unesco i s’assegueren a oir una conferència. Aleshores
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se’ls van demanar els carnets de socis; com que no en tenien, els
digueren que si no tenien ni carnet de socis ni una ordre judicial per
a entrar als locals havien d’abandonar la sala, cosa que van fer de
seguida. No obstant això, un altre dia s’hi presentaren de nou dos
policies que tenien la lliçó més ben apresa, i davant de la mateixa
situació respongueren que ells s’hi quedaven “por cojones”, perquè
els donava la gana i que d’allí no els treia ningú, perquè no els calia
ni carnet de socis ni ordre judicial, ja que estaven fent la seua faena
i complint les ordres que els havien donat els seus superiors. A més,
segons el testimoni aportat per Lluís Torró, la policia els havia
col·locat un xic jove dins de la Junta Directiva amb funcions clares
de “llepó”, fins que s’adonaren de les seues actuacions i l’expulsaren
del Club.

Pel que fa a la programació d’activitats de la Unesco, cal destacar
les xarrades i conferències centrades en l’any 1971, considerat com
l’Any Internacional de la Lluita contra el Racisme i la Discriminació
Racial:

– 13 de febrer: “Situación actual de Chile”, per Antonio
Sempere Ferrándiz, capellà espanyol resident a Xile.

– 27 de febrer: “Diferentes enfoques sobre la dirección
teatral”, per Antonio Oltra Miralles.

– 4 de març: “Diversos aspectos de Latinoamérica”, per l’escrip-
tor Enrique Ruiz García.

Durant el mes de juny un dia cada setmana i una altra del mes de
juliol, concretament el dia 6, Roberto Payá Martí, professor
d’Economia, va impartir una sèrie de xarrades sobre temes
econòmics de molta actualitat. En aquestes es tractaren qüestions
com ara la Història de l’Economia i les seues teories principals, con-
sum, producció, mercat, renda i la seua forma de distribució, estalvi,
inversió i mercat de capitals. El cicle de xarrades va concloure el 6
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de juliol analitzant el tema de les crisis econòmiques.
La resta de xarrades destacades foren:

– 23 d’octubre: “Problemática de la generación joven”, per
Manuel Rodríguez, president del Club.

– 6 de novembre, a les 20.30 de la vesprada, xarrada-col·loqui:
“Objecte de l’Espeleologia”, per Rafael Torregrosa.

– 9 de novembre: projecció de diapositives sobre el tema
“Plantas, insectos y paisajes”, a càrrec de Francisco Pérez

– 11 de novembre: segona part teòrica del Primer Curset
d’Orientació per la Muntanya.

– 13 de novembre, a les 8 de la vesprada, conferència titulada
“El Tercer Teatro Español”, pronunciada per Pedro Altares,
periodista i director de la revista Cuadernos para el Diálogo.

– 20 de novembre: conferència-homenatge a Pablo Picasso en
el seu noranté aniversari, per Ernesto Contreras, crític d’art.

– 11 de desembre: “Recital-homenaje a Pablo Neruda”, per
Ramón Micó, Geny Solana i Manuel Rodríguez.

Tots aquests actes se celebraren al local del Club. Hi hagué uns
altres que es van realitzar a la Casa Municipal de Cultura, entre els
quals cal mencionar:

– 27 de març: “Traducción de inscripciones ibéricas”, per Juan
Faus Cardona.

– 17 d’abril: “El corazón y sus enfermedades”, conferència del
cardiòleg Anselmo Aracil Gosálbez.

– 15 de maig: “Traducción de nombres personales, toponimia
y palabras en uso de origen hispánico pre-romano”, pronun-
ciada per Juan Faus Cardona.

– 5 de juny: “Beethoven ese genio”, conferència homenatge a
l’il·lustre músic, per part de Luis Martínez Richart, escriptor.

– 26 de juny: “Aspectes econòmics i socials d’Alcoi al segle
XIX”, conferència a càrrec de Màrius Garcia Bonafé, profes-
sor d’Història.

– 3 de juliol: “El segle XVIII alcoià: inicis de la industrialització”,
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conferència de Rafael Aracil Martí, professor d’Història.

A partir del mes de setembre i durant l’espai de set dimarts con-
secutius, hi hagué unes xarrades de divulgació de Física,
Matemàtiques i Electricitat per part d’Alfredo Carbonell García,
enginyer tècnic. El 30 de novembre s’inaugurà una gran exposició
d’art titulada “Picasso 90 anys”, dedicada com a homenatge al gran
pintor malagueny. S’ubicà a la Discoteca El Buho d’Alcoi, situada al
carrer d’Oliver. En aquesta estigueren representats les figures més
importants de la pintura alcoiana del moment: Alejandro, Saura,
Antoni Miró, Aracil Ruescas, Candela Vicedo, Ramón Castañer,
Eduard, Mila Santonja, Ismael Belda, Jordi Valor (fill), Llorens Ferri,
Sento, Roc i Vidal i Vidal. En 1971 també se celebraren taules
redones que tractaren temes com “La no violencia”, “La mujer y el
matrimonio”, “La Unesco y los pueblos”, “Gitanos y discriminación
racial”, “El derroche de la sociedad de consumo”, “Transición del
feudalismo al capitalismo”, “Bioespeleologia”, “Economia prehistóri-
ca” i “Biografia de Miguel Hernández”, entre d’altres.

A banda d’aquesta gran quantitat de conferències, xarrades i
taules redones acompanyades d’alguna exposició o audició musical,
el Club també programà cursets, classes de francés i alguna que altra
visita a un poble o paratge que semblara interessant. Pel que fa a les
classes de francés, cal dir que s’impartiren fins al mes de juliol, data
a partir de la qual s’hagueren de suspendre momentàniament per
malaltia de la seua professora Salomé Moltó. Si parlem de viatges o
visites, el dia 24 d’octubre se’n va efectuar una al poble de Biar, on
es va visitar l’històric castell medieval, la Casa de l’Ajuntament i l’es-
glésia parroquial, acompanyats en tot el moment de la visita per un
grup d’Amics dels Castells de l’esmentat poble. Per la segona
quinzena del mes de novembre foren realitzats uns interessants
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cursets sobre socorrisme que tingueren l’assessorament i direcció
dels metges Manuel Rodríguez i Julio Berenguer, ajudats també pel
practicant Ángel Verdú Elías i Josep Saiz Alonso, cap de protecció
civil.

Això no obstant, encara foren prohibides per les autoritats
algunes de les conferències que estaven programades: la del 6 de
març, “La figura humana de Cristo”, per Ignacio López Peña, pastor
de l’Església Adventista del Seté Dia; la del 7 de març, “La figura
humana de Cristo”, per Antulio Asensi; la del 9 d’octubre a la Casa
de Cultura, “Problemática de la creación artística”, que havia de ser
pronunciada per l’escriptor Andrés Sorel.

De vegades un acte programat per a un dia en concret no rebia el
permís en el dia demanat al Govern Civil de la província. Aleshores,
s’havia de retardar fins que volien les autoritats governatives fran-
quistes. Aquest és el cas de l’homenatge poètic que se li volia dedicar
a Pablo Neruda per part de Manuel Rodríguez Martínez, Geny
Solana i Ramón Micó. Aquest acte per al qual havia estat demanat el
permís governatiu per al dia 27 de novembre, finalment, no va ser
autoritzat fins a l’11 de desembre, amb els greus trastorns i dificul-
tats que la situació ocasionava al públic que pensava assistir a aque-
sta mena d’activitats.36 A banda de tots aquests entrebancs i traves,
el Club de la Unesco, però, mai no es manifestava derrotat i
prosseguia amb els objectius que s’havia marcat, sense que el tanca-
ment del local o les dificultats administratives en l’autorització de
permisos dugueren a socis i directius a defallir i claudicar d’alguna
manera en els propòsits d’una millor difusió d’una cultura més plu-
ral i de defensa a ultrança dels Drets Humans. 
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ELS ANYS 1972, I 1973: EL CLUB D’ALCOI, LÍDER ENTRE ELS

DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT

En aquests primers anys de la dècada dels setanta, concretament
en 1972, s’assisteix a la inauguració d’importants edificis a la ciutat,
com és el cas de Simago, que va ser obert el 19 de maig i es va
instal·lar als locals on havia estat l’antic cinema Avenida. Poc
després, el 7 de juliol fou inaugurada la Residència Sanitària de la
Seguretat Social en un acte en què estigué present el ministre de
Treball d’aleshores, Licinio de la Fuente. El 12 de juliol començà a
funcionar el Poliesportiu.

A banda d’aquests esdeveniments, l’any 1972, segons el periòdic
Ciudad, el 3 de març es produïen els primers conats de conflictes lab-
orals en el tèxtil, i el 14 del mateix mes fou desorganitzada una
cèl·lula comunista. La manifestació d’aquests fets ens demostra que
el moviment obrer alcoià no estava del tot mort i que cada vegada, a
mesura que anàvem entrant en els setanta, amb la debilitat i la crisi
del règim franquista, aniria prenent més força i cobrant més protag-
onisme.

Pel que fa a la vida municipal, el 14 de juliol es produí la mort de
l’alcalde Francisco Vitoria, substituït quasi dos mesos després, el 29
de setembre, per Jordi Silvestre Andrés. El 27 de gener de 1973
Enrique Oltra Moltó fou nomenat “consejero nacional” del
Movimiento per la província d’Alacant, i més tard, el 7 d’agost, seria
designat governador civil de València, mentre que un altre alcoià,
Alberto Jarabo Payá, en la mateixa data era nomenat delegat
nacional de Premsa i Ràdio del Movimiento. El 23 de juny de 1973 a
la placeta del Mestre Jordà fou inaugurat un monument en memòria
de l’escriptor de Monòver, Azorín.
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Aquests anys de començament de la dècada del setanta, en la vida
de la Unesco foren bastant importants pel que fa a l’organització d’ac-
tivitats, ja que hi n’hi hagué moltes i molt interessants. Segons ens
diu José Vicente Mateo en el seu llibre El Club de Amigos de la Unesco
de Alicante, en aquest període el Club d’Alcoi aconsegueix un protag-
onisme tan gran que desplaça al d’Alacant en nombre de socis i
activitats realitzades. A més a més, té un fort pes específic en la
Directiva del Club de la capital. Aleshores, ens trobem que l’any
1972 el metge Manuel Rodríguez n’era el president; Salvador Ruiz
González, el vicepresident; Celedoni Aparisi Aracil, el secretari gen-
eral; i José Hipólito Cantó, un dels vocals. En la resta de la Junta
Directiva d’Alacant hi havia membres del Club de la capital i també
dels de Callosa del Segura i Mutxamel, però la representació més
important la tenien els membres d’Alcoi.37 Celedoni Aparisi Aracil
relatà que el Club d’Alcoi era en aquell temps el principal conduc-
tor, però a causa de la dependència del d’Alacant per les qüestions
legals, els representants alcoians s’havien de desplaçar a Alacant a les
reunions, on també acudien els dels Clubs d’Elx, Mutxamel i Callosa
del Segura.

L’any 1972 va ser declarat per la Unesco l’Any Internacional del
Llibre i el Club d’Alcoi el commemorà amb un gran nombre d’activ-
itats. Hi hagué, a més, una bona quantitat de conferències en valen-
cià sobre temes de defensa de la llengua i cultura valencianes, que
estaven prou perseguides i reprimides pel règim franquista. Emèrit
Bono Martínez parlà el 5 de febrer sobre “Pel model interpretatiu de
l’Economia Valenciana: Monocultiu i Creixement «Cap a Fora»”. El
25 de març Alfons Cucó i Giner presentà el seu llibre El valencianisme
polític. El 29 d’abril Rodolf Sirera dissertà sobre “Quatre notes per a
un teatre valencià”. Finalment, i dins d’aquest cicle per recuperar la
llengua, història i cultura valencianes, Joan Francesc Mira parlà el 27
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de maig sobre “Panoràmica històrica del País Valencià”. A més a
més, hi hagué dos recitals de cançons en valencià al Teatre Circ, en
què actuaren Ovidi Montllor (28 de maig) i Raimon (17 de desem-
bre). Segons el programa de mà de la conferència del catedràtic de
grec, Joan Francesc Mira, que es conserva a l’Arxiu Provincial
d’Alacant, sobre “Panoràmica històrica del País Valencià”, aquest
autor parlà sobre el País Valencià des d’època romana fins a Jaume
I, els efectes demogràfics i culturals de la Reconquesta, l’època d’ex-
pansió, l’època de decadència i la problemàtica al País Valencià con-
temporani.38 Analitzat aquest esquema anterior, s’adonem que el
que, sens dubte, es pretenia en aquesta conferència era fer una
anàlisi crítica, actual i documentat del que era la història veritable i
científica del País Valencià fins en aquells moments, així com quines
n’eren les perspectives de futur.

A banda d’aquesta important tasca de recuperació de la nostra
llengua, història i cultura, que eren els objectius que el Club s’havia
plantejat en tot el cicle de conferències sobre la problemàtica valen-
ciana, la Unesco d’Alcoi, a més a més, continuava promovent l’e-
speleologia i cursets de valencià, anglès i francés. També
prosseguiren les xarrades i taules redones sobre temes com la sex-
ualitat, la incomunicació i l’educació. El metge Manuel Rodríguez,
a més de ser el president de l’entitat, hi desplegà un important tre-
ball cultural oferint conferències sobre sexualitat, joventut i droga,
així com participant en alguns recitals i lectures poètiques, com la
que el 6 de juliol s’organitzà com a homenatge a Miguel Hernández,
en què també van intervenir Geny Solana i Ramón Micó.

Pel que fa a l’espeleologia, destacarem la gran activitat del Grup
Ratot, que encara que intentà integrar-se en la Federació Nacional
de Muntanyisme i aquesta no l’acceptava, sota la protecció de la
Unesco desplegà una gran tasca. Des del 2 de setembre fins al 15
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d’octubre es realitzà el “Primer Curset d’Iniciació al Muntanyisme”,
en què hi hagué xarrades i conferències sobre el tema, de les quals
cal destacar: “Orientació per muntanya”, per Rafel Torregrossa, el
qual en altres xarrades parlà també sobre “Què és l’espeleologia?”, i
“Planimetría”. També cal mencionar, entre d’altres, la participació
de Ricard Cerrada, que parlà sobre “Tècnica d’exploració”; Josep
Candela que va fer una xarrada teòrica d’escalada; Àlvar Seguí que
parlà sobre “Arqueologia”; el metge Julio Berenguer que dissertà
sobre “Socorrisme en muntanya”; i el també metge Manuel
Rodríguez, que va fer una xarrada sobre “La Unesco i la joventut”.

Tot i que foren moltes i importants les conferències o xarrades
teòriques que es desenvoluparen normalment a les vuit de la vespra-
da al local social del Club del carrer de Santa Rita, 26, també hi
hagué un important nombre d’eixides pràctiques, amb la finalitat de
visitar una cavitat, realitzar una marxa nocturna de regularitat i diür-
na d’orientació, fer muntatge de tendes, pràctiques d’escalada i de
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topografia subterrània. El dia de la clausura del curset, es lliurà als
participants un diploma acreditatiu.39

Però aquest any de 1972 dedicat a l’Any Internacional del Llibre,
també es destinaren una sèrie d’activitats a parlar del llibre. El 25 de
novembre hi hagué una conferència, a càrrec d’Enrique Cerdán
Tato, titulada “Año Internacional del Libro”. Com a acte important
en la segona quinzena del mes d’octubre, s’organitzà una Fira del
Llibre, per tal d’aconseguir una major promoció de la seua lectura i
venda.40 Altres conferències interessants que es produïren aquest any
foren:

– 10 de juny: “Los medios informativos y su función social”,
pronunciada per Juan Pérez Benlloch.

– 7 d’octubre: “La juventud y la cultura”, per Enrique Cerdán
Tato.

– 4 de novembre: “El alcoholismo en España y su tratamien-
to”, per Rafael Raduán Ripoll.
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– 23 de desembre: “La alienación de la mujer”, per Verónica
Fuentes.

A banda d’actes culturals com eren les conferències, també hi
hagué altres activitats: taules redones, recitals i lectures de premsa.
Pel que fa a les primeres, es produïren debats i discussions sobre
temes, com ara: “La enseñanza superior”, “Inteligencia, mitos y real-
idades” (sobre un llibre d’Henri Salvat), “Problemas actuales de la
enseñanza”, “La incomunicación” (sobre un llibre de Carlos Castilla
del Pino) i “Problemática de la sexualidad”. Respecte a lectures de
premsa, es feren també discussions i comentaris sobre els temes d’ac-
tualitat següents: “La agricultura en el Tercer Plan de Desarrollo”,
“España y el Mercado Común Europeo” i “La contaminación”.

Malgrat que el Club d’Amics de la Unesco d’Alcoi haja rebut
quasi sempre l’acusació que estava dominat pels comunistes, també
és veritat que aquests sempre intentaren fer una entitat plural que
anara obrint-se a tota la societat alcoiana. Aleshores, en totes les
activitats que s’hi organitzaven —en teoria només per als socis— hi
havia també entrada per al públic en general, i el que es volia era fer
una cultura objectiva, plural, oberta i en oposició a la cultura frus-
trant i repressiva del franquisme. En aquest sentit, segons Celedoni
Aparisi Aracil, per aquell temps secretari general i encarregat de
tramitar tots els permisos que es demanaven al Govern Civil
d’Alacant, alguns d’aquests els foren denegats o en altres tenien
problemes perquè les autoritats provincials al·legaven que cada per-
mís tan sols incloïa l’assistència dels socis i no la de tot el públic en
general, que després realment omplia els locals del Club.41

Un aspecte important que cal destacar, que apareix reflectit en les
actes del Club del mes de maig de 1972, és que el Club d’Alcoi man-
tenia relacions importants amb els de Madrid i Barcelona, tant per
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correspondència com directament. Així, d’acord amb l’acta del 24
de maig de 1972, Ruiz i Aparisi informen del seu viatge a Barcelona,
on assistiren a una reunió amb membres dels Clubs de Madrid i
Barcelona, per tal de tenir un canvi d’impressions sobre la marxa i
funcionament dels seus clubs. Ruiz i Aparisi, que representaven la
província d’Alacant, havien fet unes despeses de 5.180 pessetes i
després del seu viatge a Barcelona amb avió, proposaven que la
despesa feta s’havia de pagar de manera proporcional per part de
tots els clubs locals d’Alacant, és a dir, Mutxamel, Callosa del Segura
i Elx, que juntament amb el d’Alcoi estaven integrats en el de la cap-
ital.

Pel que fa a la gestió econòmica, la Unesco d’Alcoi funcionava
per regla general bastant bé, sense que tinguera gran dèficits, ja que
cobrava la majoria de quotes de socis i sempre posava a la venda lote-
ria de Nadal. En canvi, els clubs d’Elx i Mutxamel tenien dèficits i
deutes amb els d’Alacant i Alcoi, la qual cosa creava de vegades
situacions d’enfrontament i conflictes, on sense voler es trobava
implicat el nostre Club.42

L’any 1973, segons l’acta del 24 de gener, començava amb l’elec-
ció d’una nova Junta de Treball, que com a gran novetat estarà pre-
sidida pel metge Julio Berenguer Barceló. Sens dubte, era un intent
d’acostar el Club als homes de la dreta alcoiana. Juntament amb
Julio Berenguer figuraven en la Directiva: Celedoni Aparisi com a
vicepresident, Margarita Seguí com a secretària, Juani Montllor
Blasco com a vicesecretària, Lluís Torró, secretari de propaganda,
Àlvar Seguí Izarra com a bibliotecari i Manuel Rodríguez, Jorge
Olcina i Jaime Pérez, entre d’altres, com a vocals. El més important
i destacable d’aquesta Junta era que per primera volta se li atorgava
la presidència a una persona que no era ni comunista ni d’esquer-
res, en una entitat que, a causa dels problemes legals existents pel
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que fa als drets de reunió i associació, s’havia convertit en un “niu de
comunistes”.

Segons el testimoni de Julio Berenguer, ell se’n va fer soci pel
novembre de 1969, a partir de converses mantingudes amb Mario
Brotons, que en aquell temps n’era vicepresident. Encara que el que
hi havia sigut el seu introductor abandonà el Club poc després, ell hi
continuà i, a més, hi participà com a conferenciant o ponent algunes
voltes. Així, s’arriba al gener de 1973, en què després d’una votació
autènticament democràtica en va ser elegit president. D’acord amb
el seu testimoni, una de les persones principals que el mogueren
perquè s’hi presentara va ser Salvador Ruiz, conegut com a “Tele
Ruiz”, que era un comunista del sector moderat i partidari del dià-
leg amb la dreta. Segons Julio Berenguer, a mesura que s’entreveia
el final del general Franco, sorgiren postures d’apropament, tant
per part d’un sector de la dreta com per un sector de l’esquerra, que
volien que, en morir el cap de l’Estat, hi haguera una transició del
règim amb enteniment i pau entre tots i que no hi haguera nous
conflictes ni vessament de sang. En aquest context, el metge
Berenguer, que es confessà catòlic i de dretes, però partidari del dià-
leg amb una esquerra civilitzada, s’acostà al Club on va adquirir la
gran responsabilitat de la presidència i va assumir un repte que li
podia comportar greus problemes per tots els costats. 

D’altra banda, als comunistes no els aniria gens malament tenir
un “parallamps”, que amortira els possibles colps que vingueren de
la policia i de l’administració, que podien en qualsevol moment
posar fi a l’incòmode invent de la Unesco, que tants maldecaps els
duia. D’acord amb el testimoni de Julio Berenguer, amb la seua posi-
ció —en aquell temps era tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Alcoi—
, es convertia en una assegurança de vida perfecta per al Club, encara
que aquesta posició no estiguera exempta de problemes que li plante-
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javen la policia i els falangistes més durs. Tanmateix, segons les seues
paraules: “ho vaig fer de tot cor, amb la bona voluntat que augmen-
tara l’enteniment i el diàleg entre tots els alcoians, de cara a un futur
que fóra esperançador”.43

Entrant en el que era la vida cultural del Club en aquest any, con-
tinuà un seriós pla de treball, constituït principalment per conferèn-
cies, xarrades, taules redones, projeccions cinematogràfiques, audi-
cions musicals, recitals i exposicions. Pel que fa a les conferències,
cal destacar la del 5 de maig titulada “La Cruz Roja Española”, que
va ser pronunciada per Enrique Bosch Olcina, en aquella època
president de la Creu Roja d’Alcoi. El 2 de juny, Patricio Vallés Muñiz,
secretari de l’Ajuntament d’Alcoi, parlà sobre “Civismo”. El 8 de
novembre, Manel Rodríguez dissertà sobre Azorín. El 24 de novem-
bre, José Vicente Mateo pronuncià una conferència titulada
“Palabras para un discurso interrumpido por la muerte”. Es tractava
d’un homenatge al gran poeta xilé Pablo Neruda. 

Cal dir que per part de les autoritats governatives també hi hagué
prohibicions a algunes activitats programades pel Club. Així, el 14 de
desembre, la conferència titulada “Medios de comunicación en
España”, que havia de ser impartida per Félix Santos, director de
Cuadernos para el Diálogo, i Vicente Verdú, cap de Redacció de la
mateixa revista, va ser suspesa per ordre governativa. La mateixa sort
va tenir el 22 de desembre “Copérnico”, xarrada que havia estat pro-
posada pel capellà Antoni Romanyac Pujó com a homenatge al V
Centenari de la mort del cèlebre astrònom polonés. Finalment, no
es va poder fer perquè va coincidir amb els tres dies de dol oficial
decretats pel Govern amb motiu de la mort del que havia sigut pres-
ident, l’almirall Carrero Blanco.44 També hi hagué destacades taules
redones que tractaren temes tant interessants com “Centenari del
Petroli”, “Les relacions Església i Comunitat Política”, “L’origen de
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l’home” i “Iberoamèrica”, entre d’altres.
No s’hi pot oblidar els recitals i audicions musicals. En aquest sen-

tit, cal ressaltar l’audició de cançons i poemes de Miguel Hernández,
que es va produir el 6 de novembre; i el recital de guitarra del dia 9
del mateix mes, que va tenir com a protagonista el mestre guitarrista
i soci del Club, Antonio Benavent García. També hi hagué una bona
quantitat d’audicions de música de diferents estils (jazz, soul i pop), a
les quals assistia principalment la gent més jove del Club.

Per a concloure el resum de les activitats més destacades de l’any
1973, cal parlar de l’exposició de pintura d’Antoni Miró, que va
omplir dues setmanes, des del dia 15 de desembre fins al 28. De les
projeccions cinematogràfiques que desenvolupà la Secció de
Cinema, el 17 de febrer es projectà la pel·lícula de Buñuel
Tiburoneros i l’11 de març tingué lloc la projecció de Nazarín. Durant
el mes de maig es projectaren El millón, Catorce de julio i Viva la liber-
tad. Més endavant, pel mes de novembre, s’hi projectà un cicle ded-
icat a Bardem, amb títols com Calle Mayor, La muerte de un ciclista i El
último día de la guerra. Al mes de novembre el Club organitzà una
“Quinzena del Llibre”, que en realitat era una Fira del Llibre que
tenia la col·laboració de diferents llibreries locals i valencianes.
D’acord amb el programa, va durar des del dia 15 fins al 30 i podia
ser visitada tots els dies, de 8 a 10 de la nit.

