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Pròleg d’Ismael Sáez
Secretari General de la UGT-PV

Entre el 7 de novembre de 1936 i el 31 d’1octubre de 1937, fa per tant 80 anys, València va acollir el Govern 
de la II República constituint-se d’esta manera en la capital d’Espanya. Amb este motiu la Unió General 
de Treballadors del País Valencià vol sumar-se a la commemoració d’aquell fet amb la celebració d’esta 
exposició. La Segona República va ser l’únic període verdaderament democràtic en la història del nostre 
país fins a l’arribada de la Constitució de 1978 i, per tant, un oasi de llibertat en què, tant en la seua 
consecució com en la seua defensa, UGT va tindre un paper destacat que volem amb este acte acostar a 
la memòria dels valencians i de les valencianes.

La València d’aquell moment, en el que es defensava amb les armes l’ordre constitucional i la sobirania 
popular que va donar origen a la República, era zona de rereguarda. Una ciutat pròspera, sense 
restriccions ni racionaments, a la que el Govern va decidir traslladar les seues dependències des del 
Madrid assetjat pels feixistes. Ací es van protegir els valuosíssims fons del Museu del Prado (en les Torres 
de Serrans que van servir llavors per a tal fi), ací es va celebrar el II Congrés Internacional d’Escriptors per 
a la Defensa de la Cultura i van passejar pels seus carrers Pablo Neruda, Ernest Hemingway, Octavio Paz 
o André Malraux, entre altres. El carrer de la Pau i el desaparegut Café Ideal Room van ser el paisatge 
quotidià d’Antonio Machado, León Felipe, Luis Cernuda o Max Aub. Aquella València va ser una ciutat 
lliure, solidària i cosmopolita.

Eixe any en què la nostra ciutat va ser capital de la República, el Ministeri de Treball va ocupar la coneguda 
Finca del Xavo, el Ministeri de Comunicacions l’edifici de Correus, el Ministeri de Propaganda el Centre 
Cultural Bancaixa i el Congrés dels Diputats celebrava les seues sessions en l’Ajuntament de València; 
també les organitzacions sindicals UGT i CNT van traslladar les seues seus centrals a València, així com 
els partits polítics. Hi ha doncs tota una arqueologia al llarg de la ciutat que ens dóna testimoni de la 
capitalitat de la II República, així com també les fàbriques de Macosa (al final del carrer Sant Vicent, junt 
a la Creu Coberta) o la Unión Naval de Levante en el Port ens la donen de l’esforç per dotar de municions 
i armament al bàndol republicà.

La II República és part de la història d’UGT. És el que li passa a una quan està a punt de complir 130 anys: 
que té molt que contar. I volem recordar-ho des de València perquè, com queda dit, va ser València 
la seua capital fa 80 anys. Aquell moment d’il•lusió, llibertat i esperança, carregat d’ideals per un món 
millor i més just, va durar poc i va acabar malament. Quaranta anys de fèrria, cruel, repressora, gris i lletja 
dictadura van ser un alt preu que pagàrem injustament els espanyols i les espanyoles per atrevir-nos a 
somniar i del que ens van ajudar a despertar les democràcies europees amb la seua covard política de 
no intervenció. Però malgrat tantes vides, tants sacrificis i tant de patiment, aquell va ser un temps èpic, 
quasi màgic en l’imaginari de les noves generacions d’espanyols, que cal mantindre pròxim i viu, per a 
beure d’ell quan calga paciència, quan calga valor, quan calga sensatesa i quan calga utopia. 

Confiem en que esta exposició contribuïsca modestament a tot això.

Pròleg d’Ismael Sáez





7

Introducció

1

Al començament del segle XIX Europa havia patit un canvi tan radical que resultava complicat per als 
supervivents d’una generació anterior -aquells supervivents mentals de l’Antic Règim- entendre totes 
les implicacions derivades de les dues grans revolucions que havien conformat aquell nou món.
 
La Revolució Francesa -amb la creació del modern concepte de nació, la igualtat com a ideal polític i 
l’afirmació d’uns drets individuals inalienables- havia sigut simultània a una Revolució Industrial que 
havia permès una acumulació de riquesa com mai havia sigut coneguda anteriorment. Resulta ardu des 
de la nostra arrogant societat actual -on els barats lemes publicitaris han desgastat la nostra capacitat 
de sorpresa- entendre el brutal canvi social experimentat per aquelles persones, per aquells milions de 
treballadors i treballadores que van ser llançats a un món que els definia com a “iguals” i els tractava 
com un objecte a la venda en un lliure mercat, abocant-los a una pobresa bestial mentre l’enorme 
acumulació de la riquesa creada per ells es desplaçava a una reduïda classe social. 

Aqueixa terrible experiència va fer que els treballadors prengueren consciència de la necessitat 
d’associar-se, seguint moltes vegades tradicions que tenien arrels en èpoques anteriors, però dotant a les 
seues associacions d’un contingut reivindicatiu modern. Durant el segle XIX aquesta dinàmica és similar 
a tot el món occidental -seguint unes o altres variables- però sempre dins d’unes línies característiques 
que són comunes a tots els països en els quals el moviment obrer es va consolidar. 

A Espanya, aquest va tenir unes característiques peculiars, sobretot per la creació de dues tradicions 
ideològiques dins d’ell que anaven a tindre una complicada relació durant molt de temps. Cap a 1880 
trobem ja totalment delimitades a Espanya i al País Valencià, dues formes de pensar el futur de la societat, 
i al seu torn, d’entendre l’acció sindical. D’una banda, el moviment anarquista derivat fonamentalment 
de les premisses de Mijaíl Bakunin; per un altre, per descomptat, el moviment socialista que tenia el seu 
origen intel•lectual en les idees de Karl Marx. 

En 1879, amb la creació del Partit Obrer Socialista Espanyol, i en 1888, amb la fundació de la UGT, queden 
delimitats els organismes que anaven a centrar l’actuació socialista a Espanya durant els següents 
cinquanta anys fins a la fatídica data de 1939. Així mateix a València, el 3 de desembre de 1886, es va 
fundar l’Agrupació Socialista Valenciana en el Casino Industrial (C/Roteros, 16) per part d’un grup de 
treballadors, entre els quals sobreeixiria Antonio García Quejido, que seria en 1888 el primer president 
de la Unió General de Treballadors d’Espanya. 

Des d’un primer moment, tant a nivell nacional com a local, s’evidencia una característica del moviment 
socialista espanyol i valencià que serà una dinàmica durant el mig segle següent: l’estretíssima relació 
entre partit i sindicat, que fa la separació entre política i acció sindical una mera acció intel•lectual 
del present. Persones i càrrecs s’entrellaçaran en tots dos organismes, sent moltes vegades impossible 
diferenciar entre l’un i l’altre, en ser realment dues mans pertanyents a un mateix cos.

Introducció
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2

Les primeres dècades del moviment socialista organitzat a Espanya i al País Valencià seran anys de lent 
desenvolupament, durant els quals els “ugetistes” van impulsar la creació de societats d’ofici cada vegada més 
nombroses i millor organitzades. En elles es va fomentar una educació política dins del marxisme clàssic i 
una consciència de classe social diferent del món burgés. Apareix així el Centre Obrer o Cercle Socialista, que 
després passa a ser denominat comunament Casa del Poble: un espai de socialització, politització i contacte 
sindical. Aquestes pràctiques col•lectives conformen el sentiment de pertinença a una classe i creen les 
tradicions sindicals i obreres que donaran al socialisme valencià unes característiques pròpies que arribaran 
quasi *inalteradas a 1939 i reverberaran més enllà.

El creixement del moviment socialista al País Valencià va encoratjar els partits republicans, especialment el 
blasquista, a ampliar el contingut social en els seus programes per a intentar atraure’s a les classes treballadores. 
En certa forma, aquesta estratègia va tindre gran èxit fins als anys 30, i explica l’escàs rèdit electoral del PSOE 
al País Valencià durant molts anys. En tot cas, en 1909 es forma la primera conjunció republicana i socialista 
que portarà, per primera vegada, a Pablo Iglesias a les Corts en les eleccions de 1910, i que prefigura futures 
aliances entre les forces progressistes en 1930 (per a instaurar una república democràtica basada en un sistema 
parlamentari clàssic), en 1931 (amb l’objectiu d’aconseguir una majoria parlamentària que aprove unes reformes 
socials i econòmiques necessàries) i en 1936 (en un intent de formar una nova majoria republicana progressista).
 
En la segona dècada del segle, els líders “ugetistes” valencians van començar a intentar atraure’s el sindicalisme 
autònom, que era numèricament molt important. Per exemple, en 1915 UGT tenia uns 5.000 afiliats i afiliades al 
País Valencià mentre que el sindicalisme autònom, articulat entorn de 131 associacions sumava més de 17.300 
treballadors i treballadores. Aquesta tàctica explica la ràpida expansió ugetista durant la Segona República, 
quan una bona part del sindicalisme independent entre definitivament en l’òrbita de la UGT. Una altra elecció 
tàctica d’aquests anys que tindrà un llarg recorregut serà la decisió de centrar-se en pocs oficis però de gran 
importància estratègica. Així, d’aquesta forma, el sindicalisme socialista es concentrarà en el sector ferroviari, 
articulat en una Federació Nacional, que unificarà els sindicats de les diferents companyies ferroviàries. A 
València, per exemple, l’organització més important serà el Sindicat del Nord, que unia els treballadors de 
La Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, una de les principals empreses del transport 
ibèric amb notables seccions sindicals a València, Xàtiva i Carcaixent. El control d’aquest sector estratègic 
permet explicar la implicació del sindicalisme ugetista, durant la crisi del sistema parlamentari monàrquic, 
en la vaga general revolucionària de 1917, que al seu torn prefigura, d’una manera esquemàtica, la futura vaga 
revolucionària de 1934.

