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ARTISTES ARTISTES DEDE 

L’ ’ EXILI EXILI I I 
LA LA LLUITALLUITA

Museu Alqueria d’Asnar
DE L’11 AL 22 DE SETEMBRE 2022
HORARI: 
dilluns a divendres de 19 a 21 h.
dissabte i diumenge de 11 a 13 /de 18 a 20 h.

José Guillem Sanjuán

Nascut en L'Alqueria en 1903, d'ofici paperer a la fàbrica 

de Bambú, Afiliat a la UGT i al PSOE, va ser regidor de 

l'Ajuntament i Secretari General del Comité Roig com 

també Jutge Municipal.

Detingut i acusat dels mateixos càrrecs que els seus 

companys. En el seu defensa ser innocent de tots els 

càrrecs, condemnat a un any de presó.

Miguel Vidal Bellot

Nascut a Castalla en 1889, resident en L'Alqueria, d'ofici 

paperer a la fàbrica de Bambú, afiliat al sindicat de la 

UGT.

Les mateixes acusacions que els seus companys i a més 

disfressar-se de capellà i eixir a la plaça del poble per a 

mofar-se de la religió. En el seu defensa va declarar que 

va ser emborratxat i vestit, no recordant-se de res del 

succeït. Condemnat a tres anys de presó.

 Carme Jorques _ Xàtiva 1952.  S - T. Serigrafía



      ARTISTES DE L'EXILI I LA LLUITA
         Aspectes polítics

L'exposició d'obra gràfica que presentem forma part de la 

col·lecció particular de Norma Prats i Luis Ardevínez, amb 

ella volem reconéixer la generositat d'artistes que es van 

comprometre amb la causa de la llibertat i la democràcia, 

lluitant contra la dictadura franquista i que a vegades van 

pagar amb presó i exili; com Francisco Mateos, participant 

en el Pavelló Espanyol de l'Exposició Internacional de Paris 

en 1937 al costat de Picasso i Miró, detingut i empresonat 

de 1939 a 1943 per la seua pertinença a la UGT, Agustín 

Ibarrola torturat i empresonat en 1964, complint condem-

na de 4 anys de presó, Joan Castejón detingut en la mani-

festació del 1r de Maig de 1967, condemnat a diversos anys 

de presó, Joan Genovés detingut per pintar el quadre  

l'abraçada“, estant 10 dies empresonat, José Ortega 

condemnat a10 anys de presó per la seua activitat política 

contra la dictadura franquista i per pertànyer a P.C.E., el 

sevillà Francisco Cuadrado 4 anys de presó per la seua lluita 

per les llibertats. Altres artistes van haver d'exiliar-se per a 

no ser detinguts, com Josep Renau o Rafael Alberti i no van 

tornar a Espanya fins que no s'instaure de nou la democrà-

cia. La mostra conté també obra realitzada en un homenat-

ge a Miguel Hernández, celebrada a Orihuela al maig de 

1976 titulada “Homenatge dels Pobles d'Espanya a Miguel 

Hernández” amb obres de Juana Francés, Pablo Serrano, 

Arcadio Blasco, Ricardo Zamorano, Encert Calabuig i Salva-

dor Soria, entre les obres es reprujo l'última carta que va 

escriure el poeta a la seua dona Josefina.

          Aspectes artistics

En aquest sentit dir que els artistes de l'exposició, van 

participar en grups artístics clars signes progressistes i de 

prestigi, com el valencià Grup Parpalló on van estar E. 

Sempere, Andreu Alfaro, Joan Genovés, Equip Crònica i 

Equip Realitat. El madrileny Grup El Pas, on van recaptar 

Juana Francés, Pablo Serrano i Rafael *Canogar. El també 

valencià Grup Embalum: Carme Jorques, Rafa Calduch i 

Miguel A. Rius. Grups alacantins com el d'Elx amb Joan 

Castejón i Alcoiart amb Toni Miró i Sento Masiá.

També esmentar que en l'exposició es poden veure 

diferents tècniques d'obra gràfica com: xilografia, litogra- 

fia, serigrafia i gravats en punta seca, aiguatinta i aiguafort.

Luis Ardevínez
Vocal de cultura del FòrumMemòria Històrica

 i Democràtica a Cocentaina 

HOMENATGE A 5 REPUBLICANS 
TREBALLADORS DE PAPERERES

Vicente Torregrosa Prats

Nascut en Benàmer 1889, desplaçant-se prompte a viure a 

l’Alqueria, d'ofici paperer a la fàbrica de Bambú, dels primers 

conductors de Papereres. President del Comité Roig, afiliat a la 

UGT i alcalde pel Front Popular de 1931 a 1939.Detingut per la 

Guàrdia Civil el 8 de Maig de 1939.

Acusacions: Cremar imatges de l'Església, expulsar a la Guàrdia 

Civil del poble i detindre a un veí de la localitat. En el seu defen-

sa va declarar que retirar a la Guàrdia Civil va ser per a salvar les 

seues vides, que no participe en la crema d'imatges i que el veí 

que van detindre va ser per no entregar les armes que tenia en 

el seu poder. A causa dels bons informes dels veïns del poble, 

tant d'esquerres com de dretes i per haver governat per a tot el 

poble, va ser condemnat a un any de presó. Va morir l'any 1984 

als 95 anys d'edat.

 Tino Calabuig _ Madrid 1939. Homenatge a Miguel Hernández. Litografía 

R. Zamorano _ València 1923. Homenatge a Miguel Hernández. Litografía 

Bautista Santamaría Castelló

Nascut en L'Alqueria en 1896, d'ofici paperer a la fàbrica 

de Bambú, va pertànyer al Comité Roig i a la UGT. 

Acusacions: Cremar imatges de l'església, expulsar a la 

Guàrdia Civil del poble i detindre a un veí de la localitat. 

En el seu defensa declare que retirar a la Guàrdia Civil del 

poble va ser per a salvar vides i que la detenció del veí, va 

anar per negar-se a entregar les armes que tenia en el seu 

poder. Durant el procés, La Falange, a través d'una 

denúncia de dues veïnes de Cocentaina el van acusar 

d'haver segrestat un sacerdot i que l'endemà va ser 

executat. Gràcies al criticat de Papereres i a la declaració 

de dos companys va poder demostrar que a trobava 

treballant el dia dels fet, tampoc va ser reconegut en 

l'acarament per les dues denunciants. Va ser condemnat 

a un any de presó.

José Prats Ferrándiz

*Nascut en Benàmer i resident en L'Alqueria, d'ofici paperer 

a la fàbrica de Bambú, caixer del Comité Roig i afiliat a UGT.

Jutjat pels mateixos càrrecs que els seus companys. 

En el seu defensa declare ser innocent de les acusacions, 

condemnat a un any.