Segons el periòdic Información d’Alacant, el 3 de novembre es pro-
duí un important esdeveniment en inaugurar-se el nou local del
Club a l’avinguda de José Antonio, núm. 15, que substituïa al del car-
rer de Santa Rita, que s’havia quedat xicotet i menys operatiu. A
l’acte assistiren les autoritats locals presidides per l’alcalde, Jordi
Silvestre Andrés, que uns anys després va arribar a ser president de
la Diputació Provincial d’Alacant i procurador en les últimes Corts
del règim de Franco. Les paraules de Silvestre, en arribar-li el
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moment del parlament, foren: “Centros culturales nunca hay bas-
tantes, y en esta ocasión estamos muy escasos de ellos. Vaya por Alcoy
y que haya suerte”.45 Aquest local de l’avinguda de José Antonio, 15
—amb el canvi de nom, l’Alameda, 15—, que va ser el que més
temps ha fet servir aquesta entitat, fou llogat el 14 de maig de 1973.
El contracte està signat per la part arrendatària per Celedoni Aparisi
com a vicepresident del Club i per la part arrendadora per Santiago
Romá, administrador i representant del propietari, que era Luis
Vicente Mataix. Les condicions especials del contracte, de manera
resumida, diuen que:

1. L’arrendatari pagaria les despeses de llum, neteja i una
part proporcional juntament amb els altres copropietaris
de la finca.

2. El local estaria destinat als usos següents: oficines, confer-
ències i altres activitats pròpies del Club.

3. L’arrendador, a partir de la signatura del contracte,
autoritzava l’arrendatari a fer-hi totes les obres de condi-
cionament necessàries, sempre que no es debilitara la con-
strucció de l’immoble.

4. El preu de l’arrendament s’estipulava en 6.500 pessetes
mensuals, que s’havien de pagar cada mes per endavant
dins dels primers 10 dies de cada mes i a partir del primer
dia de juny d’aquell any.46

Pel que fa a la gestió econòmica del Club en aquest any, la major
part dels ingressos procedia dels bons dels socis i d’una important
ajuda de l’Ajuntament, de 25.000 pessetes. D’altra banda, una gran
part de les despeses havien estat generades pels tràmits i les obres del
traspàs al nou local. Una volta tancat l’exercici econòmic del canvi
de domicili social, que segons ens apareix va ser al gener de 1974,
quedava un total recaptat de 420.500 pessetes i un total pagat de
409.629 pessetes. Aleshores, hi havia un superàvit de 10.871 pessetes,
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la qual cosa dóna a entendre que no s’administrava de mala manera
l’economia del Club, ja que després del gran esforç que representà
el canvi del local del Club, s’havia aconseguit tancar l’exercici sense
pèrdues. 

No podem concloure aquest capítol sense fer referència al Grup
Excursionista Ratot, que assistí al VI Congrés Mundial
d’Espeleologia que se celebrà a Txecoslovàquia del 3 al 9 de setem-
bre de 1973, tot representant el Club d’Amics de la Unesco, ja que
no hi podia anar en representació d’Espanya perquè no estava fed-
erat en la Federació Valenciana de Muntanyisme, que no el volia
acceptar. Segons el periòdic Ciudad de l’1 de setembre, hi assistiren
quatre membres del GER (Vicente Peidró, Àlvar Seguí, José Ribelles
i Ricardo Cerrada), que s’hagueren de pagar la major part del viatge
perquè la Unesco els va patrocinar el nom però no els podia subven-
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cionar. El congrés se celebrà a la Universitat d’Olomou, a uns 500
quilòmetres de Praga, on acudiren els millors espeleòlegs
d’Anglaterra, França i Itàlia, dels quals volien aprendre els alcoians
allí desplaçats, que també manifestaven el seu interés per conèixer a
quin nivell es trobava l’espeleologia als països de l’Europa Oriental.47

A més de la intenció d’entrar en contacte amb espeleòlegs d’al-
tres estats, els del Grup Espeleològic Ratot, també hi portaven una
pel·lícula realitzada per ells amb molt pocs mitjans però amb gran
il·lusió. Es titulava Labor de equipo, estava rodada en súper 8 i el seu
argument, en síntesi, reproduïa una introducció històrica d’Alcoi on
es narraven els seus primers assentaments humans i mostrava jaci-
ments arqueològics com la cova de la Sarga. A continuació, es dete-
nia en el Museu Arqueològic, per a després contar una historieta en
què dos xicots s’adreçaven cap al local del Club amb les seus motxilles
per tal de preparar una activitat d’espeleologia. També hi apareixen
una sèrie d’imatges de la Cova Juliana i de Río Mundo de gran belle-
sa. Aquesta pel·lícula va tenir un gran èxit, ja que va rebre una men-
ció honorífica en el Congrés de Txecoslovàquia, que reconeixia els
seus mèrits. Més endavant, el Grup Ratot n’envià una còpia a la seu
de la Unesco de París, que hi pagà més de 1.000 dòlars pels drets d’u-
tilització i distribució.48
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ELS DARRERS ANYS DEL FRANQUISME:
PERSECUCIÓ I PORTES PRECINTADES (1974 I 1975)

Abans de parlar del Club, que en aquests anys va veure les seues
portes tancades i les activitats paralitzades per decisió governativa als
pocs mesos d’iniciar-se l’any 1974, cal situar-se en les circumstàncies
que passaven a la nostra ciutat, que cada vegada anaven tornant-se
més i més complicades, sobretot a mesura que s’entreveia que la fi del
general Franco no estava massa llunyana. En aquest punt, els con-
flictes obrers que d’alguna manera s’havien iniciat en els anys anteri-
ors, esclataren en 1974, quan enfront de la negativa patronal a nego-
ciar un nou conveni i la decisió de suspendre la prima de 350 pes-
setes, es va produir la primera vaga general del tèxtil, que després es
va repetir també en els dos anys següents.

Les desavinences entre empresaris i obrers començaren pel
gener, i al febrer s’arribà a un nou conveni per als sectors de gèneres
de punt, cotó i llana, que incloïa un augment del 14 %, encara que
la patronal pretenia absorbir les 350 pessetes. Consumat més enda-
vant el fet de l’absorció de la prima, a partir del dia 4 d’abril es pro-
duí la vaga que va anar escampant-se per totes les fàbriques. Es van
produir concentracions d’obrers al pati dels locals de la CNS, on la
policia dispersava milers de treballadors, els quals, en no poden
reunir-se allí, realitzaven assemblees a l’Escola de Sant Roc i a la
muntanya de Sant Cristòfol. Al final, després de deu dies de vaga, el
14 d’abril, en una assemblea celebrada al paratge del Preventori de
Mariola, els treballadors decidiren tornar al treball, després d’haver
aconseguit 3.000 pessetes de gratificació per als obrers i 1.750 per als
aprenents.49

Tanmateix, quan semblava que la situació no es tornaria a repetir,
l’any següent de 1975, a causa de l’encariment de la vida, els salaris
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baixos, la crisi del sector amb empreses a tres dies a la setmana i unes
altres que presentaven suspensions de pagaments o tancaven les
seues portes, dugueren novament els treballadors a l’acció, sobretot
quan una altra vegada els patrons volgueren absorbir de nou les 350
pessetes conflictives. L’espurna que va encendre el foc va ser l’aco-
miadament de tres treballadores de l’empresa Pablo Doménech, que
es va produir el 15 de setembre. A partir d’aquest fet començà la
vaga que va anar estenent-se a la majoria d’empreses d’Alcoi,
Cocentaina i Muro. Un líder dels treballadors, Ricardo Llopis, presi-
dent de l’Agrupació de Fibres de Recuperació, va ser detingut per la
policia i conduït a la presó d’Alacant, acusat d’alterar l’ordre públic
en parlar en una assemblea de treballadors. El dissabte, dia 27, un
nombrós grup de 500 dones es manifestaren davant l’Ajuntament a
fi que l’alcalde actuara de mediador en el conflicte. El dilluns 29 hi
havia més de 100 empreses de vaga, amb un total de 2.800 trebal-
ladors de les poblacions d’Alcoi, Cocentaina i Muro. Finalment, el
dia 3 d’octubre, els obrers s’incorporaren al treball, després d’haver
obtingut garanties que no hi hauria sancions, la qual cosa no es va
complir totalment, ja que hi hagué alguns acomiadaments, expedi-
ents per a diversos representants sindicals i algunes empreses van lle-
var antiguitat als seus treballadors.50

Malgrat la situació de crisi econòmica i conflictes socials, la
població demanava quotes més altes de benestar. Així, es detectava
en la progressiva matriculació de vehicles, que avançava de manera
vertiginosa. Segons el periòdic Ciudad del 16 de gener de 1975, l’any
anterior s’havien matriculat 1.365 turismes, mentre que sols hi
havien nascut 1.284 xiquets. Evidentment, el parc de vehicles aug-
mentava de manera més ràpida que el dels naixements, un dels
aspectes que podem considerar que ja ens acostava a les societats
occidentals desenvolupades.
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En la vida política local alcoiana d’aquests dos últims anys del
franquisme, cal destacar la visita que pel juliol de 1974 va realitzar a
la nostra ciutat el director general de Cultura, Ricardo de la Cierva,
i la del ministre de Governació, José García Hernández, el qual a
finals de gener de l’any següent inaugurà el nou edifici de Correus.
També és important el relleu que es va produir al capdavant de
l’Ajuntament alcoià, ja que en ser nomenat Jordi Silvestre president
de la Diputació Provincial d’Alacant, fou substituït per Rafael Terol
Aznar, el qual va prendre possessió de l’alcaldia a principis de maig
de 1975. Aleshores, es va convertir en l’alcalde de la transició
democràtica, ja que va viure la mort del general Franco i els
moments inicials del canvi polític fins que es produïren les primeres
eleccions generals.

Quant al món de la cultura en aquest període, concretament pel
juny de 1974, el grup teatral La Cazuela, que seguia apostant per un
teatre obert i progressista, posava en escena El retaule del flautista i,
més endavant, pel mes de novembre representava Moltes variacions
per a un coixí, que havia sigut el Premi Alcoi de Teatre de l’any ante-
rior, mentre que en aquest any de 1974 se li atorgava a Compañero
presidente, compañero, de Daniel Cortezón, que plantejà conflictes i
després no es deixà representar per les seues connotacions polí-
tiques, ja que feia referència al recent assassinat del president xilé
Salvador Allende. L’octubre de 1974 era legalitzat el Seminari
d’Estudis Alcoians, entitat que, encara que més endavant desa-
paregué, va tenir un cert protagonisme cultural en els anys setanta.
Ja en 1975, pel mes d’abril, se li oferí un homenatge al poeta Joan
Valls i en el mes de juny es produí la visita del gran escriptor i premi
Nobel Camilo José Cela, que no estigué exempta de polèmiques.

Pel que fa al Club, després de la inauguració del nou local a
l’avinguda de José Antonio, núm. 15, es va aconseguir una millora
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notable quant a espai i instal·lacions en comparació amb l’anterior
local del carrer de Santa Rita. Aleshores, s’hi podien organitzar activ-
itats amb unes millors condicions, atesa la major amplitud de la nova
seu social. En iniciar-se l’any de 1974, declarat per la Unesco Any
Mundial de la Població, ben aviat començà el Club d’Alcoi a organ-
itzar activitats, com la projecció del documental de Festes de Moros
i Cristians o audicions musicals dels Beatles i Santana adreçades a la
gent jove de l’associació. Del 2 al 23 de març hi hagué una exposició
d’olis i guaixos del pintor cordovés Francisco Aguilera Amate, artista
que, segons el Ciudad del 2 de març, havia realitzat estudis al Círculo
de Bellas Artes de Madrid amb l’escultor Jorge Orteiza i amb el pin-
tor Carlos P. de Lara, i del qual deia que havia estat fundador de
diversos grups artístics i participat en moltes d’exposicions individu-
als i col·lectives. Es comentava que aleshores pertanyia al grup de
gravadors Estampa Popular i finalment es parlava de l’exposició a la
Unesco que, segons el Ciudad, constava de 25 obres que estarien
penjades fins al 16 de març i que es podien visitar tots els dies des de
les vuit fins a les deu de la nit. El 9 de març l’escriptor alcoià José
Cuenca Mora pronuncià una conferència sobre el poeta de la
Generació del 27, Rafael Alberti, que es titulava “El hombre y el
poeta”.

No obstant això, els actes més importants d’aquest any foren les
conferències i xarrades que es desenvoluparen al voltant del tema de
la religió. Així, doncs, el 9 de febrer hi hagué una xarrada i la pro-
jecció d’una pel·lícula sobre el tema “¿Qué es la Iglesia de los
Mormones?”, que fou protagonitzada per Elder Layne M. Torres i
Elder Jean Lup Goudara. Dins d’aquesta mateixa línia de tractar el
tema religiós, el 6 d’abril el capellà Antonio Sempere Ferrándiz
parlà sobre “¿El cristianismo es una ideologia?”. La conferència més
destacada d’aquest cicle, però, fou la del 7 d’abril, que es titulava
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“Evolución de la moral”, en la qual actuà com a ponent l’eminent teò-
leg Enrique Miret Magdalena. El periòdic local Ciudad de l’11 d’abril
dedicava una breu anàlisi o comentari sobre aquestes dues últimes
xarrades. De la primera, la d’Antonio Sempere, deia que el conferen-
ciant va analitzar les diferents formes de representació i expressió de
la doctrina de Crist, d’acord amb les característiques peculiars de cada
època històrica bàsica: israelita, hel·lenisme, edat medieval i moderni-
tat. Pel que fa a la segona, la de Miret Magdalena, el comentari ens
explicava que el cristianisme en els temps actuals anava dirigint-se cap
a una nova moral, sobretot des del Concili Vaticà II, a partir del qual
l’Església buscava uns creients més preocupats per la problemàtica
social i aconseguir una societat més justa.51

A l’entorn de la conferència de Miret Magdalena, que va ser
arreplegat a Alacant per Celedoni Aparisi, que l’acompanyà amb el
seu Seat 600 fins a Alcoi, segons ens relatà el mateix Aparisi, es pro-
duïren unes circumstàncies bastant especials, ja que la xarrada del
famós teòleg coincidí amb els moments en què esclataven a la nos-
tra ciutat els grans conflictes i les vagues del tèxtil. Si seguim el per-
iòdic Información d’Alacant dels dies 9 i 10 d’abril, el primer dia hi
havia prop de dos mil treballadors de vaga, i en el segon la xifra pujà
fins a quasi els cinc mil. Aleshores, el mateix dia de la conferència, hi
havia molts treballadors manifestant-se pel carrer i, en veure que
podien ser apallissats per la policia, no sabent molt bé on amagar-se,
apressadament corregueren i entraren a refugiar-se a la seu de la
Unesco on s’estava desenvolupant l’acte cultural. Aquesta
intel·ligent i sens dubte hàbil maniobra, segons paraules de
Celedoni Aparisi, va contribuir al fet que una bona quantitat de tre-
balladors del tèxtil es lliuraren d’una pallissa ben segura.52

Poc després, a causa de l’augment de la repressió franquista, i
amb data del 29 d’abril, per ordre governativa foren suspeses totes
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les activitats de la Unesco d’Alcoi, per la qual cosa es tancà el local i
no s’hi pogueren realitzar més actes. El motiu d’aquesta clausura fou
un ofici del governador civil de la província, en què advertia que en
no haver-se reformat els estatuts del Club de la Unesco d’Alacant,
que incloïen domicilis socials i seccions obertes a Alcoi, Elx i
Mutxamel, d’ara endavant no es considerarien legals les activitats
realitzades fora del local de la ciutat d’Alacant, on, a més a més, sola-
ment es permetrien els actes per a socis i no per al públic en gener-
al. Segons Celedoni Aparisi, les portes del Club foren precintades i
les claus foren depositades en el Jutjat d’Alcoi fins a nova ordre de
les autoritats governatives.

Encara que la Unesco d’Alcoi no podia realitzar activitats culturals
al seu local social, continuava rebent cartes i, sobretot, publicacions
a les quals estava subscrita. El Club s’hagué d’adreçar a diferents per-
iòdics, revistes i publicacions, en què els anunciava que haurien de
suspendre els enviaments de subscripcions perquè l’entitat es troba-
va tancada i no funcionava. Aquesta carta es va adreçar a totes les
publicacions que la Unesco rebia per aquell temps: Ciudad d’Alcoi,
Dossier Mundo, Tretzevents i Serra d’Or de Barcelona, Correo de la Unesco,
Gaceta del Derecho Social i Cuadernos para el Diálogo que procedien de
Madrid. El comunicat era igual per a totes, s’envià amb data del 9
d’agost i deia textualment:

“Muy Sr. nuestro:

En cumplimiento de una resolución del Gobierno Civil de
Alicante, de fecha 29 de abril del año en curso, este Club ha
tenido que suspender sus actividades en el domicilio de Alcoy,
Avda. de J. Antonio nº 15, hasta la resolución del recurso de
alzada que ante el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación se
interpone frente al acto administrativo referido y a resultas de
la misma.
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Por lo cual le comunicamos suspenda de momento el
envío de su periódico hasta nuevo aviso por nuestra parte.

Atentamente le saluda.
POR EL COMITÉ EJECUTIVO

El Vice-Secretario en Alcoy
Celedonio Aparisi”.

Tanmateix, tot i que no es podien realitzar activitats a la seu del
Club, l’entitat sí que n’organitzava a la Casa de Cultura. Així, el 28
de setembre s’hi projectà un documental sobre espeleologia i
arqueologia, que havia estat realitzat en diverses coves de Río
Mundo i al Museu Arqueològic d’Alcoi pel Grup Espeleològic Ratot,
el qual en aquella època pertanyia a la Unesco d’Alcoi. El 19 d’oc-
tubre, també amb organització del Club i a la Casa de Cultura, tin-
gué lloc la conferència sobre cinema titulada “El cine fenómeno
industrial”, en què dissertaren Francisco Moreno Sáez i Antonio
Dopazo Jover, tots dos escriptors i crítics cinematogràfics del periòdic
Información d’Alacant.

Per a concloure l’any 1974, el dissabte 9 de novembre el Club
havia organitzat a la Casa de Cultura la projecció d’uns documentals
cedits per l’Ambaixada Francesa a Madrid. Aquests documentals no
pogueren ser projectats perquè a última hora fou exigit per part
d’Información y Turismo un full de censura sobre els documentals
esmentats, la qual cosa no era possible en tractar-se d’unes
pel·lícules de tipus científic. L’un es titulava Prelude a la Rance i trac-
tava de la construcció d’una presa; un altre, titulat Contrepied relata-
va la vida d’un buròcrata que havia estat despatxat del seu lloc de tre-
ball perquè portava unes sabates massa sorolloses. Hi havia un altre
que amb el títol d’Ares contra Atlas consistia en sis episodis curtets on
es narraven de manera humorística les circumstàncies d’una guer-
ra.53
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Davant la negativa de l’Administració a obrir les dependències
del Club, els seus membres d’Alcoi mai no es van plegar de braços, i
intentaren tota mena de recursos i procediments legals, encara que
s’estavellaven contra el dur mur que significava el règim franquista.
En aquest sentit, per l’agost de 1974, el Club d’Alacant adreçava una
carta al d’Alcoi a propòsit del tancament del local, de la fi d’abril, i
els resultats obtinguts en els recursos presentats. En aquesta s’expli-
cava que després de tots els possibles intents (elevació d’un recurs
d’alçada davant el Ministeri de la Governació; escrits a la Direcció
General de Cultura Popular i a la Comissió Nacional de Cooperació
amb la Unesco), tots aquests esforços havien estat un fracàs segons
es relata:

“Lamentamos comunicarte que todos los esfuerzos han
sido baldíos. Hubo un cruce de correspondencia con D.
Ricardo de la Cierva, Director General de Cultura Popular y
D. Fernando Valderrama Martínez, Secretario General
Adjunto de la Comisión Nacional, prometedores en principio
y en seguida frustrados. Y se produjo la sentencia ministerial
que desestima nuestro recurso, dejando entreabierta la
opción última de la vía contencioso-administrativa, de
tramitación seguramente larga —entre dos y tres años— y
resultado incierto”.

Segons la sentència governativa, les actuacions legals empreses
des de 1968 no eren acceptables, per la qual cosa es considerava que
el Club mai no havia existit legalment fora de la ciutat d’Alacant. Per
tant, la situació de fet entre l’octubre de 1968 i l’abril de 1974 no
pressuposava l’adquisició de cap dret.54 La situació tan precària en
què es trobaven les dependències d’Alcoi, Elx i Mutxamel, totes elles
suspeses i amb prohibició de celebrar actes públics des d’abril de
1974, conduí que el 9 de gener de 1975 el president del Club
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d’Alacant d’aleshores, José Vicente Mateo, s’adreçara amb un escrit
a Arias Navarro, en aquell temps president del Govern, en què li
demanava que hi haguera un millor tracte per als clubs i que es pos-
sibilitara la seua obertura:

“(...) Apelando a la esperanza del discurso del 12 de
febrero de 1974, la política de dureza contra este club y su
homónimo de Madrid, no parecen el mejor ejemplo para
favorecer una política de tolerancia y de convivencia entre
todos los españoles”.

També el 9 de gener hi hagué una altra carta del president de la
Unesco d’Alacant, on s’adreçava al general Franco, demanant-li que
es dignara a obrir els clubs clausurats, així com, en vista de “Justitia
et Pax” i els Convenis Internacionals, concedira una amnistia general
per a tots els espanyols que sofrien desterrament, presó, exili o qual-
sevol sanció civil per fets d’intencionalitat política o objecció de con-
sciència. Reclamava el reconeixement dels drets de reunió, asso-
ciació i llibertat d’expressió, alhora que recordava el respecte a les
minories ètniques existents per tot l’estat espanyol. En les seues
paraules —textuals— concloïa:

“Con la espera de que este gran acto constituya la cierta y
definitiva reconciliación nacional, que sólo puede asentarse
sobre la pacífica y civilizada convivencia de todos los
españoles, la que contemple y respete su real diversidad de
convicciones e ideas, saludo a V. E. con el acatamiento
debido”.55

En aquesta línia de no donar-se per vençuts i d’adreçar escrits a
tota mena d’institucions per a informar-ne de la situació, apareix
també un altre escrit del 9 de gener de 1975, que té com a desti-
natària la Unesco de París. En aquesta carta, el Club d’Alacant rela-
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ta els greus moments que passaven les seues dependències a Alcoi,
Elx i Mutxamel, a causa de la clausura dels seus locals, així com la
prohibició d’organitzar actes que no siguen a la seu d’Alacant i
exclusivament per als socis, no mai per al públic en general. El pres-
ident, José Vicente Mateo, es queixa dient que al seu Club li resta
una capacitat operativa mínima i, sobretot, al sector més dinàmic de
tots en nombre de socis i activitats programades, que considera que
és el d’Alcoi.

El 17 de març es registrà la presència a Madrid del director gen-
eral de la Unesco, Amadou Mahtar M’Moow, el qual s’entrevistà amb
el príncep Joan Carles i amb Arias Navarro, tenint com a tema prin-
cipal la polèmica situació que travessaven els Clubs de la Unesco a
Espanya. Després d’aquesta entrevista, El Noticiero Universal de
Barcelona del 18 de març feia una anàlisi de la situació i comentava
que l’Administració i els Clubs d’Espanya anaven “de baralla”,
segons la primera, perquè les intencions i activitats d’aquestes enti-
tats anaven contra el sistema, al qual volien minar. Per la seua banda,
els clubs afirmaven que es tractava d’una mania persecutòria sense
massa fonaments. A continuació, l’article d’El Noticiero ens explica
que:

“En España, salvo error u omisión, hay ahora los siguientes
Clubs, que ofrecemos por orden de antigüedad: el de
Barcelona, con 800 socios, el de Madrid, con 8.000, y el de
Alicante, con 500. Éste último tiene a su vez 3 delegaciones:
Alcoy (700), Muchamiel (70) y Elche (200). Por orden guber-
nativa están cerrados hoy día los clubs de Madrid, Alcoy,
Muchamiel y Elche. En cambio permanecen abiertos los de
Barcelona y Alicante”.

En la circular informativa de règim interior, que el Club
d’Alacant va distribuir també per al d’Alcoi pel mes d’abril, s’infor-
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mava que el passat mes de març hi havia hagut una roda de premsa
en un hotel de Madrid, on participaren Rafael Taibo, president del
Club de la capital d’Espanya, i Carlos Sotos, el seu secretari general.
També hi hagué representació del Club d’Alacant (José Vicente
Mateo) i del d’Alcoi (els senyors Mestre i Torró). El citat document
anterior diu que no hi hagué incidents i que, a més a més, es lliurà
una nota a la premsa en què es demanava que es revocara la situació,
mitjançant la qual s’atemptava contra els més mínims drets de la per-
sona humana: associació, reunió i expressió.