3

La crisi dels partits monàrquics, l’agitació social que viu el país i la permanent ingobernabilitat de les institucions 
marquen l’arribada al poder del general Primo de Rivera, instaurant un sistema de govern autocràtic que, 
després de la caiguda del seu successor Dámaso Berenguer, portarà a la proclamació de la República el 14 
d’abril de 1931, quan unes eleccions municipals van ser convertides pels partits prorepublicans en un plebiscit 
sobre el sistema de govern. Durant la Dictadura de Primo de Rivera, paradoxalment, el sindicalisme ugetista 
es consolida en tot el territori espanyol, especialment al País Valencià, on aquesta fase prepara el creixement 
sense precedents després de la proclamació del règim republicà. 

L’expansió ugetista ve determinada per la seua polèmica col•laboració en les institucions creades per Primo 
de Rivera, sobretot en els comités paritaris i en les comissions mixtes provincials de l’Organització Corporativa 
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Nacional, formades per representants dels treballadors i dels patrons per a regular les relacions i els conflictes 
laborals. La possibilitat de participar en institucions que tenien capacitat de negociar les condicions dels 
treballadors va incentivar l’adscripció dels sindicats independents a la Unió, però va crear una fractura dins 
del moviment socialista entre els favorables a la participació com ara Francisco Largo Caballero i Julián 
Besteiro i els crítics, entre ells Indalecio Prieto i Fernando de los Ríos. Al País Valencià, en tot cas, la tàctica 
de col•laboració amb les institucions establides per Primo de Rivera va significar un augment de l’afiliació 
sindical molt significativa: en 1920 la UGT comptava amb 14.000 afiliats i afiliades; en 1931 superava els 57.000.

4

La proclamació de la Segona República va suposar l’ascens del moviment obrer en tots els àmbits, tant 
sindical com polític. Associats amb les forces republicanes, els socialistes van accedir al govern de nombrosos 
municipis valencians en les eleccions d’abril de 1931. Especialment important va ser la participació del 
moviment socialista en el nou govern republicà presidit per Manuel Azaña, després d’un llarg debat sobre la 
conveniència de vincular-se a un règim polític que era definit com a “burgés”. Finalment, els líders socialistes 
que veien en la república una possibilitat de millorar les condicions dels treballadors des del poder es van 
imposar, i el govern republicà va comptar amb tres ministres socialistes: Largo Caballero (Ministre de Treball 
i Previsió Social), Indalecio Prieto (Ministre d’Hisenda i després d’Obres Públiques) i Fernando de los Ríos 
(Ministre d’Instrucció Pública). Julián Besteiro, que s’havia oposat a l’entrada del partit socialista en el govern, 
va ser nomenat President de les Corts (1931-1933), en ser el PSOE el partit majoritari de les Corts republicanes 
amb 131 diputats.

No és sorprenent que Largo Caballero -que des de 1918 era el Secretari General de la UGT- impulsara algunes 
de les principals mesures reformistes del règim republicà. Van destacar entre elles la Llei de Contractes (21 
novembre de 1931) que permetia una negociació dels convenis col•lectius favorable als treballadors, establia 
el dret a vacances pagades i definia el dret de vaga, i la Llei de Jurats Mixts (23 de novembre de 1931) que 
regulava en tots els sectors productius un sistema d’intermediació per a solucionar els conflictes laborals.

Les reformes de Largo Caballero, adoptades en un ambient econòmic molt hostil a causa de les repercussions 
de la Gran Depressió en l’economia espanyola, van potenciar la difusió del sindicalisme socialista en el camp 
espanyol, i molt especialment en el camp valencià. La Federació Nacional de Treballadors de la Terra (FNTT) 
-després Federació Espanyola de Treballadors de la Terra (FETT)- organitzada a l’interior de la Unió, tindria 
una expansió espectacular des de la seua fundació en 1930, sent especialment important en la zona de la 
Ribera Alta.

La política reformista republicana, no obstant açò, va començar a ser contestada dins del moviment socialista, 
en un primer moment per Julián Besteiro i els seus partidaris i, més tard, pel mateix Largo Caballero, autor 
d’algunes de les reformes republicanes de més calat social. La posició de Besteiro s’explica per les seues 
idees marxistes enfocades des d’una perspectiva clàssica propera a les idees de Karl Kautsky. Des del seu 
punt de vista, el moviment socialista no havia de veure’s compromès en la creació d’una “república burgesa” 
que havia de ser abandonada a les seues pròpies forces. La postura de Largo Caballero -menys intel•lectual, 
més pragmàtica- venia determinada pel seu desgast en el govern republicà, en veure que una bona part de 
les seues propostes reformistes no podien veure’s implementades amb rapidesa; i posteriorment, després 
de l’adveniment dels governs conservadors, pel sistemàtic desmantellament de les reformes progressistes 
del bienni anterior. La seua eixida del govern va significar la seua ruptura amb la idea d’un parlamentarisme 
reformista, i durant aquests anys elaboraria la seua visió de la unitat dels sindicats proletaris per a impulsar 
la revolució social des de baix.
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Al País Valencià, el suport a les tesis “caballeristes” va anar en augment després de la derrota electoral de 
1933, i el 31 de desembre de 1933 Pascual Tomás -un dels principals dirigents “ugetistes” valencians- seria 
un dels impulsors de la proposta acceptada en el Comité Nacional de la UGT que determinava un nou 
enfocament revolucionari “per a conquistar el poder polític íntegrament per a la classe obrera”. La victòria de 
les tesis “caballeristes” comportaria la preparació de la Vaga General Revolucionària d’octubre de 1934 que 
va fracassar en totes les regions espanyoles, excepte a Astúries. Al País Valencià la Vaga Revolucionària es va 
reflectir en una onada de vagues mal organitzades i en la persecució dels principals dirigent socialistes, on 
tant el PSOE com la UGT foren sistemàticament desmantellats per la repressió governamental posterior.

5

El fracàs de la Vaga Revolucionària i l’empresonament dels principals líders del moviment socialista van 
permetre que a partir de 1935 s’anara imposant a poc a poc a la idea de tornar a la col•laboració amb els 
partits republicans progressistes per a recuperar el govern. Aquesta posició, recolzada per Indalecio Prieto, 
va començar a ser defensada al País Valencià per Pedro García, de la FNTT, i per Molina Conejero que en 
aqueix moment era secretari de la secció valenciana de la UGT i que va votar al costat d’Indalecio Prieto en el 
conflicte que portaria a l’eixida de Largo Caballero de la presidència del Partit Socialista, i que obriria el camí 
a la creació d’un gran acord amb els partits republicans per a formar el que seria conegut posteriorment com 
el “Front Popular”. En tot cas, el “caballerisme” va continuar sent una força molt significativa al País Valencià; 
comptava amb un gran nombre de simpatitzants i estava liderada per Isidro Escandell a València, Rodolfo 
Llopis a Alacant, i també per Pascual Tomás que des de 1931 desenvoluparà la seua activitat política a Madrid.

Les llistes del “Front Popular” es van imposar al País Valencià en les eleccions de febrer de 1936. Malgrat açò, 
des d’un punt de vista general, el panorama electoral va quedar dividit en dues meitats molt equilibrades: el 
“Front Popular” va obtindre 411.820 vots (44,44%) i la Dreta Regional Valenciana -principal partit conservador- 
va aconseguir 378.489 (40,84%). Dels nou diputats valencians electes, sis pertanyien al corrent “caballerista”, 
entre ells Rodolfo Llopis, i tres al corrent “prietista”, destacant Manuel Molina i Pedro García.

6

El colp militar de juliol de 1936 va suposar un canvi radical en la història del moviment socialista espanyol. A 
València la insurrecció militar va quedar seriosament compromesa per la falta de decisió dels comandaments 
militars i per la ràpida actuació de les milícies sindicals, formades per la UGT i la CNT. A primera hora del dia 
19 de juliol havien iniciat la seua mobilització i, l’endemà, van començar a prendre posicions defensives en 
els principals punts estratègics de la ciutat mentre els militars seguien amenaçadorament aquarterats a 
l’espera d’ordres. L’impasse va acabar la matinada de l’1 d’agost quan els milicians van assaltar sense oposició 
la caserna militar de l’Albereda, últim reducte dels colpistes. 

La ciutat i bona part de la província de València van quedar sota control del Comité Executiu Popular (CEP), 
experiència que es repetiria a Alacant (Comité del Front Popular) i Castelló (Comité Antifeixista). El CEP, 
que integrava a totes les forces del “Front Popular”, estava dominada per la presència de la UGT i la CNT, 
especialment per la seua aportació numèrica a les milícies populars que estaven sent armades. Per als 
membres més radicals del sindicalisme socialista, la situació de Guerra Civil, amb el debilitament de les 
institucions republicanes, obria la possibilitat d’una revolució social des de baix que destruiria l’injust sistema 
capitalista on el treballador era explotat sense compassió. D’altra banda, aquesta visió va ser incentivada per 
la FETT, el sindicat agrari ugetista, que va recolzar un ampli programa de col•lectivitzacions en el camp, amb 
una àmplia repercussió al País Valencià. 
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Per a recolzar intel•lectualment aquest projecte, es va editar la revista Colectivismo (1937-1938) i el diari 
Adelante, Órgano de la Federación Socialista Valenciana, que inclouria des de 1937 una pàgina diària 
dedicada a aquesta matèria. El CEP continuaria funcionant fins a gener de 1937, i fou substituït -com en altres 
localitats- posteriorment per un Comité Municipal amb competències extraordinàries, però controlat pel 
novament reconstituït govern republicà. De fet, aquest canvi va ser propiciat per l’accés de Largo Caballero a 
la presidència del Govern i la conversió de facto des del 6 de novembre de València en capital de la República 
Espanyola.