Encara que el Club d’Alcoi assolí tanta importància, ja que tan
sols era superat en nombre de socis pel de Madrid i estava quasi
igualat al de Barcelona, no obstant això, durant tot l’any de 1975 el
local del Club de la nostra ciutat estarà tancat per decisió governati-
va i no hi ha constància, ni per la premsa ni per dades d’arxius, que
es registrara cap activitat, a excepció que es produïra algun acte a la
Casa de Cultura i que no hi apareguera el nom de la Unesco d’Alcoi.

A pesar d’açò, els components del Club no es van quedar parats;
aleshores, entraren en contacte amb els companys d’altres clubs
pròxims per tal de reunir-se, ajudar-se els uns als altres i dissenyar
estratègies comunes. En aquest sentit, segons el testimoni de
Celedoni Aparisi Aracil, que conserva la factura del restaurant on es
van reunir diferents Clubs de la Unesco, el 8 de maig de 1975 al bar-
restaurant El Noray del Grau de Castelló, hi acudiren representants
dels clubs de Barcelona, Alacant i Alcoi. D’acord amb Celedoni
Aparisi, Barcelona estigué representada per Heribert Barrera i
Costa, destacat militant d’Esquerra Republicana de Catalunya, que
anava acompanyat també per Jaume Casanovas Artigas i Josep
Martínez de Foix. La delegació d’Alacant estava composta per José
Vicente Mateo, Francisco Moreno Sáez i Antonio Díaz González,
mentre que la representació alcoiana estava integrada per Josep
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Albert Mestre Moltó, Lluís Torró Santonja i el mateix Celedoni
Aparisi Aracil. La factura del restaurant va pujar a 3.142 pessetes i els
comensals menjaren principalment amanides, vedella i graellades de
mariscos, acompanyades de cerveses, aigua mineral i diferents vins.
Malgrat que aquest tiberi poguera semblar alguna celebració o men-
jar de negocis, en realitat era una reunió formal entre Clubs de la
Unesco que, atesa la situació repressiva i de persecució que estaven
patint, havien de buscar estratègies i solucions per tal de poder con-
tinuar funcionant, encara que hi hagué unes dificultats molts grans
que els ho impediren, com ho era una tan simple com la de reunir-
se i associar-se.

Del mes de novembre apareix una circular informativa del Club
de la Unesco d’Alacant que va adreçada a tots els socis del d’Alcoi.
Amb sentides i afectuoses paraules d’ànim intenta de debò que la
situació no els resulte tan dura, i recorda que la batalla jurídica es
manté i encara no està del tot perduda, ja que s’ha presentat un con-
tenciós administratiu en l’Audiència Territorial de València i, a més,
hi ha el propòsit d’anar fins al Tribunal Suprem, si cal.56 En el mateix
sentit, hi ha una altra circular informativa del nostre Club del mes de
novembre, que va adreçada a tots els socis amb paraules encorat-
jadores per tal de no donar-se mai per vençuts, i destaca que s’hi
dedicarien tots els esforços possibles a l’abast. La nota va signada pel
Comité Executiu i, a més a més, ens dóna l’adreça de “Pebo”57, mem-
bre del PCE i soci del Club, per si de cas calia fer alguna consulta
apropiada.
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ELS CONFLICTES DELS PRIMERS ANYS
DE LA TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA

L’any 1976 es van registrar a la nostra ciutat dues efemèrides molt
importants, ja que se celebrà el VII Centenari de Sant Jordi i es va
produir la visita dels reis d’Espanya, Joan Carles i Sofia, que hi
vingueren el 3 de desembre. No obstant això, va ser especialment
conflictiu tant en l’àmbit de l’estat espanyol com a Alcoi: vagues,
protestes i manifestacions afloraven pertot arreu, es clamava amnis-
tia, llibertats i pluralitat política. El cúmul de problemes socials i ciu-
tadans que havia propiciat la repressió franquista, que s’havien anat
acumulant a mesura que anava decaient el règim, una volta mort el
general, esclataren amb força i de sobte amb els inicis del camí del
procés cap a la democràcia.

Només començat l’any, pel mes de gener, es produïren manifesta-
cions, tancaments i actes de protesta, que s’assemblaven als que
estaven produint-se pertot arreu, en altres llocs de l’estat espanyol.
Així, el cap de setmana del 16 al 18 de gener, segons el periòdic
Ciudad del dia 20, es registrà el tancament de cinc treballadors a la
parròquia de Santa Rosa, que protestaven per l’acomiadament
d’Antonio Miró Vañó, company que treballava a Hipesa. També es
produïren manifestacions de centenars de treballadors a Cocen-
taina i Alcoi que demanaven amnistia, llibertat i readmissió per als
obrers que havien estat acomiadats. El que es reclamava bàsicament,
a banda que foren de nou admesos els companys despatxats, era que
es produïra una veritable amnistia que permetera la reconciliació
total entre tots els espanyols.

A la fi de març, el dissabte 27 es produí una nodrida manifestació
en què alguns centenars de persones, que portaven braçalets negres,
protestaven amb un gran silenci i civisme pels esdeveniments ocor-
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reguts a Vitòria, Elda i Tarragona, en els quals havien mort trebal-
ladors per la dura repressió de la policia davant de pacífiques actua-
cions de protesta. L’acte va estar encapçalat per una pancarta en la
qual es podia llegir “Repudiem les morts de Vitòria, Elda i
Tarragona”, que anava seguida de dues corones de clavells rojos
transportades per dones. La manifestació que havia estat suspesa
quinze dies abans, es va iniciar al passeig de Cervantes i va transcór-
rer per l’avinguda del Generalísimo, Sant Llorenç i la plaça
d’Espanya, on va acabar la protesta, després que una comissió pujara
a l’Ajuntament i li lliurara a l’alcalde un escrit en què es manifesta-
va la més enèrgica repulsa per les víctimes hagudes en els enfronta-
ments amb la força pública a les poblacions a les quals feia al·lusió el
text de la pancarta.58

D’altra banda, a mesura que passava el temps, tornava a esclatar
el conflicte en el tèxtil, però ara de manera més dura que com
s’havia produït en les vagues dels dos anys anteriors, perquè si abans
les protestes eren sobretot laborals i econòmiques, i la lluita es man-
tenia com a molt una setmana o uns deu dies, en aquest cas domi-
naven també les reivindicacions polítiques i la vaga s’estengué amb
caràcter quasi general al llarg de vint dies. 

Una de les causes principals que va fer esclatar el conflicte, a
banda de les reivindicacions polítiques i sindicals que figuraven ja
sempre en qualsevol moviment reivindicatiu, van ser les greus dis-
crepàncies en el moment de signar el conveni. Davant les peticions
dels obrers de 3.000 pessetes d’augment a la setmana, quaranta
hores setmanals, vint-i-cinc dies de vacances i presència en les nego-
ciacions dels representants dels treballadors, el conveni proposava
1.100 pessetes més a la setmana, de les quals s’havia de deduir l’IRTP
i la Seguretat Social, quaranta-quatre hores setmanals i vint dies de
vacances. Com a rebuig d’aquest acord que es considerava injust, ate-
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ses les grans diferències que separaven les parts social i econòmica,
el 31 de març 8.000 treballadors del tèxtil de mil empreses iniciaren
una vaga general, els quals, en ser tancats els locals del sindicat ver-
tical, es reuniren i realitzaren assemblees a les portes d’aquest o a
l’església de Santa Maria.59

La situació, a mesura que avançaven els dies de vaga, va anar tor-
nant-se més tensa i conflictiva. Així, el dissabte dia 10 d’abril, quan
ja s’havia entrat del tot en la segona setmana de conflicte, esclataren
els incidents que degeneraren en problemes d’ordre públic. Ja de
bon matí la força pública va haver de dissoldre una concentració de
vaguistes que tractaven d’organitzar una assemblea a l’aire lliure al
barranquet de Soler. Poc després, al passeig de Cervantes la Guàrdia
Civil també dissolgué un intent de manifestació de dones de trebal-
ladors, que volien realitzar un acte de protesta amb cistelles de la
compra buides. A mesura que avançà el dia, però, els esdeveniments
es van agreujar més i més, perquè els treballadors que no s’havien
pogut reunir al barranquet de Soler, els quals eren més de mil cinc-
cents, es congregaren en assemblea a la parròquia de Santa Maria de
la qual poc després foren expulsats per l’autoritat governativa. No
volent-se donar per vençuts, els vaguistes es concentraren pels
voltants de la parròquia de Santa Maria amb la voluntat de tornar a
reunir-se en assemblea a les 13.30 hores, la qual cosa fou impedida
per forces de la Guàrdia Civil i la Policia Armada que controlaven les
entrades a la parròquia. Les forces de seguretat invitaren els manifes-
tants que es dissolgueren, cosa que no va passar perquè grups de tre-
balladors es concentraren a Sant Tomàs, prop de la façana d’uns
cèntrics magatzems. Això va provocar la càrrega de la policia sobre
els manifestants, que va produir corregudes, esglais i contusions.60

Mentre que tots aquests fets dominaven la vida de la ciutat, per les
circumstàncies ja relatades anteriorment, i el Club de la Unesco
d’Alcoi continuava clausurat i les seues claus es trobaven al Jutjat, de
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manera que no s’hi podia realitzar cap tipus d’activitat ni reunió,
una gran part dels seus socis i de la població en general feien un
munt de reivindicacions al carrer. Segons Julio Berenguer, des que
va ser tancada la Unesco per l’abril de 1974 i fins que tornà a ser
oberta en 1977, hi hagué algunes reunions de socis i membres de la
Junta Directiva en la seua consulta del carrer de Sant Nicolau, on
assistien, per exemple, els germans Torró, Manuel Rodríguez i “Tele
Ruiz”, entre d’altres. Aquesta circumstància li va provocar que
rebera algunes visites de la policia en què se li advertia que les
reunions no eren legals i que podia tenir problemes.

En el transcurs de tot aquest temps, arran del tancament i la pro-
hibició, no es desenvoluparen activitats als locals del Club, encara
que alguns destacats membres de l’entitat participaren en els actes
que un insigne grup d’intel·lectuals alcoians dedicaren com a hom-
enatge al poeta oriolà Miguel Hernández. Així, es van afegir als actes
que li dedicaren altres pobles i ciutats alacantines. En aquest sentit,
segons el Ciudad del 3 de juny, Manuel Rodríguez Martínez pronun-
cià el dia 2 una conferència sobre el poeta i la seua obra a l’Institut
d’Ensenyament Mitjà. També s’anunciava que hi havia prevista una
exposició de pintura i escultura d’Ismael Belda a la Caixa d’Estalvis
d’Alacant i Múrcia.

Els intents per tal d’obrir els locals del Club al llarg de l’any 1975
havien estat un fracàs. Aleshores, amb data del 9 d’octubre de l’any
següent, s’hi constituí un Comité Executiu que intentà posar de nou
en funcionament el Club. La reunió va ser convocada per Josep
Albert Mestre Moltó, Celedoni Aparisi i Lluís Torró Santonja, a la
qual, a banda dels convocants, hi assistiren, entre d’altres, Manuel
Rodríguez, José Martínez Palao, Salvador Dasí Monzó, José Ribelles,
Julio Berenguer, Jorge Grau, Blas Sanoguera i Lorenzo Rubio. Dins
de l’ordre del dia foren llegits els objectius dels Clubs de la Unesco,
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que el d’Alcoi també assumia, així com la intenció de promoure’ls i
assolir-los mitjançant la programació d’activitats, consistents en con-
ferències, cursets, projeccions, exposicions, publicacions, viatges,
etc. A continuació, foren llegits els estatuts elaborats per a la consti-
tució de la societat, la seu de la qual s’ubicaria als baixos de l’avingu-
da de José Antonio, núm. 15, d’Alcoi. Un cop aprovats els estatuts i
els objectius pels quals hauria de regir-se la institució, es passà a la
formació d’un Comité Executiu, que seria provisional fins que n’hi
haguera un de definitiu, després de la primera Assemblea General. 

El Comité Executiu provisional fou constituït per aquestes per-
sones:

Manuel Rodríguez Martínez, president
Josep Albert Mestre Moltó, vicepresident
Celedoni Aparisi Aracil, secretari general
José Martínez Palao, secretari general adjunt
Lluís Torró Santonja, secretari de propaganda
Salvador Dasí Monzó, secretari de propaganda adjunt
José Ribelles Bonifacio, tresorer
J. Antonio Jordá Tomás, bibliotecari
Julio Berenguer, Jorge Grau, Emilia Jornet, Manuel Pérez, Blas
Sanoguera i Lorenzo Rubio, vocals.

Tots aquests integrants del Comité Executiu provisional, que s’en-
carregaren d’intentar posar de nou en funcionament el Club, són els
que apareixen com a signants de la instància adreçada al Govern
Civil, per tal que, sota l’empara de la Llei del 24 de desembre de
1964, el Club d’Alcoi fóra legalitzat i inscrit en el Registre Provincial
d’Associacions, a fi de poder aconseguir la seua total obertura per la
qual tant estaven lluitant des de feia prou de temps, sense que s’a-
conseguiren els fruits desitjats.61 Per tal de tenir més força en les
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reivindicacions d’obertura, Celedoni Aparisi, secretari general del
Club, s’adreçava a la Unesco de París per a demanar la col·laboració
i el suport als seus esforços. Per la seua banda, París que no negava
la seua ajuda, els remetia perquè buscaren també el suport de la
Comissió Espanyola de Clubs de la Unesco. Però la resposta de
l’Administració Provincial no hi arribava. Aleshores, el Comité
Executiu, davant del silenci administratiu, obrí els locals pel seu
compte i elevà un escrit al Govern Civil, amb data de 16 de desem-
bre de 1976, en què comunicava l’obertura del Club.62

El Ciudad del 21 de desembre del mateix any donava la notícia:
“Quedó inaugurado el Club de Amigos de la Unesco”. Segons aquest
periòdic el Club ja era autònom i no depenia del d’Alacant, la qual
cosa no era del tot certa, perquè hi havia un contenciós adminis-
tratiu que encara no estava resolt. Llavors, la situació era que, tot i
que l’entitat disposava d’uns locals propis, depenia administrativa-
ment del Club de la capital de la província fins que no fóra resolt
l’esmentat recurs. Segons el Ciudad, l’associació es volia convertir en
una “caixa de ressonància” de totes les problemàtiques socials, sense
que aquesta qüestió conduïra a la institució a decantar-se per alguna
opció partidista. Hi havia comentaris sobre les circumstàncies que
envoltaren el tancament dels locals, així com que la Comissaria
d’Alcoi havia fet responsable de les claus el president del Club.
Després es produí un fort debat, iniciat pel lider de CC.OO., Josep
Linares, quan llançà la pregunta sobre el tipus de cultura que s’havia
de patrocinar des de la Unesco. Obert el debat, s’arribà a la con-
clusió que es faria el tipus de cultura que demanara la propera
Assemblea General de gener de 1977, però que hauria de potenciar-
se la cultura popular, la del País Valencià, així com l’observació i
denúncia de tota mena de problemes socials.

L’any 1977, en què es van celebrar les primeres eleccions generals
democràtiques a Espanya després de la Guerra Civil, fou fonamental
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per a la història de la nostra entitat, ja que a més d’aconseguir per fi
la seua legalització i independència respecte del Club d’Alacant,
passà moments de crisi i descens de socis, com increments consider-
ables del nombre d’afiliats, i també es van reprendre amb força les
activitats programades.

Aquest any de l’arribada de la democràcia a l’estat espanyol, a
Alcoi i per part del Club, començava amb la sol·licitud al Govern
Civil perquè l’alcalde d’aleshores, Rafael Terol Aznar, poguera
impartir una conferència sobre autonomia. Segons Lluís Torró, el
permís es demanà el 7 de gener, però no a nom de la Unesco
d’Alcoi, que legalment continuava tancada, sinó donant l’adreça de
l’avinguda de José Antonio, 15, i el nom del conferenciant. La con-
ferència, que es titulava “Concepte d’Autonomia del País Valencià”,
fou finalment autoritzada i es va poder efectuar el dia 15 de gener, a
les 8 de la nit, al local del Club, que, encara que oficialment estava
tancat, va ser obert per a aquest esdeveniment, que va registrar una
assistència massiva. D’acord amb la informació del Ciudad del 18 de
gener, l’acte fou presentat pel president del Club, Manuel
Rodríguez, el qual també estava acompanyat per Josep Albert
Mestre. La sala estava plena de gom a gom, amb gent fins i tot als
corredors, que va seguir amb gran interés la conferència i el posteri-
or col·loqui, moderat pels senyors Mestre i Sanoguera.

El conferenciant, Rafael Terol Aznar, alcalde durant els moments
més conflictius de la transició democràtica, tingué un paper prou
moderat a la nostra ciutat en moments tan difícils i polèmics, i evità
que hi haguera vessament de sang i que Alcoi es convertira en un cas
semblant al de Vitòria. Encara que fou un alcalde designat, intentà
comportar-se com a democràtic, escoltar i donar participació a les
associacions de veïns, així com esforçar-se per unir la comarca de la
Muntanya en la Unió de Municipis, allò que s’anomenà “L’esperit
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del Carrascar” o “El Parlament Muntanyer”.63 Pel que fa a la seua
conferència en la Unesco, hi parlà de l’autonomia com una reivindi-
cació que hauria de ser per a tots els pobles de l’estat espanyol, sense
que cap arribara a sentir-se discriminat. Per a ell, autonomia no volia
dir separatisme, ja que els drets a una administració pròpia i la
defensa de la cultura i llengua de cada poble estaven recolzats fins i
tot pel nostre rei Joan Carles. Afirmava que els valencians no
podíem, ni havíem de quedar-nos arrere en aquest procés, i que calia
que s’espavilarem en aquest sentit. Defensava que l’autonomia no
podia ser patrimoni d’un únic partit, sinó que havia de ser treball de
tots. També argumentava la cooficialitat de la llengua catalana junta-
ment amb la castellana, encara que considerant el valencià com una
modalitat dins de la llengua catalana, i finalitzava opinant que els
temes més conflictius eren la qüestió de la llengua i la polèmica crea-
da al voltant dels Països Catalans.64

Analitzant els comentaris posteriors a la conferència, que foren
realitzats per la premsa del dia 18 de gener, Ramón Climent en la
seua secció “Panorama Político” del periòdic Ciudad i José Vicente
Botella en la valoració que feia des del diari alacantí Información,
deien que Rafael Terol, a banda d’aconseguir omplir el local de la
Unesco, ja que hi havia molta gent dreta als corredors, també va
saber donar la cara davant l’esquerra democràtica (socialistes, comu-
nistes i psanistes) en la qüestió autonòmica, “torejant bé” segons
l’opinió de Ramón Climent, i obtenint “certificat de bona democrà-
cia”, segons José Vicente Botella. 

Després de l’èxit de la conferència de Rafael Terol sobre autonomia,
fent un seguiment de la vida del Club a través del seu arxiu, el 20 de
gener s’envià un escrit adreçat al Govern Civil, on es demanava permís
per a celebrar una Assemblea General en què s’havia d’elegir el
Comité Executiu, que s’hauria de fer càrrec de l’administració de
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l’entitat. La reunió es demanava per al 30 del mateix mes i a les deu
i mitja del matí. El dia 28 de gener es va rebre una comunicació i la
visita de l’autoritat governativa que va prohibir l’acte, imposà una
multa i va clausurar les portes del local. Sobre aquest esdeveniment
hi ha un acta de la policia signada, d’una banda, pel comissari, Jaime
Cladera, i un altre funcionari del cos de Policia; i d’altra, represen-
tant la Unesco, ens apareixen les signatures de Celedoni Aparisi i
Manuel Rodríguez Martínez. Per aquest escrit sabem que les activi-
tats del Club foren suspeses, les portes segellades i les claus lliurades
a la Policia. El referit document, després d’una introducció on es diu
que sent les 20.30 hores del dia 28 de gener es presentaren els fun-
cionaris de la Policia als locals de la Unesco per a complir les ordres
del Govern Civil, a continuació ens explica:

“Se acuerda: 1º.– Suspender las actividades de la
Asociación en trámite de instrucción bajo la denominación
“Club de Amigos de la Unesco”, de Alcoy, hasta que en su caso
se resuelva sobre ello; 2º.– La clausura del local sito en la
Avenida de José Antonio, 15- bajo, de la ciudad de Alcoy, señal-
ado como domicilio social para en su día; y, 3º.– Dar cuenta a
la Autoridad judicial competente en el plazo dispuesto, a los
efectos correspondientes en el artículo 10,5 de la Ley de
Asociaciones de 24/12/64, se personan en dicho lugar los fun-
cionarios afectos a esta Comisaría”.65

Aleshores, després d’aquesta nova bufetada, el Club tornava a
patir la mateixa persecució de sempre i no s’avançava gens ni mica
en la legalització total de l’entitat, que mai no arribava i no acabava
d’aconseguir-se. El 19 d’abril hi arribà un comunicat del Govern
Civil d’Alacant que informava que, un cop resolt el contenciós de
l’Audiència Territorial de València a favor del Club, ja es podien
reprendre les activitats pròpies de l’entitat, però com a club filial del
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d’Alacant, no mai com a independent. Llavors, la tan anhelada
autonomia perseguida des de molt de temps arrere per l’agrupació
no arribava, encara que eren força laboriosos els esforços per inten-
tar-ho. Així, el 18 de maig, com que la situació no variava, s’envià un
escrit al Govern Civil mitjançant la visita de l’alcalde d’Alcoi, en què
es demana l’alçament de la clausura del local i la inscripció del Club
en el Registre Provincial d’Associacions amb caràcter independent
respecte del d’Alacant.66 Per fi, el 4 de juliol hi arribava l’acta d’ober-
tura del local mitjançant un telegrama del Govern Civil, que li don-
ava l’ordre a la Comissaria d’Alcoi per tal que la transmetera al Club.
Segons el document, en l’alçament dels precintes hi foren presents:
per part oficial, el comissari d’Alcoi, Jaime Claderas, acompanyat per
un altre funcionari; i, com a representants de la Unesco, Manuel
Rodríguez i Celedoni Aparisi. Atesa la importància de l’esmentat
telegrama, a continuació, en reproduïm la totalitat:

“sin perjuicio determinadas modificaciones para adaptar
estatutos a ley 24-12-64 que producirán su inscripción en el
registro provincial de asociaciones como puede procederse
por esa comisaría a levantamiento clausura local social de
Club Amigos de la Unesco de Alcoy sito en avda. José Antonio
15 de esa ciudad cuya titularidad a efectos de uso como domi-
cilio social ha sido acreditada ante este gobierno civil punto
deberá comunicar contenido de este telegrama a los interesa-
dos punto salúdole”.67

Tot i que el Club, després de molts anys de lluita, havia estat final-
ment legalitzat, faltava encara la seua inscripció en el Registre
Provincial d’Associacions i la consideració d’independent respecte
del d’Alacant, que, segons fonts d’arxiu, no va arribar fins al 24 de
novembre. Per fi i d’acord amb una comunicació del Govern Civil,
la Unesco d’Alcoi va ser inscrita en el Registre d’Associacions amb el
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número 499.68

Pel que fa al funcionament de l’entitat, el 19 de juliol el Ciudad
diu que s’havia de celebrar una assemblea general a la qual assis-
tirien uns trenta socis i en què es comentà que un gran nombre
d’afiliats s’havien donat de baixa en dedicar-se a la política. Es deia
que política i cultura no havien de ser incompatibles, i es proposava
captar nous socis i fomentar noves programacions culturals. Després
de tants anys durs de lluita d’oposició a la dictadura franquista i bre-
gant per la defensa d’una autèntica cultura oberta, democràtica i
plural, la Unesco es trobava ara que gran part dels seus afiliats, amb
la transició política de la dictadura a la democràcia, abandonaven el
Club i marxaven als partits polítics, centrals sindicals i altres associa-
cions que proliferaven amb la nova època de llibertats, perquè un
dels seus objectius, que era posar fi al franquisme i la lluita per la
consecució de la democràcia i les llibertats polítiques, ja havia estat
aconseguit. Aleshores, davant l’actual situació completament difer-
ent, calia replantejar-se noves metes que pogueren reorientar una
altra etapa en la vida de la institució.
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ELS MOMENTS DE CRISI AMB

LA TRANSICIÓ POLÍTICA DE 1977

L’any 1977 va ser molt important en la història recent espanyola,
ja que el 15 de juny se celebraren les primeres eleccions democrà-
tiques després de quasi quaranta anys de dictadura. Encara que en
l’àmbit nacional el triomf va correspondre a la UCD, pel que fa Alcoi
la situació va presentar alguns canvis considerables, ja que la victòria
va ser per al PSOE, que aconseguí 12.696 vots, seguit de la UCD amb
10.837, el PCE amb 6.515 i Aliança Popular que va obtenir 2.285
sufragis.69

Incidint de nou en la idea sobre la qüestió de la crisi del Club,
que ja s’apuntava d’alguna manera en el capítol anterior, es donava
el contrasentit que si en els primers moments de vida de l’entitat hi
hagué certes baralles pel seu lideratge entre comunistes i socialistes,
amb l’arribada de les llibertats i la democràcia, sembla que als líders
polítics i sindicals no els interessava tenir protagonisme en el Club,
ja que marxaven a ocupar els seus càrrecs en partits i sindicats i es
preparaven a repartir-se “el pastís de la democràcia”. Una gran part
dels socis marxaven als partits polítics o centrals sindicals, com ja
comentàvem algunes pàgines més amunt. Ramón Climent en la seua
secció “Panorama Político” del periòdic Ciudad del 30 de juliol deia:

“Hoy la Unesco parece ser que lo está pasando mal. En
Alicante el Club está en quiebra, es decir en expediente de cri-
sis, y en Alcoy, disimulando, va adelante, aunque resulta signi-
ficativo que nos remita una nota informativa en la que nos par-
ticipa de sus aspiraciones, estructuras y papel jugado en la
época franquista”.

Tanmateix, segons apareix en el llibre de José Vicente Mateo El
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Club de Amigos de la Unesco de Alicante,70 mentre que els clubs d’Elx i
Mutxamel, en l’anomenat tardofranquisme i la transició al període
democràtic, no aguantaren les persecucions i prohibicions de les
autoritats franquistes, tenint una vida prou curta que els portà a la
seua ràpida desaparició, els d’Alacant i Alcoi es mantingueren,
encara que el primer desaparegué en 1980 quan semblava que amb
la democràcia ja no era necessari, i el segon va aconseguir mantenir
la seua existència fins avui, encara que últimament de manera cada
vegada més precària en nombre de socis i activitats.

Sembla ben evident, tenint en compte les fonts consultades, que
el Club d’Alcoi va patir una certa crisi en l’afiliació i en el sentit de
la seua pròpia vida quan es va acabar la dictadura i va arribar la
democràcia. Aquest esdeveniment, sens dubte, hauria de portar a un
nou replantejament dels seus objectius, que en no ser ara d’oposició
a la política d’un règim repressiu, s’havien d’adaptar a la nova
situació de pluralitat política. El Club, un cop passada la problemàti-
ca inicial, que podíem considerar conjuntural i coincident amb el
període preelectoral i de les eleccions de 1977, on s’observà un sen-
sible nombre de baixes, després féu una adaptació a la nova situació,
aspirava a convertir-se en un fòrum on a banda de realitzar actes cul-
turals, pogueren també els partits polítics, les centrals sindicals i les
associacions veïnals expressar totes les seues inquietuds en forma de
debat plural. 

Era palpable que la democràcia, una volta que havia arribat,
també tenia els seus problemes, i era susceptible de crítiques perquè
les reivindicacions mai no s’acabaven. En aquest context, i amb el
suport dels mitjans de comunicació, la propaganda i el contacte del
Club amb la societat alcoiana, de nou l’entitat tornà a reviscolar.
Així, després d’aquesta dificultat inicial, la institució aconseguí man-
tenir-se almenys en un nombre d’afiliats de prop dels 400; també es

EL CLUB D'AMICS DE LA UNESCO D'ALCOI

- 102 -

LIBRO UNESCO-1ACTUAL.qxp:Maquetación 1  20/11/12  17:22  Página 102



va registrar un nombre d’altes de socis de 180, principalment en els
mesos que van des de setembre fins a novembre de 1977. La major
part d’aquestes noves inscripcions eren estudiants, mestres i també
alguns obrers. Entre d’altres, en aquesta època es produïren les altes
de l’historiador Ricard Bañó, que més endavant en va ser president,
i dels periodistes Ramón Climent Vaello i de Ximo Llorens.71

Segons l’acta del 2 de setembre, l’anomenat Comité Promotor
del Club, que s’havia responsabilitzat de l’entitat fins que una
Assemblea General elegira un Comité Executiu, tractà, entre d’al-
tres, els temes següents: endreçar el local amb vista a poder
començar a efectuar-hi activitats; donar funcions de secretari al vices-
ecretari, el senyor Martínez, ja que l’actual, Celedoni Aparisi, no
podia dedicar-li més temps al Club; consultar a Lorenzo Rubio la
possibilitat de realitzar un programa a la ràdio; i confeccionar
cartells que es distribuirien pels comerços a fi d’intentar captar nous
socis. El 15 d’octubre el Club sol·licità permís al Govern Civil per a
poder efectuar una Assemblea General el dia 29. En aquesta reunió,
després de llegir i aprovar els Estatuts i les funcions dels diferents
càrrecs directius, es continuà amb la votació d’un Comité Executiu,
que es va sotmetre a aprovació per candidatura oberta. Finalitzades
les votacions, en resultaren elegits aquests càrrecs:

President:
Ismael Belda Carbonell

Vicepresident:
Josep Torró Santonja

Secretari:
José Martínez Palao

Vicesecretari:
Felipe Lefler Vilaplana

Tresorer:
Ángel Aranda Pablo
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Bibliotecari:
Ricard Bañó i Armiñana

Secretari de propaganda:
Adolf Gisbert i Oltra

Secretari de propaganda adjunt:
Alfonso Jover Miralles

Vocals:
Anna Sanz, Vicente Peidró, Rafael Jordá, Álvaro Seguí,
José Pérez i Mila  Llorens.72

L’endemà de la constitució de la nova Junta Directiva, el dia 30
d’octubre, hi hagué una reunió on s’acordaren una bona quantitat
de propostes, de les quals cal ressaltar:

1. Martínez s’havia d’encarregar de la legalització total del
Club mitjançant gestions amb José Vicente Mateo.
2. Segons la proposta de Mila i Anna, s’acordaren les noves
quotes: 50 pessetes tant per a homes com per a dones majors
de 18 anys; 25 per als jubilats i menors de 18 anys; i exempció
de quota per als militars sense graduació, que no perdien els
seus drets.
3. José Pérez proposà que els jubilats es pogueren integrar en
el Club com un grup de treball, encara que s’hauria de pro-
duir una consulta entre ells.

Tots els altres punts tractats es referien a suggeriments per tal de
relacionar-se amb altres clubs, idees per a difondre la propaganda del
Club per Alcoi a fi que arribara a totes les institucions i persones pos-
sibles, i, finalment, sorgiren també actuacions o plans per a obtenir
subvencions i ajudes oficials.73

En el Ciudad del 3 de novembre, en un reportatge de Ramón
Climent i fotografies de Carlos Coloma, tenim una imatge exacta de
les intencions i els objectius que el Club i la flamant Junta Directiva
volien afrontar en la seua nova etapa. Es comentava que la Unesco
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era una entitat cultural oberta, sense cap distinció de tota mena
d’idees, races i religions, però que volia evitar qualsevol tipus de par-
tidismes. Els entrevistats destacaven que, deslligats dels antics condi-
cionants, com eren la il·legalitat i la integració de grups polítics que
havien estat marginats, ara el Club podia afrontar una bona progra-
mació cultural consistent en xarrades, conferències, seminaris,
taules redones, debats, exposicions, sessions de cinema i representa-
cions teatrals. Afirmaven que aleshores hi havia 400 socis i que l’en-
titat vivia de les seues quotes, per la qual cosa, si es volien organitzar
més actes en què hi haguera més cultura popular i que fera un paper
de conscienciació i denúncia, calia augmentar el nombre de socis.

Mentre que el Club volia anar remuntant el vol i pensava que ja
tenia tots els aspectes legals al dia, tanmateix, encara hi arribà un
escrit del Govern Civil, amb data del 24 de novembre, on s’informa-
va que es remetien els estatuts ja correctament diligenciats, però que
faltava enviar la llista de la Junta Directiva, de la qual calia especificar
noms i cognoms, domicili i DNI de tots els càrrecs, així com també
els llibres de Caixa, Socis i d’Actes. Al mateix temps, es recordava
que s’havien de pagar 38 pessetes en el Negociat de Taxes.

Pel que fa al GER (Grup Espeleològic Ratot), que després d’un
període de convivència amb la Unesco, se n’havia anat al Centre
Parroquial de Sant Vicent, ara per problemes sorgits en aquesta nova
ubicació, expressava en votació majoritària el seu desig de tornar a
vincular-se al Club de la Unesco, defensava la condició que els seus
socis ho haurien de ser també d’aquell, encara que en la pràctica el
GER tinguera una Junta Directiva totalment autònoma.

Les principals activitats culturals que programava el Club es real-
itzaven als seus locals, a les 8 de la vesprada. Pel mes de setembre es
combinaren els actes culturals amb altres d’informació política, que
havien de complir les condicions de no ser mítings, ni llocs de pros-
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elitisme d’algun partit en particular, sinó debats i informacions polí-
tiques i sindicals de caràcter general. Respecte del primer tipus d’ac-
tivitats, cal destacar:

– Dia 7: xarrada sobre “Socialización de la medicina”, en què
actuà com a ponent el metge Manuel Rodríguez. 

– Dia 9: hi hagué una exposició de pintors alcoians que va
durar 15 dies.

– Dia 21: Joan Valls presentà un recital de poemes sobre frag-
ments dels seus llibres Breviari d’un eremita urbà i Les hores vives.

– Dia 28: xarrada-col·loqui per part de Josep Albert Mestre
Moltó, que parlà sobre “La socialización de la educación”.

– Dia 29: recital poètic a càrrec de Rafael Montblanch.

Pel que fa a conferències i xarrades d’informació política, desta-
ca la presència de polítics que havien estat elegits en les darreres
eleccions generals de juny del 77. El dissabte 10, Asunción Cruañes,
diputada a les Corts pel PSOE, parlà sobre “La función de la Unesco
en la Pre-Democracia”. El dia 17, José Vicente Mateo, senador, parlà
sobre “La nueva Constitución Española”. El dia 24, a les 8 de la vespra-
da, la diputada a les Corts pel PCE, Pilar Brabo, parlà sobre
“Funcionamiento del Congreso y medidas económicas”. Però no sola-
ment s’hi tractaren temes polítics, el dia 14 hi hagué una interessant
taula redona sobre “Unidad Sindical”, en què intervingueren com a
ponents representats de CC.OO.,UGT, USO i la CNT.74

Cal aclarir que, perquè totes aquestes activitats de conferències i
xarrades es pogueren efectuar, abans s’havia de demanar permís per
escrit al Govern Civil i ajustar-se a la Llei Reguladora sobre el Dret de
Reunió i Associació del 29 de maig de 1976. Aquesta disposició legal
deixava ben clar que per a cada xarrada, assemblea o conferència
s’havien d’especificar detalladament el lloc, la data i hora de la
reunió, així com les dades de l’organitzador o organitzadors, re-fer-
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ents als seus domicilis i DNI. Finalment, també s’havia de declarar
quina o quines personalitats anaven a presidir o intervenir, concretar
els seus noms, cognoms, domicilis i DNI. És evident que, com que la
democràcia encara era molt recent, l’Administració no volia que se li
descontrolara, per la qual cosa calia tenir “la paella pel mànec”.

Durant la totalitat del mes de setembre, a mes de la realització de
totes aquestes activitats, es va dur endavant un programa radiofònic
a l’emissora de Radio Alcoy, que sota el títol “Así es la Unesco”, era
emés cada dia a partir de les 13.45. En el mes d’octubre, el periòdic
Ciudad del dia 6 feia un avanç de les activitats previstes i informava
que els dies 5 i 6 hi havia projecció de diapositives i audició de músi-
ca llatinoamericana, amb comentaris d’Antoni Sempere. Per a prop-
ers dies anunciava: una exposició fotogràfica d’autors alcoians, una
taula redona sobre associacions de veïns, una xarrada sobre autono-
mia, dos seminaris sobre espeleologia i escalada, una taula redona
sobre alternatives de la unitat sindical i un curs de llengua valenciana.
La programació, però, era més completa segons el full publicitari
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remés pel Club.75 El dia 7, a les 8.30, en l’exposició de fotografia d’au-
tors alcoians participaren Jordi Vila i Montllor, Josep Crespo
Colomer, Josep Llorens Miralles, Antoni Pérez i Rafel Valor. El dia 11,
a les 8 de la vesprada, hi hagué una xarrada-col·loqui per part
d’Agustí Belda, que parlà sobre “Naturismo integral”. El dissabte 15,
a les 8 de la vesprada, xarrada-col·loqui sobre “L’Autonomia al País
Valencià”, on participaren com a ponents Adolf Gisbert, Josep Fuster
i Ricard Bañó.

Pel que fa a les taules redones, segon aquest full de programació
n’hi hagué tres: la primera, el dia 8, sobre “Associacions de Veïns”,
en què intervingueren representants de les diferents associacions
locals; la segona, el dia 21, sobre “Situación actual del Club”, que
volia ser també una preparació amb vista a la pròxima Assemblea
General del dia 29; la tercera, el dia 26, es dedicà a “Alternativas de
unidad sindical”, i en aquesta intervingueren representants de les
centrals CC.OO., UGT, USO, SU i CNT.

Del mes de desembre, del qual no s’ha aconseguit el full de pro-
gramació, s’ha fet un seguiment a través del periòdic Ciudad, a fi de
trobar-hi algun tipus d’informació. El número corresponent a l’1 de
desembre comenta l’exposició de pintura i escultura d’Ismael Belda,
la qual estava patrocinada per la Caixa d’Estalvis d’Alacant i Múrcia.
D’altra banda, l’exemplar del dia 3 parla de la suspensió d’un acte
del PTE per part de la directiva del Club, la qual es va produir
perquè a més de parlar d’alternatives davant de la crisi econòmica i
el procés preautonòmic del País Valencià, el Partit del Treball
d’Espanya, segons la directiva de la Unesco, també hi volia fer un
míting, la qual cosa no entrava dins de la filosofia del Club, que obria
les seues portes a tota mena d’actes on la política s’oferira amb caràc-
ter informatiu, de debat i pluralisme d’accions, però no mai com a
plataforma per al protagonisme d’un partit. De seguida, en el Ciudad
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del dia 8, es produí una nota informativa del PTE, signada pel seu
secretari polític, Rafael Jordá Llopis, on en vuit punts es volia conc-
retar la posició del partit davant l’opinió pública i afirmava que
s’havien sol·licitat els locals de la Unesco perquè el partit, amb tots
els permisos governatius, no havia trobat cap lloc on poder oferir el
seu missatge, quan ja s’havien distribuït cartells i fulls volants pagats
amb diners de tots els afiliats. Es recalcava que mai no es pretenia
comprometre la Unesco amb el PTE i que l’única cosa que es volia
era un lloc per a transmetre l’alternativa política del Partit del
Treball.

Però no solament se suscitaven polèmiques polítiques que impli-
caven la Unesco. El dissabte, 17 de desembre, als locals del Club es
va celebrar un recital poètic com a homenatge al gran poeta espany-
ol Vicente Aleixandre, premi Nobel de Literatura. Participaren en
aquest acte, presidit pel president de la Unesco, Ismael Belda, els
escriptors i poetes José Cuenca, Joan Valls, Antonio Revert, Manuel
Rodríguez i Francesc Bernàcer. Començà Manuel Rodríguez llegint
un estudi sobre Aleixandre al voltant del subconscient, la ironia i el
cinisme, així com la manera especial d’entendre i plantejar la
destrucció de l’amor en la seua poesia, la mística de la naturalesa i la
solitud terrenal, que foren, segons el doctor Rodríguez, els factors
determinants en l’obra del premi Nobel. A continuació, Joan Valls
intervingué comentant l’obra Sombra del Paraiso, que qualificà com el
llibre clau d’Aleixandre i una de les millors obres del segle XX. Hi
destacà que Aleixandre era un poeta que escrivia per a poetes, per la
qual cosa hi havia pocs lectors preparats per a entendre la seua poe-
sia. Per a concloure la seua intervenció, Joan Valls recordà la visita
que el poeta realitzà a la nostra ciutat el 16 de maig de 1954 on va
intervenir en una conferència-recital al Círculo Industrial. El tercer
en l’ordre d’intervenció fou José Cuenca Mora, que exposà els seus
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dubtes sobre el surrealisme fàcil i irracional i destacà al mateix temps
els valors d’Aleixandre dins d’aquest surrealisme. Antonio Revert va
recordar en la seua intervenció l’últim homenatge que s’havia cele-
brat a la nostra ciutat amb motiu de la concessió del Nobel a Juan
Ramón Jiménez en 1956. Recordà els greus problemes de censura
que hi hagué en aquell temps i es congratulava que aquest nou
Nobel trobara un marc de llibertat a Espanya. Després es referí a
Aleixandre com el poeta que havia convertit la universalitat en poe-
sia. Acabà la seua intervenció concretant que l’obra de l’homenatjat
se sintetitzava en una trilogia formada per home, cosmos i societat.
La darrera intervenció va correspondre a Francesc Bernàcer, el qual
s’aproximà a l’obra de Vicente Aleixandre des del punt de vista de la
perspectiva humana i ressaltà la personalitat singular del poeta. Tots
els participants, a banda dels comentaris sobre la personalitat i l’obra
del poeta, llegiren alguns dels seus poemes, i l’acte, encara que quasi
en la intimitat, va aconseguir ser un bon merescut homenatge de la
Unesco a aquest gran poeta espanyol, premi Nobel de la Literatura.
Tots els participants, en acabar l’acte, van rebre molts aplaudiments
per part dels assistents.76

Com a conclusió d’aquest any de 1977 i de les activitats culturals
programades per al mes de desembre, el Ciudad del dia 22 informa-
va que per al dia següent, divendres 23, a les 8 de la vesprada, estava
prevista una projecció sobre geologia i arqueologia per part del
Grup Espeleològic Ratot. 
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RESUM D’ACTIVITATS DE 1978

A mesura que avançàvem en la dècada dels setanta, quan ja pràc-
ticament n’arribàvem al cap, els problemes sorgits arran de la crisi
econòmica encetada l’any 1973, anaven agreujant-se cada volta més.
Així, a la nostra ciutat, després d’una quantitat pròxima a les 12.000
milions de pessetes en suspensions de pagaments, en uns moments
on els tancaments de fàbriques se succeïen com un “degoteig” impa-
rable i sense fre, de seguida s’arribava quasi als dos mil aturats, xifra
que evidentment ens donava una crua visió de la realitat del proble-
ma.

D’altra banda, els barris, que havien estat prou de temps emmu-
dits i no els havia estat permés fer valer les seus legítimes reivindica-
cions, esclataven amb les seues protestes o demandes, que s’es-
tavellaven davant d’un Ajuntament que encara no era democràtic i
que es trobava moltes vegades lligat de peus i mans, amb pocs diners
i una nul·la capacitat decisòria, atesa la situació de provisionalitat, ja
que s’esperaven unes eleccions municipals democràtiques que mai
no acabaven d’arribar. Les associacions de veïns (Santa Rosa, Batoi i
Viaducte), seguint l’exemple de la Zona Nord, que havia estat la
primera a posar-se en funcionament, començaren a reivindicar una
solució a tots els problemes de deficiències en infraestructures i
equipaments. Els conflictes més greus que s’argumentaven eren la
saturació de la Residència Sanitària de la Seguretat Social, les reivin-
dicacions de la Guarderia de Batoi i els problemes de subministra-
ment d’aigua, que després de començar angoixant Santa Rosa, a poc
a poc anirien escampant-se arreu de tots els barris de la ciutat. La
qüestió va anar degenerant molt de pressa i es va convertir en una
autèntica calamitat pública, perquè a les dificultats que hi havia en
les bombes de subministrament, s’afegien el descens de les reserves
dels aqüífers i la llarga sequera que es patia.
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El cas va estar ben a prop de produir un perillós conflicte d’ordre
públic, quan el dijous, 20 de juliol, s’efectuà una nombrosa mani-
festació que, convocada per l’Associació de Veïns de la Zona Nord,
protestava airadament contra l’actuació municipal a la qual acusaven
de lentitud i deixadesa enfront del problema. Segons el periòdic
Ciudad del 22 de juliol, que relatava les circumstàncies que
envoltaren el fet, la situació va estar a punt d’acabar en tragèdia.
Quan ja es pensava que la manifestació havia acabat, un grup minori-
tari d’una vintena d’exaltats ocupà la via pública i es va produir un
embús de quatre autobusos urbans a la plaça d’Espanya. En aquell
moment quedaven a la plaça unes 300 persones de les 1.500 que
s’havien manifestat, les quals a pesar que els organitzadors de l’acte
els demanaren que es retiraren, no en feien cas. Poc després,
aparegueren dos vehicles de la Guàrdia Civil sota el comandament
del capità Eduardo Lobo, per tal que es dispersara la gent, s’iniciara
la circulació i no es produïren incidents, la qual cosa resultà una
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tasca difícil, ja que del grup més exaltat, un colpejà i insultà un mem-
bre de la força pública i un altre dels manifestants agafà un subfusell
pel canó. És clar que si el capità Eduardo Lobo no haguera actuat de
forma serena i prudent, la situació hauria acabat en una tragèdia.77

La vida del Club comença aquest any amb la programació d’activ-
itats culturals per al mes de gener, que s’oferia com a alternativa a la
que presentaven la Casa de Cultura i la Caixa d’Estalvis d’Alacant i
Múrcia. Tot fent-ne una síntesi dels actes més importants, hi havia
conferències sobre “La construcció de la ciutat com a memòria
col·lectiva”, “¿Qué es el eurocomunismo?”, el leninisme, autonomia
i socialisme i un debat sobre la joventut. Pel que fa a la música, s’a-
nunciaven audicions de l’òpera de Verdi, música sudamericana i la
Simfonia del Nou Món. Completaven la programació projeccions
cinematogràfiques de curts sobre el Front Polisari, Universitat 71-72,
la lluita obrera a Espanya, i el llargmetratge, com a homenatge a
Howard Hawks, El sargento York.78

Tanmateix, les activitats més importants de l’any es centraren
entre finals de febrer i principis d’abril. Al llarg d’aquest període hi
hagué tres interessants conferències, amb la presència de tres líders
polítics nacionals: Pablo Castellano, Francisco Letamendía i Lluís
Maria Xirinachs, que degut a la seua fama de destacats oradors, acon-
seguiren captar una bona assitència de públic. A més, entre març i
abril es desenvolupà una setmana d’homenatge al poeta Miguel
Hernández, que donada al gran repercussió cultural que tingué en la
vida de la ciutat, l’analitzem a part en el capítol següent.

La carència de fulls de programacions d’activitats ens obliga a fer-
ne un seguiment en el periòdic Ciudad, que en els números dels dies
10 de gener i 16 de febrer ens informa primerament de la conferèn-
cia titulada: “La construcció de la ciutat com a memòria col·lectiva”,
xarrada sobre urbanisme que fou protagonitzada per l’arquitecte
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Vicent Vidal. Després, l’exemplar del periòdic del dia 16 ens recor-
da la conferència que sobre “Socialismo y coyuntura actual” pronun-
ciava el dissabte el diputat socialista Carlos Castellano, quart
vicepresident de les Corts.

Celebrada la conferència, el polític madrileny, en una sala amb
bona assistència de públic, va fer una valoració de la situació políti-
ca del moment, criticant la reforma política de Suárez, afirmant que
era el líder elegit per la burgesia per a que organitzara una
“democràcia franquista”, en la que es canviava només un poc per a
que tot es mantingués igual. No obstant, reconegué que la lluita obr-
era era un poc més possible i estaven aflorant conats d’una sèrie de
llibertats: sindicals, polítiques i d’autonomia. Per concloure, feu una
crida d’alerta sobre l’us partidista que es feia de la televisió per part
del govern de la UCD, insistint en la necessitat de que fos un mitjà
independent amb control parlamentari i regulat per la Constitució.79

En el mes de febrer s’anunciaven concursos de Literatura i
Pintura per a escolars, l’organització dels quals va ser de la Secció
de la Joventut del Club, amb el tema “El poble d’Alcoi”, que tenia
el clar objectiu de fomentar un major coneixement i estima pel
poble on es vivia (carrers, paisatges, història, costums, geografia,
economia i treball). S’enumeraven les bases del concurs i caracterís-
tiques dels treballs, tant en el de literatura com en el de pintura, i
s’hi destacava que hi hauria bons premis donats per tota una llista
d’establiments comercials i llibreries de la localitat. També s’infor-
mava d’un concurs de fotografia que, adreçat a majors, tenia de ter-
mini fins al 22 de febrer. La temàtica era sobre “Denúncia d’irregu-
laritats urbanístiques i atemptats contra la natura i el patrimoni artís-
tic”.

Segons el Ciudad del dia 25 del mateix mes de febrer, a les vuit
de la nit hi hagué una xarrada-col·loqui per part de Francisco
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Letamendía, diputat d’Euskadiko Ezquerra, que parlà sobre el tema
“La situación actual en Euskadi”. Per a l’endemà, diumenge 26, a les
cinc de la vesprada, s’anunciava la projecció de la pel·lícula Los reyes
de la risa, amb entrada gratuïta per als socis i 25 pessetes per als no
socis. A les vuit de la vesprada s’anunciava una audició de les obres
mestres de Lluís Llach.