Per als dos governs socialistes, primer el de Largo Caballero (4 setembre 1936-17 maig 1937) i després el de 
Juan Negrín (des del 17 de maig de 1937), la unitat d’acció per a guanyar la guerra serà una de les consignes 
màximes. Durant el mandat de Largo Caballero, aquest intentarà per tots els mitjans potenciar la unitat 
d’acció amb els “anarcosindicalistes”, i aconseguirà finalment que quatre ministres “cenetistes” entren en el 
seu gabinet. No obstant açò, la política de neutralitat establida per les democràcies occidentals, i la creixent 
ajuda soviètica des de setembre de 1936, va convertir la unitat d’acció amb l’ascendent Partit Comunista en 
la clau de la supervivència republicana enfront dels avanços de les tropes franquistes.

Mentre que el rebuig de Largo Caballero a l’estreta col•laboració amb els comunistes anava en augment, 
una bona part del moviment socialista entenia que només una unitat d’acció amb aquell podia salvar la 
República. El 15 d’abril de 1937 es va signar un acord entre la dirección socialista i comunista per a crear 
un marc de col•laboració sobre la creació de comités d’enllaç per a prendre posicions en comú i resoldre 
els problemes que sorgiren entre ambdues organitzacions. Finalment, les postures enfrontades de Largo 
Caballero i Indalecio Prieto portarien a l’eixida del govern del primer, a la formació de nou govern socialista 
en mans de Juan Negrín i a un llarg enfrontament entre “caballeristes” i “prietistes”, que al seu torn entrarien 
en conflicte amb la política cada vegada més procomunista de Juan Negrín. Des d’aquest moment, fins a 
l’entrada de les tropes nacionals a Madrid i València, els enfrontaments interns en el moviment socialista 
delimiten el declivi de la República.

7

No podem acabar aquesta breu introducció sense presentar algunes breus consideracions sobre la nostra 
exposició. 

En primer lloc, pensàvem que era important establir un ampli context per a explicar una breu història de la 
UGT, o més àmpliament del moviment socialista durant la Segona República al País Valencià. Sens dubte, 
l’aparició del moviment socialista està vinculada a la lluita contra la terrible desigualtat experimentada 
durant la consolidació del món capitalista en el segle XIX. En aquest moment fundacional va començar la 
permanent lluita contra les cadenes que oprimien als treballadors i a les treballadores, que tindrà moltes 
batalles, amb alguns moments de llum -com les reformes socials de Largo Caballero - i alguns d’ombra -com 
l’estrepitós fracàs de la Vaga Revolucionària de 1934- fins a arribar al tràgic moment de la Guerra Civil, on la 
lluita aconsegueix proporcions èpiques en les quals està en joc la supervivència del moviment socialista. 

D’altra banda, hem evitat dividir artificialment l’acció política i l’acció sindical. No ens cansarem mai de 
repetir la metàfora: durant aquesta etapa PSOE i UGT van ser dues mans pertanyents a un mateix cos. Fer 
una història de la UGT sense esmentar al PSOE és com fer una història del Quijote sense Sancho.

Qui pense que la lluita contra les cadenes ha finalitzat és tan ingenu com aquells que anys arrere pregonaven 
que la història havia acabat. Són altres lluites, sens dubte, són altres cadenes, però la frase adaptada de Karl 
Marx segueix tenint un poderós significat metafòric en la nostra societat: “Treballadors i treballadores del 
món, uniu-vos!”
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UN MÓN SENSE CADENES
La Unió General de Treballadors té més d’un segle d’història. Va ser fundada en 1888 -durant 
el despertar del moviment socialista a Espanya- dins d’una societat molt diferent a la nostra: 
més desigual, més patriarcal, més tancada, menys participativa. Llarguíssimes jornades, salaris 
de misèria i condicions laborals terribles eren imposades als treballadors i treballadores sense 
possibilitat de negociar. Un món ple de pesades cadenes sobre la majoria de la població. 

Al País Valencià l’antic moviment associatiu, que unia als treballadors i treballadores per a 
reivindicar millors condicions, va ser revitalitzat per l’aparició de la nova central sindical. No és 
possible des d’aqueix moment entendre la història de la societat valenciana sense la UGT, que 
juntament amb el PSOE, formaran els dos vessants convergents i intricats sobre els quals es 
desenvolupa el moviment socialista en la seua lluita per una societat més justa.

Quan el 14 d’abril de 1931 es proclama la Segona República s’obri un nou període ple d’esperança: 
la possibilitat de somiar amb un nou món sense cadenes.
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TREBALLADORS I 
TREBALLADORES DEL MÓN!

Cap a mitjan segle XIX la Revolució Industrial ha canviat el món per sempre. Els seus efectes 
s’han anat difonent des de Gran Bretanya -amb ritmes diferents- a altres països europeus, a 
Amèrica i, més tard, a la resta del globus. Màquines mogudes mitjançant vapor, agrupades en 
grans fàbriques, són capaces de produir béns de consum de forma més ràpida i més barata 
que mai. Trens i vaixells de vapor estenen el domini d’aquestes noves formes econòmiques a 
territoris cada vegada més amplis i més interdependents. Mai abans s’havia creat tal quantitat 
de riquesa; mai abans havia existit tal desigualtat social. 

En el lliure mercat, davant la passivitat de l’Estat, el capital imposa les seues normes als 
treballadors i treballadores que amb prou feines tenen possibilitat de participar en la vida 
política. El conflicte social és permanent en tota Europa. En aquest context es publica el 
Manifest del Partit Comunista (Londres, 1848) de Karl Marx i Friedrich Engels. “Els comunistes 
no tenen per què guardar encobertes les seues intencions. Obertament declaren que els seus 
objectius només poden aconseguir-se enderrocant l’ordre social existent. Tremolen les classes 
governants davant la perspectiva d’una revolució comunista. Els proletaris no tenen res a perdre 
amb ella, excepte les seues cadenes”.
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A mitjan segle XIX la brutal desigualtat creada per 
la Revolució Industrial era un tema comú en tota la 
premsa europea. En aquesta inquietant obra satírica de 
John Leech es mostren les enormes diferències de vida 
entre els quals només tenen el seu treball per a viure 
i aquells que s’aprofiten del immisericorde sofriment 
dels treballadors. En la part inferior, desplaçant-se per 
estrets túnels, es veuen les desolades figures de xiquets 
a l’interior de les mines. 

Capital i Treball. John Leech
Gravat. Punch; or, The London Charivari
Londres, 29 de juliol de 1843

Barat, dòcil i abundant, el treball infantil serà comú 
en tots els sectors productius durant el segle XIX i 
començaments del segle XX. Encara que des de finals 
del segle XIX es promulgaran lleis en tots els països 
occidentals que regulen la incorporació de menors 
al treball, la major part d’elles seran paper mullat 
fins a ben entrat el segle XX, quan la pressió sindical 
se centrarà en l’efectiu compliment de la legislació 
laboral. 

Xiquets miners en Hughestown, Pennsylvania
Lewis Wickes Hine. 1911
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L’Associació Internacional de Treballadors (AIT), que serà 
coneguda més tard amb el nom de la Primera Internacional, 
va delimitar les línies que separaran el moviment socialista, 
amb Karl Marx com a referent, i el moviment anarquista, amb 
Mijaíl Bakunin com a líder. La primera reunió -en la qual es 
va decidir la creació de l’organització- va tindre lloc en St. 
Martin’s Hall (Londres) el 28 de setembre de 1864. 

Interior de St. Martin’s Hall. c. 1850
Gravat. Old and new London. Londres, 1887 

La revolució social que va donar lloc a la breu Comuna 
de París (entre el 28 de març i el 28 de maig de 1871) va 
marcar una fita en la història del moviment obrer. “Els 
treballadors de París, i la seua Comuna, seran celebrats 
per sempre com els gloriosos precursors d’una nova 
societat”, escriuria Marx. La dualitat entre una “via 
revolucionària” enfront d’una “via negociadora” dins 
de l’estat democràtic liberal serà una constant en la 
història del socialisme durant el segle següent.

Barricada al carrer de Rivoli
Bruno Auguste Braquehais. París, 1871
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Publicat en 1848, la difusió d’aquest famós text marxista es deu, en gran 
part, a la seua reedició i àmplia difusió després de la Comuna de París (1871). 
La primera traducció espanyola -realitzada per José Mesa i Leompart- serà 
publicada en el periòdic L’Emancipació entre el 2 de novembre de 1872 
i el 18 de gener de 1873. Pablo Iglesias, que tindria un paper fonamental 
en la fundació del Partit Socialista Obrer Espanyol i la Unió General de 
Treballadors, formava part del consell de redacció del setmanari. 

Manifest Comunista (Manifest der Kommunistischen Partei)
Karl Marx; Friedrich Engels. Londres, febrer de 1848. British Library

El fotògraf britànic John Mayall va realitzar una famosa sèrie de 
fotografies de Karl Marx en 1875 que més tard es convertiran 
en icòniques per a tots els militants del moviment socialista. 
Després de la mort del filòsof alemany, Engels va imprimir 1.200 
còpies que van ser enviades a socialistes de tot el món, entre ells 
Karl Pinkau - destacat fotògraf alemany-, per a la seua difusió. 