Centrant-nos en la xarrada del dissabte 25 de febrer, Francisco
Letamendía, diputat basc per Euskadiko Ezquerra, va parlar sobre “
La situación actual de Euskadi”, amb una sala de la Unesco que esta-
va barrotada de públic. Feu un repàs ben detallat de la història del
País Basc, insistint en el seu caràcter nacional. Destacà la brutal
repressió patida durant el franquisme i es centrà en els orígens i
evolució d’ ETA, que abans de les eleccions generals havia experi-
mentat escissions, d’una de les quals havia sorgit el seu propi partit
Euskadiko Ezquerra, que havia obtingut el 10 per cent dels vots en
Guipúscoa, aconseguint dos parlamentaris. Criticà a l’oposició per
haver signat els Pactes de La Moncloa, així com el funcionament del
Congrés, on els grups parlamentaris exercien de “piconadora” de les
minories a les que de forma sistemàtica negaven l’us de la paraula.
Va rebutjar el sistema autonòmic, argumentant que no tenia res a
veure amb els nacionalismes, ja que solament era un recurs, una
necessitat del capitalisme modern, que davant el gran creixement
del sector públic en els estats, per a una millor planificació econòmi-
ca, necessitava una descentralització regional que elaborés distints
plans als de l’estat central. Manifestava que en el País Basc no hi
havia alegria alguna pel procés autonòmic, perquè el Consell
General seria un ens mendicant del poder central, sense ostentar
atribucions administratives importants.80

Ja entrats en el mes de març, el diumenge dia 5, a les 12 del
migdia, se celebrà una xarrada-col·loqui titulada “No violència i acció
política”, que va estar protagonitzada per Lluís Maria Xirinachs, en
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aquells moments senador català, un dels principals defensors i paladí
de la no-violència i el pacifisme. La conferència, d’acord amb el tes-
timoni del directiu de la Unesco d’aleshores, Ricard Bañó i
Armiñana, va ser possible perquè ell va entrar en contacte amb José
Vicente Mateo, que en aquell temps era també senador i coneixia
Xirinachs. Si seguim el Ciudad del 7 de març, que ens fa una xicote-
ta referència de l’esmentat col·loqui, ens diu que a banda que de
l’acte no s’havia fet massa publicitat, perquè es pensava que anava a
passar pràcticament desapercebut, va tenir una massiva assistència de
públic, que va seguir amb gran interés la dissertació del gran paci-
fista, el qual una volta acabada la seua exposició hagué de respondre
preguntes relacionades amb el tema canari i sobretot del greu prob-
lema de la violència que assolava el País Basc.

Segons comentaris de La Verdad, Xirinachs definí la violència com
una força que priva o coacciona a altra per a que no puga complir
els seus desitjos, obligant-la a fer el que ella vulga. En contraposició
explicà la no violència, com el desig de salvar els objectius d’una
sèrie de grups distints, que s’uneixen en un equilibri harmònic. Va
afirmar que per a exercir la no violència, calia molt utilitzar la
intel·ligència. Posà l’exemple de Gandhi i la seua actuació en l’Índia
per tal d’obtenir la independència del domini britànic. Manifestà
que la violència va aparèixer amb l’ànsia de l’home per posseir
poder i riquesa. En les seues conclusions finals, va dir que els no vio-
lents no havien de ser dogmàtics i separar-se de la societat, sinó que
hi havia que lluitar des de dins d’ella, per a intentar fer-la menys vio-
lenta.81
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LA SETMANA D’HOMENATGE A

MIGUEL HERNÁNDEZ (1978)

Tanmateix, l’activitat on la Unesco va concentrar els seus esforços
més grans en aquest any de 1978 va ser la setmana cultural que se li
va oferir, com a homenatge, al gran poeta oriolà Miguel Hernández,
des del 27 de març fins al 2 d’abril. Tot va començar per iniciativa del
Club, encara que de seguida s’hi produïren adhesions de fins a 25
organitzacions polítiques, sindicals, associacions de veïns, les quals
unides a entitats juvenils i culturals de la ciutat, s’afegiren als actes
programats.

Segons el Ciudad del 2 de març, la planificació de l’homenatge
començà amb una reunió al local del Club d’Amics de la Unesco, a
la qual acudiren representants de les associacions de veïns Viaducte-
la Serreta, la Mistera i Font Roja; dels partits: PSOE, PCPV, UCD,
PSAN, UCE, PTE, Assemblea Republicana i LCR; dels sindicats UGT,
AOA, CSDEM, STE Alcoià-Comtat; de les organitzacions juvenils
Moviment Júnior Sant Vicent, JGRE, JUCE; i de les entitats alcoianes:
Belles Arts, Societat Vegetariana, Club d’Escacs i l’adhesió de la Casa
Municipal de Cultura, de l’Obra Cultural de la CAAM, de CC.OO. i
de l’Associació de Veïns de la Zona Nord, a més d’un grup d’inde-
pendents. Tots els representants d’aquestes agrupacions el que volien
era organitzar una setmana cultural dedicada a Miguel Hernández de
manera unitària i popular. Després de diversos enfrontaments
dialèctics, s’hi decidiren un bon nombre d’idees i activitats: ubicació
d’un bust del poeta a la Glorieta, aconseguir la col·laboració de les
llibreries d’Alcoi per a una rebaixa en el preu dels llibres del poeta
durant la setmana d’homenatge, confeccionar 5.000 fulls multicopi-
ats per a repartir on apareguera la biografia i una breu antologia de
M. Hernández —d’aquesta tasca es va encarregar la Casa del Poble
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Socialista—, i la confecció d’un cartell anunciador de la setmana,
subvencionat per la CAAM i elaborat pels alumnes de l’Escola de
Belles Arts. Per fi, es parlà també d’organitzar una sèrie de conferèn-
cies i recitals sobre el poeta.

El 10 de març, José Martínez Palao, en aquell temps secretari gen-
eral del Club, es va adreçar a l’alcalde d’Alcoi, Alberto Emilio García
Rodríguez, mitjançant un escrit en què li demanava permís per a cel-
ebrar els actes com a homenatge a Miguel Hernández. Aquest docu-
ment, on es detallaven amb gran claredat totes les activitats que
s’havien d’efectuar, de seguida va trobar resposta per part de
l’Ajuntament, el qual es va manifestar incompetent per a donar
aquest permís, per al qual remetia al Govern Civil de la província.
Aleshores, el 20 de març, el secretari general, José Martínez, s’hagué
d’adreçar al Govern Civil d’Alacant, on va trametre el mateix escrit
que havia enviat dies abans a l’Ajuntament.

No tardaren a sorgir els conflictes, ja que el consistori alcoià era
contrari al fet que en la placa del bust del poeta apareguera la
inscripció “Homenatge del poble d’Alcoi a Miguel Hernández”,
perquè considerava que el Club de la Unesco no representava la
totalitat del poble d’Alcoi. A continuació, les 25 entitats que
s’afegien a l’homenatge, signaren un escrit adreçat a l’Alcaldia en
què li recordaven que en aquell moment aqueixa Alcaldia no repre-
sentava democràticament la ciutat i, a més a més, a la vista dels resul-
tats de les passades eleccions generals de 1977, es podia esperar que
en unes properes eleccions municipals democràtiques, era ben prob-
able que l’alcalde isquera de qualsevol d’aquestes agrupacions.

A mesura que avançà el mes de març, anava perfilant-se el progra-
ma d’actes definitiu de la setmana d’homenatge. En el periòdic
Ciudad del dia 21 ja apareixia amb tota classe de detalls la progra-
mació. El dia 27, dilluns, a les 7.30 de la vesprada, als locals de la
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Unesco hi havia una exposició de gravats sobre el poeta, i en el
mateix dia i lloc, a les 8 de la vesprada, un recital de poemes per part
dels poetes alcoians Antonio Revert, Manuel Rodríguez, Francesc
Bernàcer i Joan Valls. El dimarts 28, 36é aniversari de la mort del
poeta, estava previst col·locar un ram de flors al costat del seu bust a
la Glorieta i unes paraules de dedicatòria de Manuel Rodríguez.
Aquest mateix dia, a les 8 de la vesprada i a les 11 de la nit es projec-
tava a la Casa de Cultura la pel·lícula de Buñuel Así es la Aurora. El
dimecres 29, a les 8 de la vesprada i als locals del Club, hi hagué un
recital de poesies amb la intervenció del joves alcoians Daniel
Blanquer, Josep Ferrer, J. J. López Catalá, Francisco Sirvent,
Francisco Mullor i Ricard Bañó. El dijous 30, a les 8 de la vesprada,
també als locals de la Unesco, hi hagué audició musical de poemes
de Miguel Hernández, i a la nit, projecció a la Casa de Cultura de la
pel·lícula de Buñuel Los olvidados. El divendres, dia 31, a les 8 de la
vesprada, a la Unesco, estava prevista una xarrada-col·loqui sobre la
vida i obra de Miguel Hernández per part de l’escriptor i periodista
alacantí Enrique Cerdán Tato.

No obstant, el dia clau o central d’aquesta setmana fou el dissabte
1 d’abril, en què s’havia de descobrir el bust del poeta a la Glorieta
de Primo de Rivera. Tot seguit, hi hagué una representació teatral a
càrrec del Grup Santana. Després, concloïa l’acte amb la possibilitat
d’intervenir per part de qualsevol dels poetes alcoians que, a micrò-
fon obert, podien recitar i llegir poemes. Per fí, el diumenge, 2
d’abril, organitzat per l’Associació de Veïns Font Roja, a les 10 del
matí, hi va haver una cercavila pel barri a càrrec de la banda de tam-
bors i cornetes de Sant Pancraç, seguida de l’exposició i venda de lli-
bres en diferents zones del barri. També als locals d’aquesta asso-
ciació, al carrer de Sant Vicent 1, hi hagué un gran festival home-
natge al poeta oriolà.82
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El periòdic Ciudad, finalitzada l’etapa de direcció del seu fun-
dador Rafael Coloma, i ara dirigit per Isidro Vidal Martínez, va fer
un gran seguiment d’aquesta setmana d’homenatge a Miguel
Hernández. En el seu número del 28 de març comentava els inicis
de les activitats programades, i ressaltava l’aportació de l’Associació
de Veïns la Mistera que, amb la col·laboració d’alumnes de l’Escola
de Belles Arts i un bon nombre de veïns, havia confeccionat una pin-
tada mural sobre el poeta oriolà a la Plaza de los Caídos (encreua-
ment del carrer de Santa Rosa amb el de Xixona), en què reivindi-
cava per a aquest lloc la denominació de Plaça de Miguel
Hernández.

Al voltant dels actes de l’homenatge, a poc a poc, va anar sorgint
més i més la col·laboració popular, ja que a la iniciativa de la Mistera
amb el seu mural, s’afegí després l’Associació de Veïns Font Roja, que
col·locà cartells i pancartes pels carrers i organitzà també una festa
popular al barri. L’Associació de Veïns de la Zona Nord també hi va
participar amb un gran mural en uns marges, després del permís con-
cedit per un particular, a la carretera de València. Allí es pintà un
mural amb un colorit ric i creatiu que volia ser un homenatge a
Miguel Hernández i una protesta contra la contaminació atmosfèri-
ca. Aleshores, amb aquest ja hi havia tres murals dedicats pels barris
al poeta. Tanmateix, encara hi havia una certa dosi d’intransigència
davant el clamor popular per recuperar una cultura del poble que
havia estat perseguida. En aquest sentit, es produïren unes pintades
de grups d’extrema dreta en el mural de la Mistera, que a les frases
dels veïns “Entre tots ho farem tot”, “Plaça de Miguel Hernández”,
“Un nom viu per a la Plaça” i “Llibertat d’expressió”, oposaven les de
“Viva Cristo Rey” i “Arriba F.O.P.”.

A banda d’aquestes circumstàncies, i al fet que l’Ajuntament no
acabava de donar suport totalment a la setmana, el dimarts 28, data
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en què es complia el 36é aniversari de la mort del poeta, se celebrà
l’ofrena de flors prevista en el seu bust de la Glorieta, on es
depositaren dos rams de roses roges i, a petició del públic, es destapà
parcialment el monument. A continuació, es va procedir a una breu
lectura sobre la vida i l’obra de Miguel Hernández per part de
Manuel Rodríguez Martínez. Durant l’acte, s’hi instal·là una xicote-
ta paradeta en què s’oferien llibres del poeta que, després de l’acord
al qual s’havia arribat amb algunes llibreries, es presentaven amb un
interessant vint per cent de descompte. A més, es van repartir a la
gent uns fulls ciclostilats on es narrava breument la vida del poeta i
una selecció del seus poemes més destacats.83

Els actes finals culminaren el dia 1 d’abril amb la inauguració del
monument de la Glorieta, al que havien estat convidats el poeta
Rafael Alberti i la viuda de Miguel Hernández, que finalment no hi
assistiren. Llavors, solament hi hagué presència de grups d’alcoians
i representants de partits polítics, centrals sindicals i entitats ciu-
tadanes. Encara que hi va haver una vesprada molt freda, segons
Climent Vaello, a les sis de la tarda hi havia més de tres-centes per-
sones, que acudiren a presenciar l’acte, on hi hagué unes paraules
de presentació de Manuel Rodríguez i després s’hi van depositar sis
o set rams de flors roges i clavells. A continuació, es produïren les
intervencions de diferents poetes i escriptors locals: Moisés Ramírez,
Rafael Montblanch, Francesc Bernàcer i Rafael Mengual, entre d’al-
tres. També, al templet de la Glorieta es van escenificar poemes del
poeta oriolà per part del Grup de Teatre Infantil del Col·legi Santa
Anna. Finalment, van concloure les activitats amb l’actuació del can-
tant alacantí Adolfo Celdrán, que va saber animar bé la gent, la qual
corejava totes les seues cançons.

Al voltant de la polèmica sobre la inscripció en la placa del mon-
ument, que havia enfrontat la corporació municipal amb la Unesco
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i entitats organitzadores, per fi es va escriure el text següent: “¡Adiós
hermanos, camaradas, amigos / despedidme del sol y de los trigos!”.
Aquest era el principal fragment del poema escrit pel poeta alguns
instants abans de produir-se la seua mort. Pel que fa a la dedicatòria,
s’hi va col·locar la inscripció que volien els organitzadors de l’hom-
enatge, que guanyaren aquesta lluita particular a l’Ajuntament i així
és que finalment hi figurà el text “El poble d’Alcoi a Miguel
Hernández”.84

Quant al monument, cal dir que va ser executat per Ismael Belda,
membre del Club i en aquells moments president. Segons el seu tes-
timoni, els treballs i el material de l’obra havien costat més de
200.000 pessetes, sufragades en la seua totalitat per un soci del Club
de la Unesco, que havia volgut mantenir-se en l’anonimat.

Com a curiositat i element morbós que cal destacar, s’hi registrà
també la presència de l’alcalde Alberto Emilio García Rodríguez, el
qual a pesar de no haver estat invitat a l’acte, ni ell com a alcalde, ni
l’Ajuntament com a corporació, manifestava que es trobava allí a
títol personal, ja que no anava en contra de la realització de l’acte,
però que l’incompliment del que s’havia acordat en la Permanent
podia considerar-se com una desobediència a l’autoritat establida, la
qual cosa continuava sent conflictiva.85
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ALTRES ACTIVITATS DE L’ANY 1978
I L’ATEMPTAT DEL CINEMA GOYA

D’aquest any de 1978, pel que fa a la vida alcoiana, a banda del
greu conflicte de l’aigua, en el mes d’abril es registrà la visita del
gran escriptor i novel·lista Camilo José Cela, que va estar precedida
d’una certa polèmica entre algunes personalitats locals. A més a més,
pel maig visitaren la nostra ciutat els principals líders dels partits
polítics nacionals. Així, es registrà la presència de Manuel Fraga,
Alfonso Guerra i Adolfo Suárez, que vingueren a fer campanya en
favor dels seus partits en les eleccions parcials al Senat que s’havien
de produir eixe mes a la província d’Alacant, per tal de cobrir la
vacant deixada pel senador socialista Julián Andúgar. Celebrats els
comicis, resultà elegit l’alcoià resident a Alacant Albert Pérez Ferré,
membre del PSOE.
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Després de la gran activitat desplegada pel Club, que va ser un
dels principals protagonistes en la Setmana d’Homenatge que s’or-
ganitzà en memòria de Miguel Hernández, en el mes d’abril contin-
uaren les activitats culturals, entre les quals cal destacar: el dissabte dia
8, conferència pels dirigents del Partit Carlí a Madrid amb el tema
“Carlismo y Autogestión”. El dissabte 29, Josep Guia, membre de
l’executiva del PSAN, parlà d’“Alguns aspectes sobre el leninisme”.
També hi hagué algunes conferències i taules redones sobre
ensenyament, organitzades pel Sindicat de Treballadors de
l’Ensenyament del País Valencià i per associacions de pares. El dia 14
es presentà el llibre Al-Azraq, capitán de Moros, de Francisco de Paula
Montblanch. El dia 15 hi hagué una conferència del compositor
alcoià Carlos Palacio, que parlà sobre “Música y sociedad”.86

El periòdic Información d’Alacant del dia 23 de maig deia que per
al proper dissabte, dia 27, hi hauria la presentació d’un llibre als
locals del Club. Es titulava Archipiélago i es tractava d’una obra de
poesia, editada a València en els quaderns de poesia “Lindes”. Els
autors eren l’alcoià Jordi Botella i J. Climent Fullana. Sobre el llibre
es comentava que era un discurs poètic molt semblant a la línia
empresa per Octavio Paz, i en destacava que podia ser una important
aportació a la poesia valenciana escrita en castellà, alhora que se
n’exaltava l’acurada edició.

Això no obstant, no tot eren activitats culturals al Club de la
Unesco. En el mes de maig i, a causa d’alguns incidents desagradables
que s’havien produït al voltant de la celebració del Primer de Maig,
va sorgir una certa polèmica en el si de l’entitat, ja que alguns mem-
bres pensaven que havia hagut violació d’alguns articles dels Drets
Humans. Concretament, s’al·legava que no s’havien respectat els
números cinc, divuit, dinou i vint, que fan referència al fet que
ningú no podia ser sotmés a tractes degradants, que tota persona
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tenia dret a la llibertat de pensament i consciència i a la llibertat
d’expressió, reunió i associació. Aleshores, presentaren un escrit
adreçat al Comité Executiu, on unes trenta signatures amb el seu
corresponent document nacional d’identitat manifestaven el seu
rebuig i protesta i argumentaven que el Club no podia quedar-se
parat i que alguna cosa s’havia de fer. El document, ben aviat, tingué
també el suport d’alguns socis més, mentre que el president Ismael
Belda i els vocals Lluís Torró i Àlvar Seguí no volien donar-li’n i trac-
taven de llevar-li polèmica al conflicte que s’havia suscitat.

Segons Camilo Bito, sembla que els incidents esmentats van sor-
gir a causa que alguns membres de CC.OO. i UGT van rebutjar la
presència del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament en l’acte
del matí al Preventori; i a la vesprada en la manifestació es rebutjà
una bandera republicana i alguns membres del servei de l’ordre
atacaren els informadors amb insults i agressions. Més endavant, ja
en el mes de juny, es realitzà una taula redona a la Unesco, on es
volia aclarir tots aquests fets, per tal d’evitar enfrontaments i divi-
sions en el moviment obrer. Tanmateix, la qüestió no es va poder
analitzar en la seua totalitat perquè CC.OO. i la UGT, que eren els
principals convidats, no hi comparegueren.87

Abandonada ja la polèmica de la “guerra sindical” que esclatà en
el Primer de Maig, el periòdic Ciudad del 13 de juny informava de la
lectura i presentació d’un nou llibre de Joan Valls titulat Les hores
vives. L’acte va tenir lloc als locals del Club el dia 9, i pretenia retre
homenatge al poeta alcoià que acabava de guanyar l’Englantina
d’Or en un recent certamen poètic celebrat a la ciutat de Barcelona.
En la presidència estigueren el mateix Joan Valls i Manuel
Rodríguez, que en va fer de presentador i moderador. Segons
comentaris del periòdic alcoià, en l’esdeveniment hi va haver una
massiva assistència de públic, principalment jove, que va aplaudir
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efusivament cada una de les composicions llegides per Joan Valls, i
es va considerar que aquesta última obra anava a ser un segur best-sell-
er a la ciutat d’Alcoi.

Aquesta nombrosa assistència de gent jove a l’acte de Joan Valls és
comprensible perquè en aquest any de 1978 es produí un nombre
important d’altes, un centenar, la majoria de les quals eren de la
joventut alcoiana, la qual segurament moguda per l’atracció al
muntanyisme, l’espeleologia, l’arqueologia, els escacs i les audicions
musicals de tot tipus, que sabia que eren activitats del Club, es
decidia a associar-se. Tanmateix, és evident que a banda de la seua
implicació en les activitats esportives i musicals, també participava en
algunes de culturals i reivindicatives. Pel que fa a aquestes últimes, la
Unesco també n’estigué present en una gran part, ja que en aquest
any de 1978 foren prou significatives. El 28 de setembre, apareixia
una nota en la secció “Alcoy Sociopolítico” del periòdic Ciudad, en
què es relatava que eixe mateix dia hi havia una reunió al Club de la
Unesco, convocada per partits polítics i centrals sindicals, amb la
finalitat d’organitzar una marxa a València per l’autonomia i l’au-
todeterminació.

Un dels actes reivindicatius, però, que més aconseguí mobilitzar
partits polítics, centrals sindicals i entitats culturals i ciutadanes
democràtiques d’Alcoi, fou el de la defensa de la llibertat d’expres-
sió, que havia estat greument atacada a causa de l’atemptat que va
patir el Cinema Goya en l’estrena de la pel·lícula La portentosa vida
del Pare Vicent. Aquesta producció cinematogràfica, dirigida per
Carles Mira i interpretada en els papers principals per Albert
Boadella, Ángela Molina i Ovidi Montllor, va tenir la inestimable
col·laboració d’una bona part dels membres del grup teatral alcoià
La Cassola, i els seus exteriors havien estat rodats principalment a
Llutxent, Agres i Alcoi, la qual cosa produïa interés en la gent per

EL CLUB D'AMICS DE LA UNESCO D'ALCOI

- 126 -

LIBRO UNESCO-1ACTUAL.qxp:Maquetación 1  20/11/12  17:22  Página 126



acudir a l’estrena. No obstant, un dels ingredients importants que
més picava la curiositat de la gent era la polèmica sobre la pel·lícula,
ja que segons els sectors ultra o del “búnquer barraqueta”, falsejava
la vida de Sant Vicent i atacava els valors històrics, religiosos i tradi-
cionals de la Regió Valenciana, fins al punt que “España Hoy” havia
enviat escrits a l’Alcaldia en què demanava la suspensió de la projec-
ció de la pel·lícula. Finalment La portentosa vida del Pare Vicent
s’estrenà el dia 26 de setembre, però esclatà una bomba al lavabo
d’homes del Cinema Goya que, encara que no va produir morts o
ferits, sí que va fer destrosses i va provocar una psicosi de pànic i un
gran esglai general.

Ben aviat, partits polítics, centrals sindicals, entitats ciutadanes i
una bona quantitat d’associacions culturals, entre les quals s’incloïa
el Club d’Amics de la Unesco, enviaren durs comunicats de protesta
a les redaccions dels periòdics Ciudad i Información, alhora que tots
plegats començaren a preparar un Festival Pro Defensa de la
Llibertat d’Expressió com a contundent resposta ciutadana davant el
greu atemptat que s’havia produït, el qual constituïa un fort atac a
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un dels principals drets democràtics en tota societat que volguera ser
considerada plural, lliure i amb un estat de dret basat en un verita-
ble sistema democràtic.88

Tornant a la vida i funcionament del Club de la Unesco, el 23 de
novembre es convocà una Assemblea General per al dissabte dia 25
del mateix mes, a les 8 de la vesprada. L’ordre del dia constava dels
punts següents: elecció d’un nou Comité Executiu, debat sobre el
funcionament del Club, informe d’altes i baixes i presentació de
comptes. Aquesta Assemblea era bastant transcendent, perquè amb
l’arribada de la democràcia, una gran part dels membres dels grups
de treball havien abandonat l’entitat i s’havien integrat en tasques
de partits i sindicats. Aleshores, la Unesco, encara que resistia amb
la incorporació de gent jove, es trobava en la dificultat de replante-
jar-se la seua finalitat, així com encetar nous equips de treball, ja
que els que havia tingut anteriorment anaven abandonant-la. 

El seu últim secretari, José Martínez, que havia substituït
Celedoni Aparisi, per motius de canvi de domicili, també havia
hagut de dimitir; llavors es produïa un buit que calia omplir. El
mateix Martínez, entrevistat per Ramón Climent, explicava breu-
ment la història i els esdeveniments que havia passat l’agrupació des
dels seus orígens fins a l’actualitat, i sense voler retraure res a ningú,
recalcava que el Club al llarg de la seua existència havia rebut dures
crítiques i atacs pel seu caràcter polític, la qual cosa, segons l’entre-
vistat, no era del tot equivocat, ja que en nàixer l’entitat, fou utilitza-
da per l’esquerra per a ocupar-la i refermar la seua presència. En
principi, segons relatava Martínez, es produí l’enfrontament entre
comunistes i socialistes per l’hegemonia del Club, el qual culminà
amb la victòria dels primers en vèncer la candidatura de Manuel
Rodríguez a la de Mario Brotons. Aquesta situació en provocà la
primera gran crisi, ja que la derrota dels socialistes representà 60 baix-
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es de socis. Després de la fugida dels socialistes, el PCE fou el vertad-
er artífex del Club, però no tan sols com a maniobra del partit, sinó
també com una eina per a lluitar pels principis de llibertat, cultura i
democràcia. 

Els comunistes, més endavant, intentaren obrir l’entitat a person-
es independents i d’altres ideologies que no foren tan sols d’esquer-
ra: Octavio Terol Llopis, Julio Berenguer Barceló, Antonio Revert
Cortés i altres del sector catòlic, entre els quals podem incloure el
mateix Martínez. Però totes aquestes persones, que també durant
algun temps contribuïren amb el seu esforç a tractar d’enriquir la
vida cultural del Club, a la llarga no sintonitzaven amb tots els
plantejaments dels comunistes, per la qual cosa acabaven automar-
ginant-se o fugint de la institució unesquiana. Després de totes aque-
stes consideracions, amb l’arribada de la democràcia, Martínez
explicava que es produïa la crisi ja coneguda, la desbandada de sindi-
calistes i membres de partits, cosa que havia provocat la presència
d’extraparlamentaris i independents que tractaven de mantenir en
peu la institució, la qual actualment havia perdut una part de les
seues funcions i es dedicava pràcticament a ser la seu social del Grup
Espeleològic Ratot i de l’Associació de Jubilats. Aleshores calia real-
itzar una Assemblea General, que era vital per a la continuïtat de
l’entitat.89

Aquesta reunió tan transcendent per a la pervivència del Club, se
celebrà el 25 de novembre. En ella es tractaren temes com l’estat de
comptes, que oferia un saldo de 33.982 pessetes, la decisió de denun-
ciar qualsevol transgressió del Drets Humans i potenciar al màxim
tota mena d’activitats culturals alcoianes. Els acords més importants
assolits foren la resolució de treballar en departaments i l’elecció
d’una nova Junta Directiva, que assumira el compromís de dina-
mitzar el Club i potenciar el treball dels diferents departaments.
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Verificades les votacions, en les quals hi hagué la presència d’un total
de 65 socis, sorgí el nou Equip Directiu que estava compost per: 

President:
Ricard Bañó

Vicepresident:
Josep Torró

Secretària:
Mila Albert

Secretari de Propaganda:
Fernando Esteve

Vicesecretària de Propaganda:
Lolín Romá

Tresorer:
Ricard Gisbert

Bibliotecari:
Jordi Coloma

Vocal de cinema:
Adolf Gisbert

Vocal de Fotografia:
Vicente Peidró

Vocal de Música:
Modesto Satorre

Vocal del GER:
Paco Vilaplana

Vocal d’Ecologia:
Jorge Satorre

Vocal local:
Rosa Enguix

Vocal Associació de Pensionistes:
Ángel Aranda.90
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L’HOMENATGE AL POETA JUAN GIL-ALBERT

L’any de 1979 es registraren importants vagues del tèxtil i del met-
all. La primera, que es produí en el mes de febrer, fou seguida per
uns 15.000 treballadors de l’Alcoià-Comtat. La segona, que es va
efectuar en el mes de març, afectà aproximadament uns 7.000 obr-
ers entre Ibi i Alcoi. Pel que fa a l’urbanisme, encara que es lliuraren
els habitatges de Caramanxel, no se’ls va poder garantir el subminis-
trament d’aigua, i es va anunciar que d’ara endavant hi hauria més
mà dura en les llicències d’obres, ja que no es permetria construir
allà on no n’estiguera garantit el subministrament.

Tanmateix, un dels esdeveniments més importants en aquest any
va ser els de les eleccions, tant generals com municipals. En les
estatals, els resultats a Alcoi van ser prou semblants als de les de
1977, encara que amb unes lleugeres pujades per al PSOE i la UCD,
mentre que el Partit Comunista i Aliança Popular experimentaven
un cert descens, que era més acusat en el primer cas. El triomf nova-
ment va ser per al PSOE amb 13.352 vots, seguit també de prop per
la UCD, que n’aconseguia 11.442. El tercer lloc era per al PCPV amb
5.178 i el quart per a Aliança Popular, que n’obtingué 2.143.91 Pel
que fa a les municipals, després de quasi quatre decennis d’os-
tracisme polític a nivell local, el poble podia elegir lliurement els
seus representants més pròxims, que anaven a administrar i dirigir la
seua ciutat. Celebrades les eleccions, amb uns resultats molt similars
als de les generals, el partit guanyador fou també el PSOE, que va
obtenir 11 regidors, enfront dels 10 de la UCD, mentre que el PCPV
n’aconseguia 4 i Aliança Popular i la resta de partits presentats: la
Lliga Comunista Revolucionària i el PTPV es quedaven sense repre-
sentació. La situació tan igualada entre socialistes i centristes a l’ho-
ra de formar govern va ser resolta amb la coalició entre socialistes i
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comunistes, que elegiren Josep Sanus Tormo com a alcalde, el qual,
atesos els greus problemes urbanístics, d’infraestructures i d’equipa-
ments que hi havia a la ciutat, optà per una política de consens i per
al bon govern de l’Ajuntament establí un total de 22 delegacions,
que estaven distribuïdes de la manera següent: 11 per al PSOE, de
les quals dues eren per al mateix alcalde, 7 per a UCD i 4 per al PCE.
A més a més, Josep Sanus va implantar setze comissions informatives,
on estigueren representats tots els partits, i huit tinents d’alcalde, que
s’organitzaren amb la distribució següent: primer, Rafael Cantó
Berenguer (PSOE); segon, Josep Albert Mestre Moltó (PCE); tercer,
Vicente Boronat Vercet (UCD); quart, Concepción Martínez
Sánchez (PSOE); cinqué, Maria Julia Miró Borrás (UCD); sisé,
Rafael Ferri Vallés (PSOE); seté, José A. Seller Alted (PSOE); i, vuité,
Rafael Moya Bernabeu (UCD).92

Pel que fa al Club, un cop celebrada la transcendental Assemblea
General del 25 de novembre de 1978, en va eixir una nova Junta
Directiva amb Ricard Bañó com a president i Mila Albert com a
secretària, els quals encapçalaren un nou equip de treball que, mit-
jançant comissions o departaments, hi volia aportar aires nous i ren-
ovar la vida i les activitats de l’entitat. En iniciar-se l’any 1979, allò
més destacat era la gran quantitat de joventut que s’associà i entrà a
treballar en la Unesco. Així, segons l’entrevista de Ramón Climent
en el Ciudad del 6 de gener amb l’equip de govern del Club, d’un
total de 500 socis que hi havia en l’entitat, el 50 per cent tenien
menys de 25 anys, i pel que fa als membres de la mateixa junta direc-
tiva, tenien una edat mitjana de 23 anys. Aleshores, el sector més jove
del Club era el que volia rellançar-lo. Hi havia una sèrie de comis-
sions o grups de treball que anaven a organitzar la vida de l’entitat,
a través de les activitats següents: arqueologia, història, espeleologia,
muntanyisme i escalada, cinema, fotografia, ecologia, minusvàlids,
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música, jocs recreatius i biblioteca, que eren ampliables a tota mena
de suggeriments i iniciatives, ja que el Club volia ser una alternativa
cultural adreçada a tot el poble en general i no a minories. Es recor-
dava també que l’entitat mai no abandonava el seu objectiu de
denúncia de tot allò que representara qualsevol atemptat als Drets
Humans. Davant la pregunta del periodista sobre el partidisme de la
Unesco, els entrevistats responien que actualment era una cosa que
es volia evitar i, referent a això, en la nova junta directiva només hi
havia una persona afiliada a un partit polític. Pel que fa a les activi-
tats que s’anaven a realitzar, es parlava de l’Any Internacional del
Xiquet, al voltant del qual es volia preparar un bon munt d’actes.
Finalment s’analitzava la voluntat del Club de superar les dificultats
econòmiques, suprimir al màxim les despeses, crear comissions auto-
gestionàries per a la neteja dels locals i el servei de bar i consergeria,
a fi d’estalviar en el pressupost.93

Quant a les activitats desenvolupades en aquest any de 1979, tot
seguint la secció del periòdic Ciudad, anomenada “Ciudadgramas”,
on s’informava de tots els actes culturals, pel que fa a la Unesco, hi
apareix que el dissabte, 20 de gener, a les 8 de la vesprada, es projec-
tà la pel·lícula La caza, de Carlos Saura. A la fi del mateix mes, una
nota anunciava que s’havia obert un grup de treball per a tots els
interessats en l’Arqueologia i la Història, que estava dirigit per
Federico Rubio, director i conservador del Museu Arqueològic
d’Alcoi. Tanmateix, aquest any no tingué el nombre d’actes culturals
que hi hagué, per exemple, a la fi dels seixanta o la primeria del
setanta. Sens dubte, l’arribada de la democràcia havia posat fi a un
dels valors del Club, que era la defensa de les llibertats i la lluita con-
tra la dictadura. Aconseguides aquestes reivindicacions i amb la fugi-
da d’una gran part de polítics i sindicalistes, que eren socis de l’en-
titat, semblava que a la Unesco no li quedava massa vida, encara que
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uns grups de joves no es donaven per vençuts i volien continuar
intentant-ho amb els seus esforços. De tota manera, el Club va per-
dre una gran part de la seua funció cultural i, en realitat, el seu local
s’utilitzava per a fer xarrades polítiques. Així, el dimecres, 7 de febr-
er, s’hi celebrà una reunió entre representants de diferents partits
d’esquerra (PSAN, LCR, UCE) i altres grups independents, que
volien presentar una candidatura unitària d’esquerres a les eleccions
municipals, que estiguera encapçalada per Laureano Francés, dissi-
dent del PSOE. En el mes de març, i també segons el Ciudad dels dies
8 i 27, el local del Club va aprofitar perquè la LCR, encapçalada per
Pilar Ropero, hi presentara el dia 8 la seua candidatura municipal, i
el Partit Comunista hi presentara el dia 27 la seua política sobre
joventut, mestresses de casa i pensionistes.

La Unesco, però, mai no abandonà del tot el seu caràcter reivin-
dicatiu. Aleshores, en aquest sentit, una volta elegit el primer
Ajuntament democràtic, li presentava les seues demandes i reivindi-
cacions que, a través del seu president, Ricard Bañó, es concretaven
en els punts següents: eliminar tots els símbols de la passada dictadu-
ra franquista, com ara els noms dels carrers José Antonio,
Generalísimo, General Mola, Plaza de los Caídos, General Sanjurjo,
José Antonio Elola i Plaza del Teniente Candela, que, segons el Club,
havien de canviar-se per noms populars o pels de personatges de
clara trajectòria democràtica. També es demanava la retirada dels
bustos de Franco que hi havia a l’Ajuntament i a l’actual Jardí dels
Reis Mags, així com la referència als morts d’un sol bàndol que es
feia a la façana del campanar de Santa Maria. Per fí, acabarien acon-
seguint-se aquestes reivindicacions i el bust de Franco de
l’Ajuntament fou llevat de seguida i substituït per un gravat del rei
Joan Carles.94

Tot i que va disminuir bastant el paper del Club en el nombre
d’actes culturals, i en la pràctica solament funcionaren plenament
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els departaments del GER (Grup Espeleològic Ratot), Ecologia,
Minusvàlids i Jubilats, no obstant això, a la fi d’octubre es va dur a
terme una iniciativa important, constituida per l’organització de
diversos actes com a homenatge al gran poeta alcoià Juan Gil-Albert,
que volia ser un tribut de reconeixement a un geni de la literatura,
que a causa del seu exili havia estat oblidat totalment. La idea, prin-
cipalment, va partir del soci del Club Josep Torró i Santonja, que
tenia certa amistat amb el poeta, a qui, segons la carta del 8 de juny
de 1976, que ell mateix ens va facilitar, havia intentat convidar
perquè donara una conferència en el mes de juny, dins d’un home-
natge que un grup d’Amics de la Unesco volia dedicar al poeta ori-
olà Miguel Hernández, encara que finalment aquesta conferència
no va ser possible per inconvenients que li van sorgir a l’escriptor.
Tres anys després, Josep Torró en col·laboració amb Francesc
Bernàcer, en considerar que era interessant realitzar un homenatge
al poeta, li telefonaren per a invitar-lo, i aquesta vegada sí que va
poder complir amb el compromís.

Adrián Miró en el seu llibre Gil Albert desde Alcoy confessa que va
ser el primer descobridor del poeta a Alcoi després de la Guerra
Civil, i fa al·lusió a un article seu aparegut en el Ciudad del 15 de juli-
ol de 1958. Anys després, en va escriure nous articles en la mateixa
publicació en 1968 i 1969, i en 1973 va incloure Gil-Albert en el seu
llibre Escritores de Alcoy. A partir d’ací, arran d’un sopar homenatge
que li tributà el periòdic Ciudad i un grup d’entusiastes alcoians que
formaven una tertulia literària (Francesc Bernàcer, Gregorio
Coloma, Rafael Coloma, Camilo Bito, Jordi Valor i Antonio Revert),
començaren la tasca de recuperar el poeta, que havia oferit una xar-
rada sobre “Azorín o la intravagancia” al Col·legi Menor Sant Jordi
d’Alcoi. Ja en 1978, el periòdic Ciudad li concedí la “Peladilla d’Or”,
que se li lliurà l’any següent.95 Tots aquests intents de recuperar el
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poeta d’Alcoi i la seua obra, tanmateix, sense deixar de valorar la
importància dels esforços, solament havien conduït al fet que Gil-
Albert fóra més conegut per un cercle d’escriptors alcoians, que es
quedava en un nucli més aviat reduït. Aleshores, des del Club
d’Amics de la Unesco, sobretot per part de Josep Torró, Manuel
Rodríguez i Ricard Bañó, sorgí la idea d’organitzar un homenatge
popular al gran poeta alcoià, que era quasi un desconegut per a la
majoria del seu poble, amb la finalitat de rescatar-lo de l’oblit i recu-
perar-lo per a més àmplies capes de població de la ciutat d’Alcoi. 

Segons el periòdic Ciudad, a les 8 de la vesprada del dissabte dia
27 del mateix mes, prop d’un centenar de persones van rebre el
poeta al local del Club amb forts aplaudiments, mentre que ell salu-
dava i signava autògrafs. Entre el nombrós públic, hi havia l’alcalde i
regidors del tres partits amb representació municipal. A conti-nuació,
Manuel Rodríguez Martínez parlà sobre la vida i obra del poeta i
destacà el gran treball de Josep Torró Santonja, de qui havia partit la
iniciativa de l’homenatge. Poc després, Rafael Mengual recordà la
importancia de l’obra de Juan Gil-Albert, així com la seua presència
en la nostra ciutat durant la Guerra Civil amb un teatre ambulant per
a ferits de l’anomenat Hospital Sueco-Noruec. Acabada la xarrada de
Mengual, Mari Carmen Canalejas, Juli Mira, Rafael Miró i Luís
Mataix, representants del grup teatral La Cassola, realitzaren un
recital poètic amb els poemes més significatius de l’obra del poeta,
que li feren venir les llàgrimes a l’homenatjat. En concloure aquest
recital de poemes, hi hagué també les intervencions dels poetes
alcoians Francesc Bernàcer, José Cuenca Mora, Manuel Rodríguez i
Joan Valls, que dedicaren les seues composicions al poeta. Finalment,
el mateix Juan Gil-Albert recità tres dels seus poemes i va rebre un
bust modelat per l’escultor Ismael Belda. L’acte va acabar amb un
sopar homenatge en un cèntric hotel local.96 Adrián Miró també
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recull aquest esdeveniment en el seu llibre Gil Albert desde Alcoy. En
els comentaris que li dedica, afegeix que Manuel Rodríguez
Martínez, poeta i directiu de la Unesco, li va dedicar a Gil-Albert un
poema titulat “A las manos del poeta”: “Tus manos de poeta... Un
vuelo quedo / sobre el duro contorno de las cosas...” Al poeta, a més
de poemes, li regalaren una composició musical titulada Homenaje a
Gil-Albert en mi menor, que li havia dedicat Carlos Palacio. Totes aque-
stes distincions artístiques, unides al bust modelat per Ismael Belda,
que li fou oferit al poeta, el feren exclamar ple d’emoció i ironia:
“Para completar el capítulo de las Bellas Artes, sólo falta que alguien
me ofrezca alguna arquitectura”. Gil-Albert deia “que él había
venido a este mundo sólo para escribir”, però que el seu moment
com a poeta havia passat ja i “no creo que vuelva a escribir ningún
poema más”.

El premi concedit a l’escriptor pel Ciudad, juntament amb la idea
de la Unesco, van aprofitar, sens dubte, perquè es recuperara Juan
Gil-Albert i la seua obra tant a la ciutat d’Alcoi com en altres pobles
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de la comarca i de la província, perquè poc després, entitats com la
Caixa d’Estalvis d’Alacant i Múrcia i l’Ajuntament d’Alcoi també
contribuïren a recuperar l’escriptor. La primera va col·laborar a fi
que, mitjançant la cooperació de la seua delegació d’Alcoi, es publi-
cara Breviarium vitae, que era una obra representativa de la trajec-
tòria literària de l’autor, la qual fou presentada el 29 de novembre.
D’altra banda, l’Ajuntament, més endavant, per l’abril de 1983,
volent afegir-se als reconeixements que li havien dedicat altres insti-
tucions, el declarà Fill Predilecte d’Alcoi i li concedí la Medalla d’Or
de la Ciutat, alhora que també li dedicava una de les seues avingudes
més populoses: la que transcorre per la carretera de València. A més
a més, amb l’obertura de la nova Casa de Cultura, a l’edifici de l’an-
tic Banc d’Espanya, també se li dedicà un homenatge al poeta, que
acompanyà les activitats de la inauguració, en què foren presents: el
governador civil de la província, Octavio Cabezas; l’alcalde d’Alcoi,
Josep Sanus Tormo, i totes les autoritats locals. En el transcurs de
l’acte, que resultà d’una gran emotivitat, l’alcalde amb el reconeixe-
ment del poble d’Alcoi a un dels seus millors escriptors, s’expressa-
va amb aquestes paraules:

“Gil-Albert comporta una señal y un factor ciudadano. El es
el escritor de Alcoy por antonomasia. Y la ciudad presume de
este escritor. Se trata aquí no de una sensibilidad, sino de una
posesión; una posesión en el mismo sentido en que se apropi-
an las cosas comunes: se tienen como una vanidad, como un
signo, como una ejecutoria... Al honrarlo a él, nos honramos
a nosotros mismos. No es fácil ser escritor y menos en este
Alcoy traficante de hombres, jornadas y fatigas... Gil-Albert es,
sin duda, por la calidad y extensión de su obra, el primer gran
escritor de Alcoy y también nuestra mayor contribución a las
letras hispánicas”.97

S’ha de ressaltar que, finalment, fou publicada l’obra completa
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de l’autor alcoià. Poc després, a l’Institut d’Estudis Alacantins de la
Diputació Provincial d’Alacant, li fou canviat el nom pel d’Institut de
Cultura Juan Gil- Albert.

Tornant a la vida interna del nostre Club d’Amics de la Unesco,
durant l’any de 1979, si bé hi havia un nombre elevat de baixes,
també s’hi produïa una bona xifra d’altes, cap a les 150 o 170, la qual
cosa volia dir que l’entitat no acabava de trencar-se, pero que sí que
corria el risc de desaparèixer. Així, en un article aparegut en el
Ciudad el 17 de novembre, signat per J. Luis de la Vega i titulat
“Compás de espera”, es feia una dura anàlisi de la situació i es
comentava que després de parlar amb els membres del Club
d’Alacant i els d’Alcoi, era evident que encara que el primer tenia
450 socis i el segon fins a 500, la crua realitat ens deia que tots dos,
davant la nova conjuntura política, podien desaparéixer i semblava
que no tenien una vida massa segura. 

PEDRO JUAN PARRA VERDÚ

- 139 -

L’alcalde Josep Sanus li col·loca la insigna d’or
de la ciutat d’Alcoi a Juan Gil-Albert (Arxiu Paco Grau)

LIBRO UNESCO-1ACTUAL.qxp:Maquetación 1  20/11/12  17:22  Página 139



El 15 de desembre es va elegir una nova Junta Directiva. En aque-
sta assemblea, els assistents es manifestaren contents per l’home-
natge realitzat a Juan Gil-Albert, però pensaven que gran part dels
objectius de la institució no s’havien aconseguit. Unes voltes per la
falta d’interés dels socis i de la Junta Directiva, i unes altres per prob-
lemes d’un pressupost insuficient i la manca de recursos econòmics,
ja que encara que hi havia un superàvit de 14.334,29 pessetes en tan-
car l’exercici, on s’havien recaptat 221.838,29 pessetes i 207.504
havien anat a pagar despeses, tanmateix no es disposava de subven-
cions i les quotes eren més aviat raquítiques per a poder organitzar
més activitats. Aleshores, Josep Torró Santonja proposà a votació que
la quota augmentara a 75 pessetes, la qual cosa fou aprovada. També
es procedí a votar un nou president, després que l’anterior Junta
Directiva presentara la dimissió. En la votació resultà elegit com a
nou president Ricard Bañó Armiñana per 68 vots, i va quedar dar-
rere, amb 19 vots, l’altra candidatura que estava representada per
José Luis Caballero García.
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A MANERA D’EPILEG

Els Clubs d’Amics de la Unesco iniciaren la seua vida en els dar-
rers anys del franquisme, quan més forta era la contestació social,
política i cultural, ja que el règim començava a sofrir els atacs dels
obrers, estudiants, institucions culturals i fins i tot d’una bona part
de sectors de l’Església catòlica, que abans havia estat el seu pilar
més ferm. Tanmateix, el sistema, encara que ferit, no estava del tot
mort, de manera que clavava les seues últimes cuades i actuava quasi
sempre amb una intensa repressió sense cap mena de contempla-
cions.

Si s’analitza i busca un sentit per a l’essència o raó de ser dels
Clubs de la Unesco, evidentment els seus objectius principals, a
banda de ser culturals i d’aconseguir una major defensa dels Drets
Humans per tot el món, mitjançant la difusió de l’educació, la cièn-
cia, l’art i la cultura, també eren polítics, ja que allí s’aglutinaren els
més importants partits polítics de la clandestinitat: comunistes,
socialdemòcrates, democratacristians, socialistes i anarquistes, entre
d’altres, que feren un front comú d’oposició cultural i política
davant d’un règim franquista que començava a decaure pero no
acabava mai de morir del tot. 

A Alcoi la primera temptativa de fundació de la Unesco es va pro-
duir el 8 d’agost de 1966, i va estar protagonitzada per un grup d’e-
scriptors, artistes i intel·lectuals que seguint l’exemple dels Clubs
que ja hi havia a Madrid, Barcelona i Alacant, pretenien crear-ne un
de propi per a la nostra ciutat. Quan aquest intent, signat per
Manuel Rodríguez, Jordi Valor i Ismael Belda, fou rebutjat pel
Govern Civil d’Alacant, aleshores un grup d’alcoians, membres del
Partit Comunista, que operaven des de la clandestinitat en oposició
al franquisme, “feu la seua jugada”, mitjançant el subterfugi de
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col·locar el Club d’Alcoi com una sucursal o delegació del d’Alacant.
Així des del 27 d’octubre de 1968 fins al 24 de novembre de 1977,
en què fou autènticament legalitzat amb total independència del de
la capital de la província, l’entitat va haver de suportar quasi deu
anys de persecucions policíaques, tancaments i multes, que no per
això feren decaure el seu interés i esforços de lluita contra el fran-
quisme, per tal que, des d’una posició de defensa dels drets humans,
que anava acompanyada de la programació d’activitats culturals
objectives i plurals, aconseguir al més aviat possible un règim
democràtic de llibertats que ens igualara a la resta de països
europeus.

Encara que al principi s’intentà que el Club fóra el més obert pos-
sible, i que hi estigueren representades proporcionalment totes les
ideologies, forces polítiques i sindicals existents, en realitat, al cap de
poc temps de començar el seu funcionament, l’entitat, pel que fa al
cas d’Alcoi, es va convertir en una institució amb una forta presència
de la classe obrera. Aleshores, estava conduïda bàsicament pel Partit
Comunista, el qual, dins dels seus objectius d’acostar-se cada volta
més a la societat, volia difondre’s i penetrar més en la joventut, la
classe obrera i els intel·lectuals, així com tractar de mobilitzar políti-
cament, mitjançant la cultura, els ciutadans en l’oposició al règim de
Franco, alhora que rentava davant l’opinió pública la seua imatge de
“bèstia negra” del franquisme. 

La Unesco d’Alcoi, nascuda en aquest context dels darrers anys
seixanta, des dels seus inicis i fins a l’arribada de la democràcia, pot
ser considerada sens dubte un instrument cultural i polític d’oposi-
ció al franquisme. També, arran de la seua posició de defensa del
Drets Humans, que venia marcada per la seua pertinença a una insti-
tució mundial, era una “punta de llança” per a lluitar en favor de la
recuperació de les llibertats democràtiques i ciutadanes. Aquesta
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tasca, però, no va estar exempta de dificultats, perque tan bon punt
es va presentar la instància de sol·licitud de legalització del Club el 8
d’agost de 1966, de seguida fou rebutjada pel Govern Civil
d’Alacant. Llavors, s’hagueren de buscar uns altres camins per tal de
posar-se en funcionament. En aquest sentit, el 27 d’octubre de 1968,
es buscà el subterfugi d’obrir uns locals com a sucursal del Club
d’Alacant a l’empara dels seus estatuts.