Retrat de Karl Marx. 1875. John Mayall 
Còpia realitzada per Karl Pinkau. Stadtgeschichtliches Museum Leipzig
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Revolució o negociació 

Com a resposta a les brutals condicions laborals, els treballadors industrials havien 
començat a organitzar-se en modernes associacions d’obrers des de començaments 
del segle XIX, les quals acabaren sent legalitzades a Estats Units (1842), Gran Bretanya 
(1867), França (1884) i Espanya (1887). El moviment obrer europeu presentarà dues cares 
divergents i convergents alhora. D’una banda, els dirigents difonen idees que inciten a 
un canvi social revolucionari, des d’una perspectiva marxista -majoritària-, o anarquista 
-minoritària-; d’altra banda, centren els seus esforços en la negociació de la millora de les 
condicions de treball dins d’una perspectiva reformista. Revolució? Negociació? Pot l’estat 
burgés ser reformat des de l’interior?

A partir de 1902 el sistema polític de la 
Restauració va haver de fer front a una 
gran contestació social encapçalada pels 
partits republicans i els sindicats obrers. 

Guàrdia civil conduent a un manifestant
València, 1911. Fundación Francisco Largo Caballero



20

El moviment obrer es consolida

El moviment obrer a Espanya es desenvolupa en un ambient molt hostil. Per exemple, el 
Codi Penal de 1848 establia severes sancions contra aquells que s’uniren per a pressionar 
sobre els salaris o regular les condicions laborals. Malgrat acó, la Constitució progressista de 
1869 i la Constitució conservadora de 1876 suposen la consolidació dels drets d’expressió, 
reunió i associació sobre els quals s’assentarà la legalitat del moviment obrer espanyol, 
especialment després de la Llei d’Associacions de 1887. La Restauració de la monarquia 
aconseguirà una relativa estabilitat institucional amb l’alternança en el poder entre el 
Partit Conservador i el Partit Liberal mitjançant un sistema electoral manipulat. D’aquesta 
manera, la reforma del sistema polític quedava bloquejada des de l’interior.

En 1916 es van notar els primers efectes 
inflacionistes en el preu del blat a causa de la 
Primera Guerra Mundial. Els obrers valencians 
van deixar de treballar des del 29 de febrer fins 
al 4 de març per a demanar que les autoritats 
controlaren el preu.

Imatges de la Vaga de 1916 de les fàbriques de pa a València
Fundación Francisco Largo Caballero
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La labor de difusió del sindicalisme socialista 
per part de Pablo Iglesias va ser infatigable. La 
consolidació del moviment obrer socialista a 
Espanya deu molt al seu treball organitzatiu.

Pablo Iglesias a Xiva a principis del segle XX
Fundación Pascual Tomás

El precari sistema polític de la Restauració 
feia molt complicat la seua renovació des 
de l’interior. El dilluns 13 d’agost de 1917 el 
PSOE i la UGT van cridar a una vaga general 
revolucionària per a impulsar un govern 
provisional. El fracàs de l’acció va portar els 
principals líders socialistes a la presó.

El Comité de Vaga a Cartagena
D’esquerra a dreta, Francisco Largo Caballero, Luis 
Zulueta, Julián Besteiro, Andrés Saborit i Daniel Anguiano
Fundación Francisco Largo Caballero



22

Des de 1890 se celebra la Festa del 1r de Maig, centrada en les 
reivindicacions obreres per a establir la jornada laboral en les 
vuit hores. 

Festa del 1r de Maig a Madrid en 1913 amb la participació de Pablo Iglesias 
Mundo Gráfico, 7 de maig de 1913
Col•lecció Paquita Sánchez

Des de l’inici del moviment socialista espanyol s’insereixen 
línies que s’allunyen de l’ortodòxia marxista. Fernando de los 
Ríos apostarà per la possibilitat d’un socialisme reformista 
dins d’una tradició democràtica liberal.

El sentido humanista del Socialismo. Fernando de los Ríos
Madrid, 1926. Arxiu Gonzalo Fernández
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Fundació del PSOE i de la UGT

El 2 de maig de 1879 es funda a Madrid el Partit Socialista Obrer Espanyol sota la direcció 
de Pablo Iglesias. El 12 d’agost de 1888 -en vespres de la celebració deI I Congrés del PSOE- 
es crea a Barcelona la Unió General de Treballadors. Entrellaçats en els seus objectius però 
separats orgànicament, ambdues organitzacions difondran durant la primera dècada 
del segle XX tant les idees socialistes d’origen marxista, que veuen la revolució com a 
única alternativa, com les noves idees socialdemòcrates nascudes d’aquella tradició que 
advoquen per una transició gradual del sistema mitjançant la participació política i la 
reivindicació sindical.

La creació de la UGT en 1888 marca l’inici d’una nova fase en el moviment obrer espanyol i 
valencià. Des d’una visió marxista de la societat, el sindicalisme ugetista naixerà per a defensar els 
interessos dels treballadors i treballadores en una societat desigual.

Lloc on es va constituir la UGT el 12 d’agost de 1888 i placa commemorativa de l’1 de maig de 1982
Fundación Francisco Largo Caballero
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Idees socialistes al País Valencià

A principi del segle XX el moviment obrer comença a incrementar-se en les zones de major 
dinamisme econòmic: Astúries, País Basc, Catalunya, Madrid i València. Al País Valencià 
la UGT promourà l’alfabetització dels treballadors i les treballadores, les cooperatives 
de producció i consum i la creació de caixes de resistència per a enfortir la capacitat de 
negociació sindical. Dins d’una visió reformista, impulsarà campanyes contra el treball 
infantil, per una reducció de la jornada laboral, el control del preu dels productes bàsics 
i la creació de comissions mixtes de patrons i obrers per a dirimir els conflictes, a més de 
mantindre una postura antibel•licista i anticolonialista.

Antonio García Quejido tindrà una 
destacada labor en la difusió de les idees 
socialistes a València durant la seua 
estada en la ciutat. En 1886 havia sigut uns 
dels fundadors de l’Agrupació Socialista 
Valenciana. En el primer document 
conservat del sindicalisme socialista podem 
veure la seua signatura com a president de 
la recentment constituida UGT.

Acta d’elecció del Comité Nacional de la UGT
Barcelona, 29 d’octubre de 1888. 
Fundación Francisco Largo Caballero
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La data de 1888, any de fundació de la 
Unió, serà un moment de rememoració 
constant en el moviment obrer socialista 
especialment durant els duríssims anys 
de la Guerra Civil.

¡Trabajadores de todos los países, uníos! 
Monleón Cartell, 100 x 70 cm. Impremta Ortega 
(intervingut UGT-CNT)
València, 1938
Fundación Pablo Iglesias
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El carnet serà un dels senyals d’identitat de les treballadores i dels treballadors vinculats a la UGT. Motiu 
d’orgull de classe, serà gelosament guardat pels seus propietaris com a mostra del seu compromís.

Carnets de la UGT València pertanyents a José Villeta i María López
Arxiu Rafael Solaz
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Carnet de la UGT València de Vicente Benavent
Arxiu FeSP-UGT-PV

Dins d’una visió d’utilitat social i d’ajuda als afiliats i afiliades, 
a partir de la segona dècada del segle XX, la UGT impulsarà 
nombrosos projectes de cooperatives d’habitatges a tota 
Espanya.

Plànols, carnet i segells de cotització de la Cooperativa d’habitatges Casas Baratas 
Pablo Iglesias
Fundación Pascual Tomás
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UN TEMPS D´ESPERANÇA

La Segona República 

La Segona República va significar per a la UGT un nou marc polític on complir els seus objectius 
socials reformistes. Després d’alguns dubtes, el moviment socialista va acceptar participar en 
el govern republicà al costat dels partits burgesos progressistes, malgrat l’hostilitat del corrent 
dirigit per Julián Besteiro.

Els socialistes van accedir al govern de nombrosos municipis valencians en coalició amb les forces 
republicanes mentre que els membres valencians del grup socialista en les Corts van tindre 
una notable activitat legislativa durant el Bienni Reformista. Largo Caballero -un dels dirigents 
històrics de la UGT- va ocupar la cartera de Treball, des d’on impulsarà àmplies reformes socials 
al llarg del seu mandat entre 1931 i 1933. D’aquesta forma, la central sindical tindrà una creixent 
influència en la modificació del sistema legislatiu, experimentant un augment d’afiliació 
espectacular que el convertirà en el principal referent dels treballadors i treballadores en les 
províncies valencianes. La UGT serà durant aquest període un pilar fonamental de la Segona 
República i mantindrà un delicat equilibri entre els desitjos maximalistes de les seues bases i 
la complexa realitat política.

L’actuació ugetista contrastarà amb l’estratègia de la central sindical anarcosindicalista 
Confederació Nacional del Treball (CNT) que pretendrà acabar de forma revolucionària amb el 
règim republicà, impulsant al llarg de 1932 i 1933 una sèrie de vagues polítiques amb la finalitat 
d’establir el “comunisme llibertari”.

La Segona República 

La Segona República va significar per a la UGT un nou marc polític on complir els seus objectius 
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El moviment socialista es va unir als esforços republicans per 
a acabar amb la dictadura del general Dámaso Berenguer, 
que havia succeït al general Primo de Rivera. La Vaga General 
convocada a aquest efecte va tindre a València un seguiment 
significatiu.

Crónica. Madrid, 14 de desembre de 1930
Col•lecció Paquita Sánchez

La victòria dels partits de la conjunció republicana i 
socialista en les eleccions locals del 12 d’abril de 1931 va 
activar una complexa reacció en cadena que acabaria amb 
la proclamació de la Segona República el 14 d’abril de 1931.

El Socialista. Madrid, 15 d’abril de 1931
Fundación Pablo Iglesias
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Proclamació de la Segona República el 14 d’abril de 1931 a València
(esquerra) Mundo Gráfico. Madrid, 15 d’abril de 1931. Col•lecció Paquita Sánchez
(dreta) Fundación Francisco Largo Caballero

En les eleccions locals del 12 d’abril de 1931 els partits antimonàrquics van aconseguir una clara victòria a 
València en sumar el 79% del vot (32 regidors).

La Constitució Republicana de 1931 va establir en el seu article primer que 
“Espanya és una República democràtica de treballadors de tota classe, que 
s’organitza en règim de Llibertat i de Justícia.” L’addició del terme treballadors 
en l’articulat va ser un triomf simbòlic per al moviment socialista.

Constitució de 1931. Impremta de José Olmos. València, 1931
Arxiu Rafael Solaz
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La CNT va tindre una política de confrontació directa amb 
el nou règim republicà des del principi. A partir de 1931 les 
insurreccions i vagues revolucionàries van ser constants. 

Vaga General Revolucionària a València en 1932
Nuevo Mundo. Madrid, 29 de gener de 1932
Col•lecció Paquita Sánchez
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Revolució o Reforma

La base ideològica de la UGT durant els anys 30 es manté dins d’una visió estrictament 
marxista: el sistema econòmic està basat en la lluita de classes entre “treballadors” 
i “capitalistes”, entre aquells que tenen els mitjans de producció i aquells que estan 
desposseïts d’ells. La República s’entén com una superestructura jurídica i política al 
servei de la classe dominant. Malgrat açò, en la pràctica, el sindicalisme ugetista impulsarà 
un conscient reformisme social des de 1931 a 1933 que se centrarà a recolzar la legislació 
impulsada pels membres republicans progressistes i socialistes del govern.

La Federació Nacional de Treballadors de la Terra (FNTT) va ser 
creada en 1930, i va quedar integrada en la UGT. Els avanços del 
sindicat socialista en el camp van ser molt importants després de 
la proclamació de la República. En 1932 era ja el major sindicat 
camperol amb quasi 400.000 afiliats i afiliades.

Memòria del II Congrés de la Federació Nacional de Treballadors de la Terra
Madrid, 17 de setembre de 1932
Fundación Pascual Tomás
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Les reformes de Largo Caballero

Dins de l’esperit modernitzador de la Segona República destaquen les reformes 
sociolaborals de Largo Caballero i la Llei de Reforma Agrària de 1932. Totes elles estaven 
inspirades en el programa ugetista que era reivindicat des de començaments del segle. 
La nova legislació tenia com a funció millorar les condicions laborals, augmentar els 
salaris i empoderar els treballadors i treballadores. Entre les mesures adoptades per Largo 
Caballero destaquen una nova llei de contractes de treball, la creació de jurats mixtos per 
a resoldre les controvèrsies laborals i la demarcació d’una jornada de 40 hores setmanals. 
La Llei de Reforma Agrària, redactada pel ministre republicà Marcelino Domingo, va ser 
aprovada comptant amb els vots socialistes en les Corts.

Mètodes tradicionals, economia de subsistència, 
falta d’inversions per a millorar el rendiment: el 
sector agrari espanyol necessitava una urgent 
reforma tal com reclamava el sindicat socialista.

El Socialista. Madrid, 10 de desembre de 1932
Número extraordinari dedicat al camp
Col•lecció Paquita Sánchez
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El País Valencià, malgrat comptar amb 
algunes zones altament productives 
dedicades a l’exportació, compartia 
els severs problemes estructurals 
de la propietat agrària amb la resta 
d’Espanya. En 1932 la FNTT ja era el 
sindicat majoritari en el camp valencià.

El Socialista. Madrid, 10 de desembre de 1932
Número extraordinari dedicat al camp
Col•lecció Paquita Sánchez

El Obrero de la Tierra va ser l’òrgan de la Federació Nacional de 
Treballadors de la Terra. Després de l’arribada al poder dels partits 
republicans conservadors en 1933, la FNTT va lluitar per mantindre 
les millores socials assolides. Aquest número especial conté un 
cartell de José Bardasano.

El Obrero de la Tierra. Madrid, 1 de maig de 1934
Fundación Francisco Largo Caballero
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L’Institut de Reforma Agrària (IRA) va ser creat en 1932 per 
a engegar la Llei de Reforma Agrària. L’IRA, comptant amb 
el finançament d’un Banc Nacional de Crèdit Agrícola, havia 
d’impulsar un canvi radical en el camp espanyol. No obstant 
açò, la falta d’inversió en el projecte seria determinant per a la 
seua lenta aplicació.

La Reforma Agraria en España. València, maig de 1937
Arxiu Rafael Solaz

El fracàs de la reforma agrària explica el suport dels dirigents 
camperols socialistes als processos de col•lectivització que es 
produeixen a partir de 1936 al País Valencià. Entre ells va destacar 
Pedro García, que de forma pragmàtica recolzarà també la creació 
de cooperatives agrícoles de xicotets agricultors independents 
enfront de l’hostilitat anarquista.

Individualistas y colectivistas: uníos en nuestras cooperativas agrícolas
José Bardasano. Cartell, 90 x 64 cm
Federació Espanyola de Treballadors de la Terra de la UGT, Cooperativa Agrícola 
Impremta Gráficas Valencia (intervingut UGT-CNT). València, 1937?
Fundación Pablo Iglesias
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Premsa socialista i Cases del Poble

La premsa socialista valenciana -molt activa des de començaments del segle XX- tindrà un 
paper fonamental en la difusió de les idees progressistes durant els anys 30, dècada en la 
qual coneixerà un desenvolupament extraordinari. Van sobreeixir Mundo Obrero (Alacant), 
República Social (València), El obrero (Elx), Orientación Social (Alcoi) i La voz del obrero 
(Castelló). Com a model d’acció sindical destacava la Casa del Poble d’Alzira; inaugurada en 
1903, era la més antiga del País Valencià. En ella tenien seu dotze organitzacions sindicals 
locals, comptava amb 9.540 afiliats i afiliades, una cooperativa de consum, un grup artístic 
i una biblioteca.

República Social, que anteriorment havia sigut editat de 
manera intermitent en diverses etapes, serà des de 1930 fins 
a 1934 l’òrgan oficial de l’Agrupació Socialista Valenciana. 
Dirigit per Francisco Sanchiz Pascual, era reconegut com 
un dels millors periòdics de la premsa socialista espanyola. 
A la capçalera s’autotitula: Defensor de la Unión General de 
Trabajadores.

República Social. València, 10 d’octubre de 1930
Hemeroteca Municipal de València
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República Social. València, 1 de maig de 1919
Hemeroteca Municipal de València

La Casa del Poble de Brussel•les, construïda per l’arquitecte 
belga Víctor Horta entre 1896 i 1898 per al Partit Obrer Belga, 
va servir d’inspiració per a projectes similars en tota Europa. A 
partir de començaments del segle XX s’edificaran a Espanya 
algunes Cases del Poble de notable interés arquitectònic com 
la d’Alacant, construïda per Juan Vicente Santafé, autor també 
en la mateixa ciutat de l’emblemàtic Cinema Ideal.

Alçat de la Casa del Poble d’Alacant. Juan Vicente Santafé
Dibuix. 1913. Fundación Pascual Tomás
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Fundada en 1903 la Casa del Poble d’Alzira va ser un model per a la 
resta de localitats valencianes. La idea de crear un espai de reunió dels 
obrers i les seues organitzacions tenia un origen centreeuropeu. A la fi 
del segle XIX eren ja habituals els Cercles Obrers en les principals ciutats 
espanyoles, de vegades simples seus llogades. Des de començaments 
de segle XX la idea va germinar en la creació d’amplis edificis capaços 
de donar cabuda a múltiples activitats sindicals, polítiques, educatives 
i fins i tot d’esplai.

Casa del Poble d’Alzira en 1933
Fundación Francisco Largo Caballero

Reglament de 1930 del Centre Obrer Casa del Poble d’Alzira
Fundación Pascual Tomás
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Les eleccions municipals del 23 d’abril de 1933, celebrades 
en 2.500 municipis espanyols on no hi havia hagut eleccions 
en 1931, van ser les primeres en les quals es va permetre la 
participació femenina com a electores i en les meses electorals. 
Aquesta fotografia va ser presa per José Cabrelles en l’Escola 
Luis Vives de Montcada (València).

Mundo Gráfico. Madrid, 26 d’abril de 1933
Col•lecció Paquita Sánchez

Contrareforma conservadora. La vaga revolucionària 
de 1934

L’arribada al poder després de les eleccions de novembre de 1933 d’un govern conservador 
presidit per Alejandro Lerroux marcarà un canvi de rumb en la Segona República. Les grans 
reformes socials van ser aleshores bloquejades o derogades. Com en molts altres llocs, al 
País Valencià s’iniciarà un intens debat entre partidaris i detractors d’una “via revolucionària” 
per a recuperar el govern. Després de l’entrada en el govern de la Confederació Espanyola 
de Dretes Autònomes (CEDA), els sectors radicals -formats especialment per líders 
ugetistes- van convocar una vaga general revolucionària a l’octubre de 1934. A València va 
concloure amb un rotund fracàs i amb gran part dels dirigents socialistes empresonats.
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Les mesures agràries antireformistes adoptades pel govern 
conservador a partir de desembre de 1933 pretenien fer 
fallida la creixent influència del sindicalisme socialista en el 
món rural. Com a mesura de protesta la Federació Espanyola 
dels Treballadors de la Terra (FETT) va convocar una vaga 
general de jornalers el 5 de juny de 1934 sense el permís 
dels dirigents de la UGT que estaven preparant la vaga 
revolucionària d’octubre. Al País Valencià va tindre especial 
seguiment a Xiva, Alzira, Gandia i Aiora.