El primer domicili de l’entitat fou el de Verge dels Lliris 5, 1a,
inaugurat pel novembre de 1968, on poc després de ser encetades
les primeres activitats, pel gener de 1969, a causa de l’estat d’excep-
ció, es va patir un tancament i suspensió d’activitats que va durar
quatre mesos. Aquest es va convertir en el primer dels que va passar
més vegades el Club, fins que arribem a la legalització total, abans de
la qual s’hagueren de suportar uns quants anys de persecucions, cita-
cions de membres directius a Comissaria, tancaments i problemes
d’autoritzacions d’activitats davant l’actitud inquisidora de
l’Administració. 

Un cop reanudades les activitats, després del primer tancament a
causa de l’estat d’excepció, per l’octubre, amb una bona dosi de difi-
cultats i entrebancs, s’organitzà al Teatre Circ un recital de cancó
catalana protagonitzat pels cantants Raimon, Ovidi Montllor i Pi de
la Serra, el qual, a banda dels obstacles governatius, va ser una activ-
itat que resultà un èxit de públic i un dels primers actes d’afirmació
valencianista en la història més recent de la ciutat d’Alcoi. 

A mesura que avancem en els anys setanta, mentre el règim fran-
quista augmentava la seua descomposició, les entitats ciutadanes
redoblaven els seus esforços tant de protesta com de lluita, que des
de l’Administració eren contestats amb una més forta repressió. En
aquest sentit, a la fi d’abril de 1974 el Club va patir una nova clausura
i suspensió de les seues activitats, que aquesta volta es va prolongar
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més de dos anys, fins al gener de 1977, en què es va produir la con-
ferència de l’alcalde d’aleshores, Rafael Terol Aznar, el qual parlà
sobre autonomia. Pero quan ja semblava que amb aquesta conferèn-
cia es normalitzava la situació i es convocava una Assemblea General
per a posar en funcionament l’entitat, es prohibí la reunió que, a
més a més, va anar acompanyada d’una multa i clausura dels locals,
ara durant sis mesos. Per fi, el  4 de juliol de 1977, el Govern Civil
d’Alacant autoritzava l’obertura del Club i la seua pròxima legal-
ització amb total independència de la Unesco de la capital de la
província, de la qual fins aleshores havia estat sucursal.

En referir-se a algunes de les activitats més destacades del decen-
ni dels setanta, destacarem la Setmana cultural d’Homenatge a
Miguel Hernández, que amb idea que va partir de la Unesco, s’afe-
giren partits polítics, sindicats i  entitats ciutadanes, resultant tot un
èxit, que va contribuir en bona part a recuperar l’obra i figura de l’e-
scriptor oriolà, que havia estat prou temps marginada des de les
instàncies del règim franquista. En la mateixa línia de recuperació
de valors artístics i literaris oblidats, s’enquadra l’homenatge que el
27 d’octubre de 1979 el Club li dedicà al gran poeta alcoià Juan Gil-
Albert, el qual després de llargs anys d’oblit, ostracisme i d’exili,
retrobava el reconeixement i estima del seu propi poble natal, que
llevat d’una minoria selecta, no coneixia res de la seua obra literària. 

Després de la nostra etapa d’estudi, en la dècada dels vuitanta,
amb la normalització democràtica, ja no s’hi patiren problemes de
persecució política, pero prou gent que havia estat impulsant el Club
des dels seus inicis, davant la nova realitat, abandonà la institució per
a dedicar-se més de prop a tasques polítiques i sindicals. Aquesta
qüestió va plantejar una certa crisi al si de l’entitat, si bé aquest
fenomen no solament afectà el Club d’Alcoi, també es va produir
d’alguna manera en tots els de l’Estat espanyol, la qual cosa va pro-
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duir que bona part d’aquests desaparegueren, com fou el cas del
d’Alacant. El nostre, en canvi, va aconseguir mantenir-se i nodrir-se
amb “saba nova”, sobretot gent jove procedent de partits extraparla-
mentaris i de nuclis i associacions ciutadanes que no tenien un local
social propi. En aquests anys, destacarem la gran conferència que
sobre El Guernica de Picasso pronuncià el famós crític d’art Santiago
Amón el 5 de novembre de 1981, amb una sala del Club d’Amics de
la Unesco plena de gom a gom; la gent va seguir amb gran interés la
dissertació, acompanyada també d’una projecció de diapositives.

Més endavant, del 25 de març al 9 d’abril de 1988, s’organitzà de
nou una exposició homenatge dedicada al gran artista malagueny,
en la qual Tomás Martínez, un pintor de Iecla (Múrcia), presentava
una col·lecció de rèpliques quasi perfectes de l’obra de Picasso,
entres les quals sobresortia El Guernica, que va haver de ser exposat
en un edifici especial prop dels locals del Club. El 18 de juny de
1989, el president del Club d’aleshores, Josep Lluís Caballero
García, va ser elegit president de la Confederació Nacional de Clubs
d’Amics de la Unesco d’Espanya.

Ja en els noranta, amb el nou estil de vida, la gent, a més d’estar
cansada dels temes polèmics en politica o de la vida ciutadana, s’obl-
idava de la cultura i de la vida associativa, i s’ocupava més de qües-
tions com ara un segon habitatge o del cotxe. El Club va entrar en
un procés de poca activitat, que el conduïa quasi a la seua desapari-
ció. L’any 1996, però, quan ja semblava que anava a tancar les seues
portes i certificar-se la seua extinció per falta de socis, deutes i gent
interessada a dur endavant el projecte, sorgí un grup de socis que es
proposaren que continuara l’entitat i que de cap manera desa-
pareguera. Així, homes com Josep Fuster Moncho, Sergi Rodríguez,
Josep Lluís Matarredona, José Ribelles Bonifacio i altres lluitaren per
la continuïtat del Club. Així, es plantejaren unes obres de remod-
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elació del local, el qual, després de realitzades, poguera ser oferit
com un espai cultural més, que amb pluralitat i obertura es presen-
tara a tota mena de ciutadans i ciutadanes d’Alcoi que tingueren
inquietuds culturals. De manera que des de la Unesco, com un nou
espai d’oferta cultural per a tota la ciutadania, es podien continuar
organitzant exposicions, conferències, xarrades, taules redones i
col·loquis que contribuïsquen a crear una societat més plural i culta,
que possibilite una millor convivència i maduresa en l’exercici de les
responsabilitats d’una col·lectivitat democràtica com la nostra. 

Després de la seua llarga i dilatada història, plena de dificultats
polítiques i econòmiques, amb tota mena de problemes i entrebancs
que sempre estigueren amenaçant la seua existència, la Unesco no
es va acovardir i, a banda de les dificultats que li venien imposades,
aconseguí dur endavant una profitosa trajectòria on es va distingir
principalment per la seua oposició política al franquisme, així com
per la més ferma voluntat d’una entitat de defensar una societat lli-
ure i democràtica, amb l’objectiu de realitzar una cultura en defen-
sa de la llengua pròpia valenciana i oberta a totes les ideologies que
lluitaren en favor d’una societat més igualitària i justa, i afavorir els
Drets Humans i les causes dels més febles.

No podem oblidar el gran nombre d’homenatges a pintors, poet-
es, escriptors i intelectuals espanyols, que el Club d’alguna manera
volia recuperar o revitalitzar perquè havien estat postergats i obligats
a l’ostracisme des de l’administració franquista, a la qual no interes-
sava gens ni mica que hi haguera una cultura objectiva, plural i pop-
ular, que s’escapara del control del “Movimiento”. Dins d’aquesta
línia, des del Club d’Amics de la Unesco d’Alcoi s’orga-nitzaren
exposicions, xarrades-col·loqui, recitals poètics i conferències que
tractaven de recuperar la mèmoria de personalitats literàries i artís-
tiques tan rellevants com Miguel Hernández, Juan Gil-Albert, Rafael
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Alberti, Pablo Picasso, Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset,
Federico García Lorca i Antonio Machado, per citar-ne alguns.

Tanmateix, no solament es concentrà el treball a recuperar una
cultura més lliure i plural en l’àmbit de l’estat espanyol, també es va
emprendre la tasca de promoure des del Club tant la nostra llengua
com tots els poetes, pintors, escriptors i intel·lectuals d’Alcoi, als
quals s’oferiren de manera totalment desinteressada els locals de
l’entitat a fi que hi pogueren realitzar exposicions, dissertacions, lec-
tura i presentació de llibres... Aleshores, per la seu de la Unesco pas-
saren els poetes i escriptors Joan Valls, Juan Gil-Albert, Manuel
Rodríguez, Rafael Mengual, Francesc Bernàcer, Jordi Botella, José
Cuenca Mora i Antonio Revert, entre d’altres. També cal ressaltar la
presència de destacats metges alcoians que hi actuaren com a
ponents en bastants xarrades-col·loqui de divulgació científica. Així
n’esmentem Octavio Terol, Fernando Blanes, Anselmo Aracil, Jorge
Grau i Julio Berenguer, el qual, a més a més, també fou un entusias-
ta president de la institució. Mencionarem conferenciants com el
filòsof José Luis Colomer, el notari José Antonio de Cortázar o Rafael
Moya. Exposicions dels artistes Antoni Miró, Ismael Belda, Isabel
Alberich, als quals caldrà afegir les aportacions en xarrades artís-
tiques de Llorens Ferri i Miguel Mataix. 

Actualment, des del seu nou local del carrer del Cid, crec since-
rament que la Unesco —des d’una posició d’objetivitat— encara és
perfectament possible que puga aportar aspectes positius a la soci-
etat alcoiana. Això sí, s’haurà d’adaptar a les necessitats actuals mar-
cades pel ritme del món actual que ens envolta. Si en els seus princip-
is va ser un element clau d’oposició al franquisme i “punta de llança”
per a la consecució de les llibertats democràtiques, actualment pot
convertir-se en un autèntic “fòrum de debat públic”, obert totalment
a la ciutadania alcoiana, que, mitjançant debats, taules redones i con-
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ferències, puga analitzar i jutjar tant els problemes que ens angoixen
en el món actual com el paper dels polítics i de les forces sindicals
que ens representen.

Des del Club es pot fomentar la maduresa i responsabilitat políti-
ca ciutadana, de manera que el ciutadà siga conscient que no s’ha de
limitar a depositar el seu vot en una urna cada quatre anys per a
mantenir en peu el foc sagrat que li dóna vida a la democràcia, sinó
que també cal que s’eduque al ciutadà en un esperit crític, que jutge
en cada moment, d’una manera constructiva, els poders públics que
el representen, tant des del govern com des de l’oposició, per tal que
aquests no caiguen en situacions de prepotència o deixadesa, per a
la qual cosa se’ls haurà de recordar en cada moment que en últim
terme el poder resideix en la soberania i voluntat populars, que és la
que realment reparteix els vots i es pronuncia sobre qui vol tenir en
el poder o en l’oposició.

Aquesta tasca, considere que ha de ser assumida veritablement
per institucions ciutadanes, com les associacions de veïns i culturals,
com és el cas del Club d’Amics de la Unesco, el qual, a més de ser un
fòrum públic de debat lliure per a tots els ciutadans, també es pot
convertir, en aquesta nova etapa, en una altra alternativa cultural,
diferent, per exemple, a l’oferida des del municipi i per les entitats
bancàries o privades. 

A partir de la planificació cultural oferida per la Unesco, a banda
de conferències, xarrades, col·loquis i taules redones, també es
poden continuar proposant a la població alcoiana interessants
exposicions, cursets, seminaris, presentació de llibres, projeccions
cinematogràfiques o audicions musicals que complementen i com-
petisquen amb les activitats programades per altres institucions cul-
turals alcoianes. Aleshores, hem de manifestar que solament d’una
oferta cultural, tan àmplia i variada com siga possible, serà d’on
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segurament ens podran aparéixer ciutadans i ciutadanes amb un
esperit més crític, obert i tolerant, tan necessari perquè realment
funcione un autèntic sistema democràtic de llibertats com és el nos-
tre.

En complir-se pròximament els seus quaranta anys d’història, la
Unesco d’Alcoi es tot un patrimoni cultural que cal que conservem
i que no ens podem permetre el luxe de deixar morir, perquè sens
dubte és un bé d’utilitat pública al qual no se li poden negar els
serveis prestats en benefici de la societat alcoiana al llarg de les seues
quatre dècades d’existència.
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NOTES

1 Per a fer-se una idea general de la situació, direm que les disposicions legisla-
tives anteriors en matèria d’associacions dataven dels anys 1877 i 1941. Si voleu més
informació sobre el tema i l’època, vegeu: Pedro Juan PARRA VERDÚ, La Cazuela,
Compañia de Teatro Estable en la sociedad alcoyana (1950-1968), pàgs. 116 i 117. Vegeu
també Hemeroteca Municipal d’Alcoi, Llei 191/1964 de 24 de desembre (Butlletí
Oficial de la Província d’Alacant, núm. 5, del 8 de gener de 1965).

2 Per a tenir una visió molt general de la vida alcoiana de l’època, hem realitzat
un seguiment exhaustiu del periòdic Ciudad, del qual hem seleccionat algunes de
les notícies que ens resultaven més curioses o representatives. Al final del llibre
també afegim un apartat amb la cronologia dels esdevenimentes més destacats que
ocorregueren a la ciutat d’Alcoi en aquest període.

3 Stanley G. PAYNE, Franco, el perfil de la historia, Madrid: Espasa-Calpe, 1993, pàgs.
163-165.

4 Arxiu Municipal d’Alcoi (AMA): Llei 191/1964 de 24 de desembre, en Butlletí
Oficial de la Provincia d’Alacant, nº5, pàgina 3, de data 8 de gener de 1965.

5 Mario BROTONS JORDÀ, Retazos de una época de inquietudes, Alcoi, 1995, pàg. 370.
6 Arxiu del Club d’Amics de la Unesco d’Alcoi (ACAUA), Carpeta de

Correspondència amb Madrid.
7 José Vicente MATEO, El Club de Amigos de la Unesco de Alicante, Alacant: Los

Libros Residuales, 1983, pàg. 9. Vegeu també: Enrique CERDÁN TATO, La lucha por la
democracia en Alicante, Madrid: Ediciones Casa de Campo, pàg. 121.

8 Arxiu Històric Provincial d’Alacant (AHPA), Secció del Club d’Amics de la
Unesco, lligall GO9.

9 Síntesi de l’entrevista que vaig mantenir amb Ismael Belda i la seua esposa, el
dia 26 d’octubre de 1995, al seu domicili del carrer del Cid, 56. 

10 Informació aconseguida en una entrevista amb José Ribelles Bonifacio. Vegeu
també el Llibre de Registre de Socis a l’ACAUA.

11 Aquesta adreça era el domicili de l’escultor i pintor Ismael Belda.
12 José Vicente MATEO, op. cit, pàgs. 213-215 i següents.
13 AHPA, Secció Club de Amics de la Unesco, lligall G09, Carta del president del

Club d’Alacant al director del periòdic Ciudad d’Alcoi (Alacant, 11 de novembre de
1968).

14 Les xifres sobre el nombre de socis de l’entitat són aproximades, perque la lec-
tura del Llibre de Registre de Socis presenta certes dificultats, ja que allí escrigue-
ren diferents persones, i no està massa clar de quina manera s’hi consignen les bai-
xes. A més a més, hi ha una doble numeració: una per a Alcoi i l’altra per a Alacant.

15 AHPA, Secció Club d’Amics de la Unesco, lligall G14.
16 Enrique CERDÁN TATO, op. cit., pàg. 122.
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17 Manuel TUÑÓN DE LARA; José Antonio BIESCAS, España bajo la dictadura franquis-
ta (1939-1975), Barcelona: Ediciones Labor, pàg. 407.

18 Acta de 25 de gener de 1969, sobre aquesta actuació policial. Es troba en la
Carpeta d’Actes de Reunions i Judicials, en l’ACAUA.

19 Vegeu les actes dels mesos d’abril i maig de l’any 1969 en l’ACAUA.
20 “G.E.R. XX años de historia” en Ratot, Butlletí d’Informació i Divulgació

Muntanyera, pàg. 9.
21 AHPA, Secció Club d’Amics de la Unesco, lligall G14.
22 Entrevista mantinguda amb Lluís Torró Santonja a Alcoi el 17 de novembre de

1995. Vegeu també en el Llibre d’Actes del Club d’Amics de la Unesco d’Alcoi,
corresponent a 1969, pàgines 6 i 7, en ACAUA.

23 Ofici del Govern Civil, amb data del 16 d’octubre de 1969, en què s’autoritza
el recital. Es troba a la Carpeta d’Estatuts i diversos en l’ACAUA.

24 Entrevistes mantingudes amb M. Lluïsa Abad Segura i Lluís Torró. Vegeu
també en l’ACAUA, en el Llibre d’Actes del Club d’Amics de la Unesco d’Alcoi les
actes corresponents al mes de setembre.

25 Aquest esdeveniment està ben documentat a l’AHPA, Secció de la Unesco, lli-
galls GO9 i G14.

26 José Vicente MATEO, op. cit., pàg. 291.
27 Carpeta d’Estatuts i diversos en l’ACAUA.
28 AHPA, Secció de la Unesco, lligall G09.
29 Mario BROTONS JORDÀ, op. cit., pàg. 372.
30 L’escrutini es troba en la carpeta d’Estatuts i diversos en l’ACAUA.
31 Vegeu les seues altes com a socis en el Llibre Registre de Socis en l’ACAUA.
32 Sobre la programació d’activitats de la Unesco, el Club d’Alcoi confeccionava

una circular interior per a socis. Per a una informació més completa, vegeu ACAUA
i Arxiu Personal de Celedoni Aparisi.

33 Vegeu les actes del mes de febrer i març de l’any 1970, en el Llibre d’Actes del
Club d’Amics de la Unesco d’Alcoi.

34 Vegeu l’acta del 30 de desembre de 1970, en el Llibre d’Actes del Club d’Amics
de la Unesco d’Alcoi.

35 Leyes Fundamentales del Reino, Madrid: Instituto Editorial Reus, 1971, pàg. 25.
36 Per a més informació, vegeu el Llibre d’Actes en l’ACAUA, i també les circu-

lars informatives de règim intern en l’Arxiu Personal de Celedoni Aparisi Aracil.
37 José Vicente Mateo, op. cit., pàgs. 215, 292 i 293.
38 AHPA, Secció Club d’Amics de la Unesco, lligall G09.
39 Vegeu el programa de mà del curset en l’Arxiu Personal de Celedoni Aparisi.

També el Butlletí d’Informació i Divulgació Muntanyera Ratot del XX Aniversari (1969-
1989).

40 Per a més informació, vegeu el resum d’activitats organitzades pel Club
d’Amics de la Unesco d’Alcoi a l’any 1972 en Circulars Informatives de Règimen
Interior i en l’Arxiu Personal de Celedoni Aparisi.
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41 Informació rebuda en l’entrevista amb Celedoni Aparisi Aracil del 2 de novem-
bre de 1995. També consulteu en el Llibre d’Actes del Club d’Amics de la Unesco
d’Alcoi, l’acta corresponent al 18 de febrer de 1972. 

42 José Vicente MATEO, op. cit., pàg. 215.
43 Entrevista mantinguda amb Julio Berenguer Barceló el 25 de novembre de

1996 en la seua consulta del carrer de Sant Nicolau. 
44 Circular informativa del Club d’Amics de la Unesco d’Alcoi, corresponent al

resum d’activitats programades per a l’any 1973. Vegeu-la en l’ACAUA i també en
l’Arxiu Personal de Celedoni Aparisi.

45 Vegeu: Circular del Club al socis pel novembre de 1975, en la secció de Cartes
de l’ACAUA

46 Còpies del contracte d’arrendament i de les seues condicions especials; vegeu
l’Arxiu personal de Celedoni Aparisi Aracil.

47 C: “Cuatro miembros del Grupo Espeológico Ratot, al VI Congreso
Internacional de Espeleologia que se celebrará en Checoslovaquia”, en Ciudad, dis-
sabte 1 de setembre de 1973.

48 Informació segons el testimoni d’Alfonso Jover Miralles, soci fundador del
G.E.R, que també arribà a ser-ne el president.

49 Jesús SANZ, El movimiento obrero en el País Valenciano (1939-1976), València:
Fernando Torres, 1976, pàgs. 128-130.

50 Ibid., pàgs. 131-133.
51 J. CALABUIG, “Dos interesantes conferencias en los Amigos de la Unesco”, en

Ciudad de l’11 d’abril de 1974.
52 Testimoni obtingut en l’entrevista amb Celedoni Aparisi Aracil del 2 de

novembre de 1995 al seu domicili d’Alcoi.
53 AHPA, Secció del Club d’Amics de la Unesco, lligall GO9.
54 Carta del Comité Executiu del Club d’Alacant que, per l’agost del 1974, s’adre-

ça al Club d’Alcoi. Es troba a l’Arxiu Personal de Celedoni Aparisi.
55 Cartes del president de la Unesco d’Alacant que, el 9 de gener de 1975, adre-

çà al president del Govern i al cap de l’Estat Espanyol. Vegeu-ne els originals a
l’AHPA, Secció del Club d’Amics de la Unesco.

56 AHPA, Secció Club d’Amics de la Unesco, lligall G09.
57 Aquest apelatiu es refereix a José Pérez Jover, per aquell temps militant del

Partit Comunista.
58 “La manifestación del sábado”, en Ciudad del 30 de març de 1976.
59 Jesús SANZ, op. cit., pàgs. 133-135.
60 Per a un millor seguiment d’aquests esdeveniments vegeu: “Tensa situación

laboral: se registraron varios incidentes durante la mañana de ayer”, en Información
de l’11 d’abril de 1976, pàg. 26. Miguel ABAD, “Disuelta una manifestación de amas
de casa”, en La Verdad de l’11 d’abril de 1976, pàg. 8. “El conflicto textil”, en Ciudad
del 13 d’abril de 1976, pàg. 3.

61 Acta Constituent de l’Associació del Club d’Amics de la Unesco d’Alcoi.
Aquesta porta la data del 9 d’octubre de 1976. N’hi ha una còpia a l’Arxiu Personal
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de Celedoni Aparisi.
62 Breu informe de la vida del Club d’Amics de la Unesco d’Alcoi. Aquesta

memòria es va fer pel juliol del 1987 amb motiu del Congrés Mundial dels Clubs de
la Unesco que s’havia de celebrar a Madrid del 22 al 27 de juliol de 1987. Vegeu
Arxiu Personal de Celedoni Aparisi Aracil.

63 Per a més informació sobre la seua obra política, vegeu Rafael TEROL AZNAR,
Un alcalde para la transición: 5 de mayo de 1975-27 de abril de 1977.

64 “La Autonomía, charla de Rafael Terol en la Unesco”, en Ciudad del 18 de
gener de 1977.

65 Acta policíaca amb data de 28 de gener de 1977; es troba en la carpeta Actas
de Reuniones Judiciales en l’ACAUA

66 Breu informe de la vida del Club de la Unesco d’Alcoi, elaborat amb motiu del
Congrés Mundial dels Clubs de la Unesco que s’havia de celebrar a Madrid del 22
al 27 de juliol de 1987. N’hi ha una còpia en l’Arxiu Personal de Celedoni Aparisi.

67 Còpia de l’acta i telegrama, que es troba a l’Arxiu Personal de Celedoni
Aparisi.

68 AHPA, Secció del Club d’Amics de la Unesco, lligall G09.
69 CONSELLERIA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, Consultes Populars a la Comunitat

Valenciana (1976-1987), volum 2, pàgina 41.
70 Vegeu les pàgines 17 i 217.
71 Registre de Socis en l’ACAUA
72 Vegeu Llibre d’Actes en l’ACAUA: acta del 29 d’octubre de 1977
73 Ídem, acta del 30 d’octubre de 1977. 
74 Programa d’activitats per al mes de setembre de 1977 en l’ACAUA.
75 N’hi ha còpies en l’ACAUA i també en l’Arxiu Personal de Celedoni Aparisi.
76 “Acto público en el homenaje a Aleixandre”, en Ciudad del 20 de desembre de

1977, pàgina 5.
77 “La manifestación del jueves pudo acabar en tragedia”, en Ciudad del 22 de

juliol de 1978, pàgines 1, 3 i 4.
78 “El enero cultural: Club de la Unesco”, en Ciudad del 5 de gener de 1978.
79 “ Pablo Castellanos, diputado del PSOE, en Alcoy” en La Verdad , 22-2-1978
80 “Conferencia del parlamentario Letamendía, en el Club de Amigos de la

UNESCO” , en La Verdad, 28-2-1978.
81 “Xirinachs habló sobre “No violencia y acción política”, en La Verdad, 7-3-1978.
82 Vegeu el programa de mà dels actes d’aquesta setmana cultural, que es troba

en l’ACAUA.
83 “Homenaje popular a Miguel Hernández”, en Ciudad del 30 de març de 1978,

pàgines 1 i 3.
84 Ramón CLIMENT VAELLO, “Actos finales del Homenaje a Miguel Hernández”,

en Ciudad del 4 d’abril de 1978, pàgina 5.
85 Per a un major coneixement de la trajectòria d’aquest alcalde, que li va tocar

governar l’Ajuntament d’Alcoi en moments difícils de la transició democràtica,
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vegeu: Alberto Emilio GARCÍA RODRÍGUEZ, Diario de sesiones, memorias del alcalde de la
transición.