Camperols cantant La Internacional després de la seua posada en llibertat en 
juny de 1934
Fundación Francisco Largo Caballero

Detingut i empresonat el 14 d’octubre de 1934 
per la seua participació en la vaga revolucionària, 
Largo Caballero -secretari general de la UGT- va 
romandre a la presó fins a la seua absolució per 
falta de proves el 30 de novembre de 1935. 

Largo Caballero a la presó
Fundación Francisco Largo Caballero
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L’empresonament de la major part dels dirigents del moviment socialista va donar lloc a situacions 
molt curioses, com la possibilitat de celebrar reunions oficials dins dels murs de la presó on es 
trobaven esperant per a ser jutjats. 

Reunió de la Comissió Executiva d’UGT a la Cárcel Modelo de Madrid en novembre de 1934
D’esquerra a dreta: Largo Caballero, Díaz Alor, Wenceslao Carrillo, Amaro del Rosal, Felipe Pretel, Carlos Hernández Zancajo 
i Pascual Tomás
Fundación Francisco Largo Caballero



43

Durant la Segona República l’activitat política i 
sindical -garantides per la Constitució de 1931- 
van tindre un notable desenvolupament en tot el 
territori valencià. De forma extraordinària, aquest 
cartell de la UGT que convoca a una assemblea 
ordinària el 24 de juliol de 1934 va aparèixer en 
realitzar la remodelació d’un edifici a Castelló.

Cartell de la UGT
Fotografies realitzades el 24 de juliol de 1997
Fundación Pascual Tomás
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Al començament de 1935 Manuel Azaña havia 
intentat reconfigurar una nova coalició electoral 
entre tots els partits progressistes per a desbancar 
a la majoria conservadora quan es convocaren 
eleccions a Corts. A l’abril de 1935, una vegada havia 
aconseguit atraure als partits republicans, el seu 
objectiu va ser convéncer els socialistes. Indalecio 
Prieto va ser el principal dirigent socialista favorable 
a l’acord, que més tard es coneixeria com “Front 
Popular”.

Discurs d’Azaña a Mestalla
El Mercantil Valenciano. València, 28 de maig de 1935
Col•lecció Paquita Sánchez

LA LLUITA CONTRA LES CADENES
El fracàs de la vaga revolucionària de 1934 va fer que bona part del moviment socialista es 
plantejara tornar a una postura menys radical. Els principals líders ugetistes valencians, entre 
ells Manuel Molina i Pedro García, van acceptar que la millor via per a recuperar el govern era 
un acord amb els republicans progressistes. A nivell nacional aquesta visió era representada per 
Indalecio Prieto enfront de Largo Caballero qui, després de la seua amarga experiència en el 
govern, rebutjava qualsevol aliança amb els partits burgesos.
 
El “Front Popular” va suposar una gran coalició electoral sobre la base d’una República reformista 
que havia de servir per a modelar una societat més justa i més estable dins d’un sistema 
parlamentari democràtic. Les candidatures progressistes es van imposar al País Valencià en les 
eleccions de febrer de 1936 per un marge molt estret: 411.820 vots (44,44%) enfront de 378.489 
de la Dreta Regional Valenciana, vinculada a la CEDA (40,84 %). Aquesta igualtat reflectia una 
tendència molt similar en totes les regions espanyoles.

Al País Valencià van ser triats sis diputats del corrent “caballerista” i tres del “prietista”. Els 
conflictes sorgits dins del moviment socialista seran cada vegada més intensos a partir d’aquest 
moment i es projectaran durant tota la Guerra Civil quan el moviment obrer espanyol lluitava 
per la seua supervivència, en un món aguaitat per cadenes encara més pesades després del 
colp d’estat del 18 de juliol de 1936.
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Des de la seua fundació, a causa de la importància de la teoria 
marxista en el seu ideari polític, la UGT s’havia promocionat com 
un sindicat obrer que lluitava contra la dominació política que 
patien els treballadors manuals en una societat industrial. La 
realitat sindical va ser, no obstant això, prou diferent i la Unió va 
intentar -i va aconseguir- atraure a àmplies capes de la població 
treballadora inserides en la petita burgesia. 

Vida Sindical UGT. Órgano oficial de la Asociación de Comisionistas, Representantes 
y Viajantes de Valencia y su provincia
València, novembre de 1936. Col•lecció Paquita Sánchez

La Federació de Treballadors de l’Ensenyament (FETE)-UGT va ser 
creada a l’abril de 1931 a partir de l’Associació General de Mestres. 
D’esta manera, el sindicalisme ugetista va aconseguir expandir-
se amb èxit creixent durant la Segona República entre un sector 
del món del treball que fins a eixe moment havia sigut considerat 
marginal en el sindicalisme clàssic. La FETE  tindria una destacada 
tasca propagandística durant la Guerra Civil.

Asistid a las deliberacions de la 1ª Conferencia de Trabajadores de la Enseñanza que 
celebrará los días 31 de octubre y 1º de noviembre
Antonio Ballester. Cartell, 100 x 70 cm. 
Federació de Treballadors de l’Ensenyament-UGT. Impremta Gráficas Valencia 
(Intervingut UGT-CNT). València, 1936?
Universitat de València
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Dividits per activitats diferents: maquinistes, fogoners, 
personal de tallers i peons, els ferroviaris havien sigut una 
pedrera importantíssima per al sindicalisme socialista des de 
començaments del segle XX. En 1911, per exemple, dels 77.749 
afiliats i afiliades a UGT 31.100 eren ferroviaris. El Sindicat Ferroviari 
tenia poderoses seccions a València, Xàtiva i Carcaixent, que van 
ser capaces de paralitzar el transport regional i nacional durant 
totes les grans vagues convocades des de 1917. 

Ferroviarios, con la fuerza de nuestra unión venceremos
Pérez Duríaz. Cartell, 110 x 77 cm
Sindicat Nacional Ferroviari d’UGT. Impremta Dura (Socialitzada UGT-CNT València
València, 1937?
Fundación Pablo Iglesias

Esta espectacular obra de José Bardasano, que actualitza 
de manera admirable la temàtica de Goya de la lluita contra 
l’agressor forà, va ser realitzada en 1937 per a commemorar 
la reacció popular contra el colp d’estat militar del 18 de 
juny de 1936. 

¡Fuera el invasor! 18 julio 1936-1937
José Bardasano. Cartell, 100 x 69 cm
Federació Espanyola de Treballadors de la Terra. Impremta Gráficas Valencia 
(Intervingut UGT-CNT). València, 1937
Fundación Pablo Iglesias
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Des de juliol de 1936 les forces sindicals UGT i CNT promouran un 
procés d’unificació general de les estructures dels partits i sindicats 
prorepublicans per a crear un gran front que agrupe els treballadors i 
treballadores en la seua batalla contra les forces de l’Espanya Nacional. 
En molt poc de temps, no obstant això, l’esperança d’un front 
comú es convertirà en una vana il•lusió al comprovar les profundes 
divergències existents. Encara així, les anomenades retòriques a la 
unificació continuaran fins a 1939. 

UGT Unificación
Vicente Canet. Cartell, 80 x 59 cm
Unió General de Treballadors. Impremta Gráficas Reunidas (Intervingut UGT-CNT). 
València, 1937?
Fundación Pablo Iglesias
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Colp d’estat a València

Gràcies a l’acció de la UGT i la CNT, els militars no van poder fer-se amb el control de 
València durant els primers dies del colp. Després de la confusió inicial, el 20 de juliol van 
ser mobilitzades les milícies sindicals que es van atrinxerar en els punts estratègics de 
la ciutat i durant la nit del dissabte de l’1 d’agost van assaltar les casernes de l’Albereda, 
acabant amb qualsevol conat de revolta militar. La derrota del colp a València va significar 
igualment el seu fracàs a Alacant i Castelló. En les tres capitals es van formar comités 
populars amb grans competències en els quals la UGT tindrà una participació significativa.

La Correspondencia de Valencia era un dels principals 
periòdics valencians de tendència conservadora 
des de finals del segle XIX. El 18 d’agost de 1936, en 
un procés que estava ocorrent igualment amb la 
premsa antirepublicana de Madrid i Barcelona, va ser 
intervingut pels seus treballadors i reconvertit -tal com 
indica la seua capçalera- en el portaveu de la Unió 
General de Treballadors.

La Correspondencia de Valencia. 13 d’agost de 1937
Arxiu Rafael Solaz
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Els documents d’aquest ugetista ens 
ofereixen una propera visió a l’experiència de 
la militància en el sindicat socialista durant 
els anys de la Guerra Civil. Nascut a Alacant 
en 1916, però domiciliat a València, Federico 
López-Amo Marín es va afiliar molt jove a la 
UGT en el Sindicat de Tècnics d’Arquitectura 
i Enginyeria, participant en les milícies 
sindicals durant els primers mesos de guerra.

Carnet de la UGT, segells de cotització i targeta de 
mobilització de Federico López-Amo Marín
Arxiu Rafael Solaz



51

La progressiva incorporació de la dona al treball 
havia sigut una constant durant els anys 30, 
afavorida per un canvi de mentalitats que podem 
atribuir a la modernització social fomentada pel 
règim republicà. La Guerra Civil va impulsar aquesta 
tendència en requerir una aportació massiva del 
treball femení en fàbriques i tallers.

¡Mujer! Tu trabajo y tu colaboración en el sindicato será decisiva 
mientras nuestros hombres luchan
Signat per Isa Car. Cartell, 100 x 70 cm
Unió d’Empleats d’Oficines d’UGT. Impremta Gráficas Reunidas.
Madrid, 1937?
Fundación Pablo Iglesias

UGT i l’esforç bèl•lic

El 6 de novembre de 1936 València es va convertir de facto en la capital de l’Espanya 
republicana. Lluny dels fronts militars, el País Valencià va ser un dels centres econòmics 
més importants en l’esforç de guerra contra els militars revoltats, especialment pel seu 
potencial agrícola. Dins d’una visió marxista clàssica, i entenent que la Guerra Civil feia 
necessària la mesura, la majoria del sindicalisme socialista valencià va demandar la 
col•lectivització de l’economia per a iniciar el canvi cap a una societat sense classes. La 
Federació Espanyola de Treballadors de la Terra (FETT), sindicat agrari integrat en la UGT, 
va impulsar un bon nombre de col•lectivitzacions en terres valencianes amb resultats 
dispars.
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Editat en els tallers de l’antic Diario de Valencia, Adelante 
s’anunciava com a Diario Socialista de la mañana. Órgano de 
la Federación Socialista Valenciana. El Diario de Valencia havia 
sigut intervingut al juliol de 1936, i les seues premses utilitzades 
per a imprimir Verdad. Diario Político de unificación editado 
por los Partidos Comunista y Socialista, que tindria una efímera 
vida igual que el fervor unionista dels primers moments de la 
Guerra Civil.

Adelante. Primer número
València, 2 de febrer de 1937
Arxiu Rafael Solaz

La massiva ajuda prestada al “bàndol nacional” -tal 
com es va autodenominar el govern franquista a 
Burgos- per la Itàlia de Mussolini i l’Alemanya de Hitler 
van convertir la Guerra Civil Espanyola en un referent 
de la lluita antifeixista a nivell internacional. El Sindicat 
Nacional Ferroviari, un dels més cohesionats de la 
Unió, va ser clau per a mantindre en funcionament 
el precari servei ferroviari republicà durant la contesa.

Ferroviarios arrollemos al fascio
Cartell, 110 x 77 cm
Sindicat Nacional Ferroviari d’UGT. Impremta Dura (Socialitzada 
UGT-CNT). València, 1937?
Fundación Pablo Iglesias
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El 22 de juliol es va constituir el Comité Executiu Popular que 
unint a totes les tendències prorepublicanes, des de partits 
burgesos com Esquerra Republicana fins als anarquistes de 
la FAI, tenia àmplies competències en la ciutat de València i 
la seua província. Aquest cartell té la peculiaritat d’haver sigut 
realitzat per la Secció d’Arts Plàstiques de l’Aliança d’Intel.
lectuals per a la Defensa de la Cultura, creada a València 
després de l’inici de la Guerra Civil.

Unidad de acción en todos los frentes para aplastar al fascismo
Cartell, 85 x 58 cm. Comité Executiu Popular, Delegació Propaganda i Premsa. 
Impremta Gráficas Valencia (Intervingut UGT-CNT). València, 1936?
Fundación Pablo Iglesias

Des de juliol de 1936, en un procés que 
s’estendria fins a 1937, una gran part 
dels hotels, restaurants, cafés i bars 
serien col•lectivitzats sota la pressió dels 
dos sindicats majoritaris UGT i CNT, 
sent administrats directament pels 
treballadors. Aquesta missiva, en forma 
de nota de premsa, declara l’ajuda 
econòmica aportada pel Comité Unificat 
per a “despeses de guerra”.

Carta del 15 d’octubre de 1937 del Comité Unificat 
de la Indústria d’Hostaleria, Cafés, Bars i annexos 
col•lectivitzada al Director de Frente Rojo
Arxiu del Regne
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Els treballadors especialitzats en alguns serveis 
fonamentals per a l’esforç de guerra serien eximits de 
les mobilitzacions decretades pels diferents governs 
republicans. Aquesta mesura -de caràcter impopular 
entre la població- intentaria ser explicada convertint el 
treballador en un soldat que lluita des de la rereguarda. 
En aquest cartell l’auricular en la mà dreta s’ha convertit 
en una granada a punt de ser llançada a l’enemic.

... Al habla ¡siempre!
Moro. Cartell, 100 x 68 cm
Organització Telefònica Obrera Espanyola. Secretariat d’Agitació i 
Propaganda d’UGT. Impremta Gráficas Valencia (Intervingut UGT-
CNT). València, 1937
Fundación Pablo Iglesias

Més de 40.000 dones -segons les dades 
subministrades per la premsa republicana- van 
eixir al carrer per a sol•licitar la marxa dels milicians 
valencians al capdavant per a participar en la 
defensa de Madrid, voltada per les tropes nacionals. 
En una de les pancartes que les afiliades a la UGT i a 
la CNT portaven es pot llegir: “Fàbriques i tallers per 
a nosaltres. Els homes al capdavant. Visca la CNT-
UGT”.

Plaça de l’Ajuntament, en aquell temps d’Emilio Castelar
València, 8 de novembre de 1936
Fundación Francisco Largo Caballero
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Tensions internes

El nomenament de Largo Caballero -principal dirigent ugetista- com a cap de govern i 
ministre de defensa el 4 de setembre de 1936 mostra la importància que el moviment 
socialista, especialment del seu vessant sindicalista, va tindre per als partits del “Front 
Popular” en l’objectiu unitari de guanyar la guerra. No obstant açò, durant els dos anys 
i mig següents, successius conflictes interns en el PSOE i la UGT van destrossar la unitat 
socialista enfrontant primer als partidaris d’Indalecio Prieto contra els “caballeristes”, i 
després a aquests contra els partidaris de Juan Negrín -com a cap de govern des del 17 de 
maig de 1937- que havia iniciat un forçós acostament al Partit Comunista. El “caballerisme” 
va tindre al País Valencià gran nombre de simpatitzants com Isidro Escandell, Rodolfo 
Llopis i Pascual Tomás.

Convertida en capital de la República Espanyola al novembre de 1936, València va ser fins al 31 d’octubre 
de 1937 la seu de les principals institucions republicanes. Al llarg d’aqueix període les Corts van tindre 
sessions plenàries en dos edificis emblemàtics de la ciutat: l’Ajuntament i la Llotja dels Mercaders.

Sessió de les Corts celebrada en l´Ajuntament durant el trasllat del Govern de la República a València
Fundación Pascual Tomás
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Les direccions dels partits Socialista i Comunista havien 
subscrit el 15 d’abril de 1937 un acord d’unitat d’acció per 
a consolidar el bloc antifeixista i recolzar al govern del 
“Front Popular”. En les principals localitats republicanes 
es van crear comités d’enllaç entre tots dos partits que 
van servir especialment per a coordinar els esforços 
bèl•lics.

Nota de premsa de 13 d’octubre de 1937 remesa pel Comité d´Enllaç 
al periòdic Frente Rojo sobre la Campanya pro unitat duta a terme en 
diferents pobles de València amb la col•laboració del Secretariat de la 
UGT
Arxiu del Regne

El Comité d’Enllaç dels partits Socialista i Comunista a València, malgrat 
les reticències expressades pels “caballeristes” i posteriorment pels 
“prietistes”, va realitzar una àmplia labor de propaganda cridant a la 
unitat d’acció. A l’octubre de 1937 -amb tota la franja nord d’Espanya 
recentment caiguda en mans franquistes- la cohesió interna entre les 
forces republicanes es presentava com una qüestió de vida o mort.

Relació d’actes per a la Campanya pro unitat, organitzada pel Comité d’Enllaç dels partits 
Socialista i Comunista amb la cooperació del Secretariat Provincial de la UGT, en diferents 
localitats de València el 16 i 17 d’octubre de 1937
Arxiu del Regne
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A partir de març de 1937, València va ser objecte de periòdics 
bombardejos que van afectar seriosament la moral republicana, 
provocant amargs retrets dirigits al govern republicà instal.lat en la 
ciutat. Aquest cartell, realitzat per Vicente Vila Gimeno -conegut pel 
pseudònim de Wila-, intentava compensar la falta d’equipament 
militar amb una crida a la unitat sindical en aquest sector clau.

Por un sindicato fuerte y poderoso de aeronáutica
Wila (Vicente Vila Gimeno). Cartell, 100 x 69 cm
Comité Nacional del Sindicat del Ram d’Aeronàutica. Secretariat de Propaganda. 
Impremta Ortega (Intervingut UGT-CNT València). València, 1937
Universitat de València

Durant 1937 les lluites internes dins del moviment socialista es 
van aguditzar de forma alarmant. Largo Caballero enfrontat 
primer a Indalecio Prieto -per discrepàncies sobre la marxa 
de les operacions bèl•liques- i després a Juan Negrín -per la 
suposada tendència procomunista d’aquest-, va ser apartat 
de la presidència de la UGT l’1 d’octubre de 1937 creant una 
important escissió que només se solucionaria parcialment al 
gener de 1938. Les diferents seccions i federacions ugetistes 
van dividir el seu suport entre les faccions enfrontades.

Nota de premsa del 12 d’octubre de 1937 de la Secció de València de la 
Federació Gràfica Espanyola de la UGT per la qual es convoca als afiliats i 
afiliades a una assemblea general el 15 d’octubre
Arxiu del Regne
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El valencià Pascual Tomás -futur 
secretari general de la UGT en l’exili 
de Toulouse- va ser un dels principals 
col•laboradors de Largo Caballero. El seu 
discurs en el míting del 25 de desembre 
de 1938 a València es va centrar en les 
dues propostes “caballeristes” per a 
guanyar la guerra: nacionalització de 
totes les indústries bàsiques i unió amb 
la CNT per a contrarestar la influència 
comunista.