86 “Conferencias” en Ciudad, dimarts, 4 d’abril de 1978, pàgina 3.
87 Camilo BITO, “Se censuró la actitud de CC.OO. y U.G.T. en el Primero de

Mayo”, en Ciudad del 6 de juny de 1978, pàgina 5.
88 Per a tenir una més completa informació d’aquest esdeveniment, vegeu:

Ramón CLIMENT VAELLO, “Hoy se estrena La portentosa vida...”, en Ciudad del 26 de
setembre de 1978, pàgines 1 i 3; i R.C.V., “Bomba en el Goya”, en Ciudad del 28 de
setembre de 1978, pàgines 1, 3 i 4. Sobre el Festival de Llibertat d’Expressió, vegeu:
“Albiñana asistirá al Festival pro L. de E.”, en Ciudad, dissabte, 11 de novembre de
1978.

89 R.C.V., són les inicials del periodista Ramón Climent Vaello, actualment direc-
tor del periòdic Ciudad. En alguns articles signava sols amb el cognom de Vaello. Per
a més informació de l’entrevista que li realitzà a José Martínez, vegeu: R.C.V: “El
Club Unesco, ante una asamblea trascendente” en Ciudad, dissabte, 25 de novem-
bre de 1978.

90 Acta de l’Assemblea celebrada el 25 de novembre de 1978. Vegeu el Llibre
d’Actes en l’ACAUA.

91 Dades extretes de CONSELLERIA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, op. cit, pàgina 41
(tant en les eleccions generals com en les municipals).

92 “8 Tenientes de Alcalde” i “Distribución de Delegaciones”, en Ciudad del 5 de
maig de 1979.

93 R.C.V., “El CAU, ante su nueva etapa: una alternativa para todos”, en Ciudad,
dissabte, 6 de gener de 1979, pàgina 8.

94 “Por el Club Unesco, las primeras demandas al nuevo Ayuntamiento”, en
Ciudad, dijous, 19 d’abril de 1979.

95 Adrián MIRÓ, Gil -Albert desde Alcoy, pàgs. 25, 26 i 27.
96 R.C.V., “El regreso de Gil Albert”, en Ciudad, dimarts, 30 d’octubre de 1979,

pàgines 1 i 3.
97 Adrián MIRÓ, op. cit., pàgines 28 i 30.
98 Per a realitzar aquesta cronologia hem fet un seguiment exhaustiu del periò-

dic alcoià Ciudad durant aquest període. Pel que fa la cronologia del Club (que
figura en negreta) s’ha consultat, a banda del Ciudad, l’ACAUA i el diari
Información d’Alacant.
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FONTS CONSULTADES

Arxius

Arxiu Històric Provincial d’Alacant (AHPA): Secció del
Club d’Amics de la Unesco. 

Arxiu del Club d’Amics de la Unesco d’Alcoi (ACAUA).
Arxiu personal de Celedonio Aparisi Aracil.
Arxiu Municipal d’Alcoi (AMA).
Arxiu del Grup Espeleològic Ratot (GER).
Arxiu Fotogràfic de Paco Grau.
Arxiu Fotogràfic d’ Àlvar Seguí Llopis.

Hemeroteca

Ciudad (Alcoi).
Información (Alacant).
La Verdad (edició d’Alacant).
Ratot (Butlletí d’Informació i Divulgació Muntanyera,

1969-1989), XX Aniversari del GER.
El Noticiero Universal (Barcelona).
El País (Madrid).
Orientación Social (Órgano local del PSOE).
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CRONOLOGIA98

1966
El 3 de maig de 1966 Enrique Oltra va prendre possessió

com a governador civil d’Àlaba.
L’1 de juny la urbanització de Montesol està molt avançada.
El 21 de juny l’aigua és portada en tancs per al barri de

Batoi.
El 8 d’agost en una instància adreçada al Govern Civil

d’Alacant, signada per Manuel Rodríguez Martínez, Ismael
Belda Carbonell i Jordi Valor i Serra, es demana que siga legal-
itzat el Club com a associació.

El 20 de setembre hi ha eleccions sindicals per a enllaços i
vocals.

L’1 de novembre es contracten les obres de la primera fase
del polígon d’habitatges de Santa Rosa.

El 29 de novembre finalitzà la setmana d’homenatge al pin-
tor Cabrera.

El 21 de desembre Alcoi va dir “sí” a la Llei Orgànica de
l’Estat.

1968
El 3 de gener el problema de l’aigua és el més agut que té

l’Ajuntament.
El 23 de gener el tèxtil pateix una difícil situació i hi ha

perill de tancament d’algunes empreses.
El 20 de febrer vingueren un grup d’hidròlegs per a estu-

diar el problema de l’aigua.
El 5 de juny se celebren els actes en commemoració del IV

Centenari del Robatori i Troballa de les Sagrades Formes.
El 25 de juny s’hi instal·la un Tele-Club.
El 16 de juliol canta el popular Antonio Machín en el

Monterrey.
El 23 de juliol tres alcoians són condecorats pel cap de

l’Estat amb motiu de la festivitat del 18 de juliol.
El 30 de juliol Adrián Espí i Joan Valls són premiats en els

Jocs Florals de València.
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El 22 d’octubre uns comissionats de la indústria local són
rebuts per Carrero Blanco.

El 27 d’octubre naix el Club sota l’empara de la Unesco
d’Alacant, en no ser legalitzat com a independent pel Govern
Civil de la província.

L’11 de novembre s’obri el primer local social al carrer de
la Verge dels Lliris, 5, 1a.

1969
Del 25 de gener al 25 d’abril són suspeses les activitats i el

local clausurat, a causa de l’estat d’excepció dictat per les
autoritats governatives franquistes.

El 25 de març les aigües del Molinar són declarades
públiques pel Tribunal Suprem.

El 15 d’abril uns 1.500 xiquets queden per escolaritzar a la
zona de Joan XXIII. 

El 29 de juny hi ha una conferència d’Aurora de Albornoz
sobre la vida i l’obra d’Antonio Machado.

El 15 de setembre es trasllada el domicili social de la Verge
dels Lliris a Santa Rita 26, on s’inaugura un nou local.

El 19 d’octubre es celebra un recital al Teatre Circ, protag-
onitzat pels cantants Raimon, Pi de la Serra i Ovidi Montllor.

El 28 d’octubre el director general de RTVE, Aparicio
Bernal, visita Alcoi.

El 14 de novembre s’inaugura la Residència d’Estudiants
Sant Jordi per part de l’arquebisbe de València.

1970
El 16 de gener apareix el llibre de Joan Valls Posicions

Terrenals.
El 20 de gener l’Ajuntament adquireix 96.000 metres

quadrats de terreny per al polígon industrial.
El 10 de febrer Textilhogar té èxit en València.
El 24 de febrer, al Teatre Circ, la Companyia d’Adolfo

Marsillach estrena Águila de blasón de Valle-Inclán i Después de
la caida d’Arthur Miller.

El 12 de maig és inaugurat el CIT (Centre d’Iniciatives
Turístiques).
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El 21 d’agost Adrián Miró publica Autorretrato, un llibre de
poemes.

El 2 d’octubre s’estrena a Moscou una cantata del músic
alcoià exiliat Carlos Palacio.

El 23 d’octubre hi ha problemes al barri de Batoi.
El 3 de novembre les computadores electròniques arriben

a Alcoi.

1971
El 5 de gener Cantos de España és la nova producció musi-

cal de Carlos Palacio.
El 22 de gener hi ha problemes de trànsit ocasionats per

més d’un miler i mig de vehicles.
El 26 de gener el Premi de Teatre “Ciudad de Palma” es

concedeix a Juan Alfonso Gil Albors.
El 2 de març la pianista Consuelo Colomer triomfa a París.
El 16 de març l’alcalde informa que cal més aigua per a

cobrir les necessitats de la població.
El 23 de març per primera vegada hi ha futbol femení al

Collao.
L’11 de maig Joan Valls és jurat dels Jocs Florals de

Barcelona.
El 18 de maig el Club Vespa decideix transformar-se en

Automòbil Club d’Alcoi.
El 25 de maig historiadors alcoians participen el I Congrés

d’Història del País Valencià.
L’1 de juny el Cinema Avenida tanca, després de la

clausura d’altra sala, el Capitol.
El 10 d’agost es reuneix la I Assemblea Comarcal

d’Escriptors.
El 17 d’agost la situació d’atur a Alcoi és mínima.
El 24 d’agost està a punt de subhastar-se la construcció de

dos nous col·legis (Batoi i l’Horta Major).

El 21 de setembre la Residència Sanitària de la Seguretat
Social està totalment acabada i s’espera la seua pròxima inau-
guració.
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El 19 d’octubre hi ha 60 alcoians en el funeral del Valle de
los Caídos.

El 26 d’octubre Amando Blanquer és designat director del
Conservatori Superior de Música de València.

El 12 de novembre es celebra e1 I Ral·li com a inauguració
del Club Esportiu Automòbil d’Alcoi.

El 30 de novembre de 1971 s’inaugura l’exposició d’art tit-
ulada “Picasso 90 anys”, com a homenatge al pintor malague-
ny. Estigué instal·lada a la discoteca “El Buho” i s’hi van
exposar quadres dels pintors alcoians més importants del
moment: Alejandro, Saura, Antoni Miró, Aracil Ruescas,
Candela Vicedo, Ramón Castañer, Eduard, Mila Santonja,
Ismael Belda, Jordi Valor (fill), Llorens Ferri, Sento, Roc i
Vidal i Vidal.

1972
El 3 de març hi ha un conat d’atur laboral en la indústria

tèxtil.
El 14 de març queda desorganitzada una cèl·lula comu-

nista a Alcoi.
El 19 de maig és inaugurat el nou supermercat Simago.
El 7 de juliol el ministre de Treball, Licinio de la Fuente, va

inaugurar oficialment la Residència Sanitària de la Seguretat
Social.

L’12 de juliol entrava en funcionament el Poliesportiu
Municipal.

El 14 de juliol va morir l’alcalde Francisco Vitoria.
El 22 d’agost la Coral Polifònica Alcoiana obtingué el

primer premi a Torrevella.
El 29 de setembre Jordi Silvestre és el nou alcalde.

1973
El 27 de febrer Enrique Oltra Moltó és designat conseller

nacional del Movimiento per la província d’Alacant.
Del 3 al 9 de setembre de 1973 el Grup Espeleològic Ratot

(GER), representant la Unesco, participa en el Congrés
Mundial d’Espeleologia celebrat a Txecoslovàquia.
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El 3 de novembre s’inaugura el local a l’antiga Avinguda de
José Antonio, núm. 15 (avui, l’Alameda).

1974
El 29 d’abril el Club pateix una nova clausura dels locals i

la suspensió de les seues activitats per ordre superior governa-
tiva. Tot i això, continuarà realitzant alguns actes patrocinats
per l’entitat a la Casa Municipal de Cultura, situada al carrer
de la Casa Blanca.

El 14 de setembre es coneix que, en 35 dies, s’han donat
d’alta 312 vehicles, 263 dels quals són turismes.

El 26 de novembre es fa notícia de 41 expedients de crisi
presentats, dels quals 21 són aprovats.

1975
El 16 de gener es publica que l’any anterior nasqueren a

Alcoi 1.284 xiquets i foren matriculats 1.365 turismes.
El 28 de gener el ministre de la Governació, García

Hernández, inaugura el nou edifici de Correus i Telègrafs.
L’1 de febrer es convoca el Curs de Llengua Valenciana al

Col·legi Verge dels Lliris.
El 13 de març Ovidi Montllor triomfa de manera apoteòsi-

ca a Madrid.
El 15 de març Jordi Silvestre és nomenat president de la

Diputació Provincial d’Alacant.
L’1 de maig el nou alcalde és Rafael Terol.
El 20 de maig Jordi Silvestre és nomenat procurador en

Corts per la província d’Alacant.
El 19 de juny Camilo José Cela visita Alcoi.
El 23 de setembre hi ha conflictes socials (vagues).

El 28 d’octubre es fa públic que Alcoi compta amb 30 cm2

de zona verda per habitant, ridícula quantitat per a una ciutat
industrial.

El 22 de novembre es produeix un conflicte laboral a Hipesa.
El 25 de novembre es celebren els funerals per Franco.
El 5 de desembre quedà inaugurada la sala de festes

Casablanca Discogrot.
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El 28 de desembre Carmen Llorca era nomenada delegada
nacional de Cultura del Movimiento.

1976
El 3 de gener es publica que, a la manifestació del dijous,

es demanava amnistia i llibertat.
El 20 de gener es publica que el cap de setmana fou “amb

suspens”: a Alcoi i Cocentaina, tancaments i manifestacions
ens col·locaren a nivell nacional.

El 27 de març el líder sindical Marcelino Camacho pronun-
cia una conferència a Alcoi.

El 20 d’abril s’entra en la quarta setmana de vaga en el sec-
tor tèxtil.

El 8 de maig hi ha un Cicle de Cinema Especial al Cinema
Colón.

El 20 de maig Juanito Navarro triomfa en la sala de festes
“Ramsés”.

El 22 de maig s’inaugura el monument a Franco.
L’1 de juny es celebren unes brillantíssimes Festes del VII

Centenari de Sant Jordi.
L’11 de setembre és legalitzada la primera associació de

veïns, la de la Zona Nord.
El 9 d’octubre una Comissió Promotora sol·licita al Govern

Civil d’Alacant que autoritze l’obertura del Club.
El 4 de desembre els Reis d’Espanya Joan Carles I i Sofia

visiten Alcoi.
El 16 de desembre, en no haver-hi resposta de

l’Administració Provincial, davant el silenci administratiu,
s’adreça un escrit al Govern Civil per a comunicar l’obertura
del Club.

El 21 de desembre es diu que el dissabte hi havia mani-
festació de metal·lúrgics per a protestar per l’acomiadament
de Mirofret.

El 28 de desembre es presenta a la premsa local el Comité
Local del Partit Comunista.

1977
El 15 de gener s’hi realitza una conferència de l’alcalde

d’aleshores, Rafael Terol Aznar, que parla sobre autonomia.
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El 20 de gener hi ha problemes d’aigua i de llum al barri
de Santa Rosa.

El 22 de gener Rafael Terol dimiteix com a cap local del
Movimiento.

El 28 de gener es prohibeix una Assemblea General, que, a
més a més, va anar acompanyada per una multa i una nova
clausura del local.

El 22 de febrer es publica que l’activitat sindical és frenèti-
ca. Al mes de gener hi hagué una mitjana de dotze actes de
conciliació al dia i calien més lletrats.

El 24 de febrer, al Teatre Circ, s’estrena Hair, amb un nu
integral masculí i femení.

El 24 de febrer Armando García Miralles és secretari gen-
eral del Comité Local d’UGT.

El 31 de març els alumnes de Joan XXIII al carrer.
El 12 d’abril, per primera vegada, el Ciudad parla sobre

Carlos Palacio, músic alcoià exiliat i comunista.
El 16 d’abril Manuel Fraga Iribarne visita Alcoi.
El 19 d’abril s’arrepleguen 1.340 enquestes sobre la prob-

lemàtica del barri de la Zona Nord.
El 21 d’abril Alberto Emilio García Rodríguez és el nou

alcalde.
El 12 de maig hi ha vuit alcoians candidats a Corts.
El 21 de maig l’acte electoral del PSOE al Collao és suspés.
El 28 de maig hi ha una assemblea de treballadors aturats.
El 4 de juny els candidats d’UCD per Alacant al

Poliesportiu.
El 7 de juny hi ha un míting d’Aliança Popular a la sala de

festes “Ramsés”.
L’11 de juny hi ha un míting de la Democràcia Cristiana al

Poliesportiu.
El 15 de juny es celebren eleccions generals.
El 28 de juny el PSOE a Alcoi diu que estan satisfets però

no sorpresos.
El 30 de juny tanca el cinema Alameda.
El 4 de juliol arriba un telegrama del Govern Civil

d’Alacant pel qual s’autoritzava l’obertura del Club, alhora
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que comunicava la seua pròxima legalització i independència
de la Unesco de la capital provincial.

El 2 d’agost és aprovada la Mancomunitat de Municipis de
la Vall del Serpis pel Consell de Ministres.

El 9 d’agost es reuneix la Permanent Municipal en 2a con-
vocatòria: l’alcalde i un sol regidor aprovaren tots els punts.

L’1 d’octubre es produeix un greu deteriorament del nom-
bre de llocs de treball en el tèxtil.

El 4 d’octubre s’estrena El gran dictador al Teatre Calderón.
El 13 d’octubre hi ha una tensa assemblea d’aturats; es cal-

cula que n’hi ha 1.500 a Alcoi.
El 10 de novembre es presenta un extens programa d’activ-

itats en favor dels aturats.
El 17 de novembre l’alcalde es va reunir amb una Comissió

Especial de Veïns. 
El 22 de novembre 600 persones es manifestaren contra

l’atur i 40 persones en el funeral per José Antonio.
El 24 de novembre, per fi, es legalitza el Club totalment,

acompanyat amb la inscripció del Club en el Registre
d’Associacions de la província d’Alacant, on se li assigna el
número 499.

El 8 de desembre es produeix el relleu en la direcció del
periòdic Ciudad, se’n va el seu fundador Rafael Coloma i entra
Isidro Vidal Martínez.

El 10 de desembre es convoca la campanya “espais verds” a
la Zona Nord.

El 13 de desembre el PCPV es posiciona contra el Servei
d’Autobusos.

1978
El 3 de gener les associacions de veïns estan contra l’aug-

ment del Servei Urbà d’Autobusos.
El 14 de gener s’arriba a la xifra d’uns 2.000 aturats.
El 31 de gener Jordi Silvestre s’acomiada de la Diputació

Provincial.
El 14 de febrer s’arribà a una temperatura de sis graus sota
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zero.
El 21 de febrer UCD obrí els seus locals.
El 7 de març el barri de Santa Rosa demana auxili. Al Club

hi ha una conferència de Xirinachs sobre la no-violència.
El 9 de març la Residència Sanitària es troba saturada.
Del 27 de març al 2 d’abril s’hi celebra la Setmana Cultural

d’Homenatge al poeta oriolà Miguel Hernández.
El 5 d’abril, el Viaducte apareix com un xicotet barri amb

grans problemes.
El 6 d’abril hi ha sis objectors de consciència.
El 15 d’abril es constata la major sequera dels últims vint

anys.
El 22 d’abril, a Batoi, continuen els tancaments a la guarde-

ria.
El 27 d’abril el president del Consell Valencià, Josep Lluís

Albiñana, visita Alcoi.
El 29 d’abril Camilo José Cela ve a Alcoi. El mateix dia hi

ha una vaga de professors i més de 9.300 xiquets resten sense
classe a la comarca.

El 4 de maig, al Monterrey, hi ha un míting d’UCD al qual
assisteixen Luis Gámir i Fernández Ordóñez entre d’altres.

El 6 de maig, a la sala “Ramsés”, hi ha un míting d’Aliança
Popular amb Victoria Fernández España, Octavio Terol i
Rafael Cortés Vañó.

El 13 de maig la manca d’aigua es converteix en situació de
calamitat pública.

El 16 de maig visiten Alcoi Adolfo Suárez, Fraga i Alfonso
Guerra.

El 18 de maig hi ha eleccions parcials al Senat: Alcoi votà
socialista.

El 20 de maig l’alcoià Albert Pérez Ferré és nou senador
pel PSOE.

El 23 de maig més d’un miler de persones assisteixen a
l’homenatge a Evarist Botella.

El 23 de maig, nova pintada i ofrena al bust de Franco.
El 22 de juliol es fa notícia que la manifestació del dijous

sobre l’aigua va poder acabar en tragèdia.
El 12 d’agost es constata la falta de metges en més de la
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meitat de serveis de la Residència.
El 26 de setembre una bomba esclata al cinema Goya arran

de l’estrena de la pel·lícula La portentosa vida del Pare Vicent.
El 28 de setembre, davant l’atemptat amb bomba patit pel

cinema Goya, arran de l’estrena de la pel·lícula La portentosa
vida del Pare Vicent, el Club manifestà la seua més enèrgica
protesta, alhora que, més endavant, s’afegia al grup de col·lec-
tius i entitats culturals, polítiques i ciutadanes que organ-
itzaren un Festival en Defensa de la Llibertat d’Expressió.

El 12 d’octubre es calcula que hi ha 12.000 milions de pes-
setes en suspensions de pagaments en el tèxtil.

El 17 d’octubre el PCE i CC.OO. perden la “Vella Guàrdia”
en la batalla comunista.

El 4 de novembre fou dissolt el PSOE.
El 18 de novembre Adrián Espí és nomenat president de

l’Institut d’Estudis Alacantins.
El 21 de novembre Leopoldo Calvo Sotelo congregà una

escassa audiència en una conferència a la Casa de Cultura.
El 5 de desembre s’estrena El último tango en París.
El 7 de desembre el 89 % dels votants digué sí a la

Constitució.
El 19 de desembre es celebra el Festival Pro Llibertat

d’Expressió i obri les seues portes l’HIPER.

1979
L’11 de gener Vicente Boronat i Josep Albert Mestre,

números u en les llistes municipals per UCD i PCPV.
El 22 de febrer hi ha vaga del tèxtil, secundada per 15.000

treballadors a l’Alcoià-Comtat.
El 10 de març, a la Residència Sanitària, els llits dels malalts

eren als corredors i despatxos.
El 15 de març la vaga del metall afectà 7.000 treballadors

d’Ibi i Alcoi.
El 29 de març els habitatges de Caramanxel, a pesar de les

adjudicacions, no tenien aigua.
El 4 i 5 d’abril es convoquen eleccions municipals.
El 19 d’abril es produeix el relleu en l’Alcaldia: Sanus és

alcalde amb el suport del PCPV.
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L’1 de maig hi ha dues manifestacions per al Primer de
Maig.

El 3 de maig s’assegura que no es podrà construir sense
garantir el proveïment d’aigua.

El 8 de maig hi ha una manifestació de treballadors de
“Papereres” amb l’alcalde al capdavant.

El 7 de juny es fa notícia que hi ha presentades 52 reclama-
cions en els habitatges de Caramanxel.

El 24 de maig Juan Rivas és el representant alcoià en el
XXVIII Congrés del PSOE.

El 31 de maig continua la regressió demogràfica d’Alcoi.
El 2 de juny es promet mà dura en les llicències d’obres.
El 9 de juny es produeix l’assalt i ocupació de l’AISS, els

antics sindicats de la CNS, per la qüestió del patrimoni sindi-
cal. A la Zona Nord té lloc l’Assemblea més nombrosa amb
una petició unànime: “No volem que la indústria se’n vaja”.

El 28 de juny es diu que cada mes hi ha cinquanta vehicles
més al carrer.

El 28 de juliol en el Congrés del PSOE de l’Alcoià-Comtat
es diu que “no volem que el marxisme s’utilitze com a sedàs”.

El 6 d’octubre Manuel Sanchis Guarner visita la Casa de
Cultura.

El 27 d’octubre el Club celebra un homenatge a l’escriptor
alcoià Juan Gil-Albert.

El 22 de novembre, arran del quart aniversari de la mort de
Franco, hi ha flors, pintades i cartells.

El 24 de novembre més de 500 persones assistiren a la con-
ferència de Fuentes Quintana.

L’1 de desembre es presenta Breviarium vitae de Juan Gil-
Albert.

El 18 de desembre l’AISS (antiga CNS) va tancar les portes.
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SIGLES

AISS: Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales.
CAAM: Caja de Ahorros de Alicante y Murcia.
CAU: Club de Amigos de la UNESCO.
CCOO: Comisiones Obreras.
CIT: Centro de Iniciativas Turísticas.
CNS: Confederación Nacional de Sindicatos.
CNT: Confederación Nacional de Trabajadores.
CSDEM: Central Sindical de Empleados Municipales.
DNI: Documento Nacional de Identidad.
ETA: Euskadi Ta Askatasuna.
FOP: Fuerzas de Orden Público.
GER: Grup Espeleològic Ratot.
HIPESA: Hilados y Peinados Sociedad Anónima.
IRTP: Impuesto del Rendimiento del Trabajo Personal.
JGRE: Joven Guardia Roja de España.
JUCE: Juventudes Unificadas Comunistas de España.
LCR: Liga Comunista Revolucionaria.
OIT: Organización Internacional del Trabajo.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
ONU: Organización de Naciones Unidas.
PC: Partido Comunista.
PCE: Partido Comunista de España. 
PCPV: Partit Comunista del País Valencià.
PSAN: Partit Socialista d’Alliberament Nacional.
PSOE: Partido Socialista Obrero Español.
PTE: Partido del Trabajo de España.
PTPV: Partit del Treball del País Valencià.
RCV: Ramón Climent Vaello.
RTVE: Radio Televisión Española.
STE: Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament.
SU: Sindicato Unitario.
UCD: Unión del Centro Democrático.
UCE: Unificación Comunista de España.
UGT: Unión General de Trabajadores.
UNESCO: United Nations Educational Scientific and Cultural

Organization.
UNICEF: United Nations International Children’s Emergency Found.
USO: Unión Sindical Obrera.
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