Pascual Tomás en el míting celebrat en el Gran 
Teatre de València el 25 de desembre de 1938
Fundación Pascual Tomás

Text taquigràfic del discurs de Pascual Tomás en el Gran Teatre de València el 25 
de desembre de 1938
Fundación Pascual Tomás
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Francisco Largo Caballero, esquerra i Rodolfo Llopis, a la dreta, 
fotografiats en Ginebra
Fundación Francisco Largo Caballero

Durant gener de 1938 tots dos van assistir a una 
reunió internacional de l’Organització Internacional 
del Treball (OIT) en la ciutat Suïssa. Largo Caballero, 
allunyat del govern i de qualsevol càrrec en el 
moviment socialista, es va mostrar molt pessimista 
sobre el futur de l’Espanya Republicana en les 
trobades amb altres líders socialistes europeus. 

Derrota i repressió

Després de la derrota republicana, el règim franquista va continuar la seua estratègia de 
l’extermini sense pietat de l’adversari polític. Des del final de la contesa l’1 d’abril de 1939 
van ser afusellats més de 40.000 preses i presos republicans. S’ha estimat que en 1940 hi 
havia 270.000 detinguts polítics i més de 200.000 exiliats, quasi tots a França. Encara que 
no hi ha dades definitives, alguns historiadors no dubten a assegurar que la UGT va ser 
l’organització amb major nombre de víctimes afectades per la repressió. Durant el primer 
any de govern franquista van ser executades al País Valencià 4.714 persones, entre elles els 
socialistes valencians Isidro Escandell, Manuel Molina i Luis Arráez. 



60

Rodolfo Llopis Ferrándiz (Callosa d’Ensarrià, 1895 - Albi, 1983). Va pertànyer al sector 
de l’esquerra del PSOE i defensà les posicions de Largo Caballero durant tot 
aquests anys. És elegit diputat per Alacant en 1931, 1933 i 1936. En l’exili participà 
activament en la reconstrucció de les organitzacions socialistes. En la Comissió 
Executiva de la UGT va exercir els càrrecs de vocal (1944 a 1951, vicepresident (1951 
a 1956) i president (1956 a 1971). 

Fundación Pablo Iglesias

Manuel Molina Conejero (València 1900 - Paterna 1939). Va ingressar en la UGT en 
1910, participà de la fundació del Sindicat de Serradors Mecànics i fou president 
del Sindicat de la Fusta i del Secretariat Provincial. En 1936 es elegit diputat per 
València. Va ser President de l’Agrupació Socialista de València de 1934 a 1937 i 
de la Federació Provincial Socialista Valenciana des de setembre de 1937. Proper 
a Indalecio Prieto, és nomenat governador civil de València en 1937. Al novembre 
de 1939 seria afusellat després d’un ràpid procés. 

Fundación Pablo Iglesias

Pascual Tomás Taengua (València, 1893-1972). Ingressa en 
la Societat d’Oficis Varis de la UGT i en l’Agrupació 
Socialista de València en 1914. En 1923 participa en 
la fundació del Sindicat Metal•lúrgic de València 
i és elegit secretari de la Federació Nacional 
Siderometal•lúrgica en 1931 i diputat per Múrcia-
província en 1936. Va pertànyer al sector de l’esquerra 
del PSOE i va col•laborar activament amb Largo 
Caballero al que li va unir una llarga amistat. En l’exili 
va ser secretari general de la UGT de 1944 a 1968. 

Fundación Francisco Largo Caballero
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Isidro Escandell Úbeda (València 1895 - Paterna 1940). En 
els anys vint treballà en la difusió del sindicalisme 
socialista en el camp valencià. Va ser diputat per 
València-província en Corts en algunes ocasions, 
entre elles en les eleccions generals de 1936, i 
president de la Federació Socialista Valenciana en 
1936 i 1937. Partidari de Largo Caballero, defensà 
les seues posicions des de la direcció del periòdic 
Adelante. Detingut en acabar la guerra i sotmès 
a un consell de guerra, va ser afusellat en juny de 
1940. 

Fundación Pablo Iglesias

Pedro García García (València 1880 - Caracas 1949). Va ser un 
dels principals dirigents agraris de la UGT. Ingressa en 
l’Agrupació Socialista i en la UGT d’Alzira en 1919. En 1930 
impulsa la Federació Nacional de Treballadors de la Terra 
(FNTT) i és triat secretari general de la província de València 
i diputat per València-província en les eleccions de 1931 i 
1936. Malgrat ser un decidit partidari de les col•lectivitzacions 
agràries va seguir una línia ideològica propera a Indalecio 
Prieto durant la Guerra Civil. Exiliat a Veneçuela, va morir a 
Caracas en 1948. 

Fundación Pascual Tomás
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UN FUTUR CONTINGUT EN EL 
PASSAT 
Exili. Lliçons apreses

En els anys 30 el moviment socialista a Espanya havia aconseguit el milió i mig d’afiliats i 
afiliades; en 1945 quedaven menys de 5.000 militants socialistes i ugetistes en la clandestinitat. 
La magnitud de la repressió va aniquilar quasi totalment l’organització política i sindical que 
laboriosament s’havia anat construint des de 1879. Dividides fins i tot en l’exili -després de les 
dures discrepàncies durant la Guerra Civil- el PSOE i la UGT van ser ressituades a Mèxic i França. 
A Toulouse, comptant amb la col•laboració de dos històrics dirigents valencians com Rodolfo 
Llopis i Pascual Tomás, es van reconstruir les organitzacions històriques del moviment socialista 
que van ajudar a reviure en la clandestinitat el partit i el sindicat en l’Espanya franquista durant 
els següents decennis. El PSOE i la UGT anaven a quedar preparades per a ser el futur d’una 
tradició de lluita que es mantenia des d’un remot passat. Al llarg d’aquesta tortuosa travessia 
que portaria al moviment socialista una altra vegada a un paper hegemònic en els anys 80 i a 
convertir-se en un dels pilars bàsics de la transició democràtica, dues lliçons durament apreses 
anteriorment anaven a determinar el renaixement socialista: la primera, que l’acció sindical 
necessitava ser autònoma de l’acció política; la segona, que un sistema parlamentari democràtic 
era capaç de crear una societat més justa sense la temptació d’una “via revolucionària”.

Avui dia la lluita contra les cadenes continua -d’una manera molt diferent per fortuna-; i la frase 
adaptada de Karl Marx, com una crida del passat que hem d’advertir en el futur, segueix tenint 
un poderós significat metafòric en la nostra societat: “Treballadors i treballadores del món, 
uniu-vos!”

PASSAT 
Exili. Lliçons apreses

En els anys 30 el moviment socialista a Espanya havia aconseguit el milió i mig d’afiliats i 
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En acabar la Guerra Civil, el moviment socialista espanyol en 
l’exili va mantindre les diferències internes i Indalecio Prieto va 
aconseguir atraure’s a una bona part del corrent “caballerista” 
per a fer front a les tesis defensades per Juan Negrín.

Segell de la UGT d’Espanya en l’exili
Fundación Pascual Tomás

Exiliats en el sud de França -i després de l’expulsió de 
les tropes nazis-, Rodolfo Llopis, Pascual Tomás i altres 
dirigents sindicals van començar la reorganització 
del moviment socialista espanyol sobre la base d’uns 
reconstituïts PSOE i UGT.

Míting a Toulouse del PSOE, amb participació de la UGT, en març de 
1945
Fundación Pascual Tomás
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A l’octubre de 1945 l’executiva del Partit Socialista en la 
clandestinitat va reconèixer al grup de Toulouse com el seu 
representant en l’exterior; aquest fet va comportar posteriorment 
el reconeixement internacional del PSOE i la UGT amb seu a 
França com els interlocutors espanyols en el moviment socialista 
europeu.

Memòria, apèndix i informe del II Congrés de la UGT d’Espanya a França celebrat a 
Toulouse del 9 al 12 de maig de 1946
Fundación Pascual Tomás

La labor de reconstrucció des de l’exili de la UGT va ser extremadament 
lenta i complexa. Una de les primeres mesures adoptades va ser 
realitzar una àmplia difusió de les activitats sindicals mitjançant la 
seua publicació en el tradicional Butlletí de la UGT, que era editat 
des de 1929. La possessió d’aquest material propagandístic estava 
severament penada en l’Espanya franquista.

Boletín UGT. Órgano de la Unión General de Trabajadores de España
Gener de 1947
Fundación Pascual Tomás
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Les Comissions Executives del PSOE i de la UGT, situades 
en la ciutat francesa de Toulouse fins a 1972, van tindre 
des del començament una notable presència de dirigents 
valencians. Entre ells, principalment, Rodolfo Llopis 
i Pascual Tomás, però també José Gregori i Salvador 
Martínez, que van ocupar igualment càrrecs rellevants en 
les organitzacions socialistes de l’exili.

Memòria que presenta la Comissió Executiva al IV Congrés de la UGT 
d’Espanya en l’exili. Toulouse, 2, 3 i 4 d’abril de 1951
Fundación Pascual Tomás

La pressió franquista sobre el moviment socialista a l’interior 
va ser enorme durant els anys posteriors a la Guerra Civil: 
sis executives nacionals del PSOE i de la UGT van ser 
desbaratades fins a 1953. Els treballs de reorganització 
interna del sindicalisme socialista havien de ser preparats 
minuciosament des de l’exterior.

Document per a l’Assemblea de grups departamentals de la UGT d’Espanya 
en l’exili. Toulouse, agost de 1952
Fundación Pascual Tomás
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