
FEBRER 2013   JOVES HISTORIADORS VALENCIANS
 

 

1 

 

CARME GARCÍA NOGUERA 

XÀBIA, MARINA ALTA 

VALÈNCIA COM A CAPITAL DE LA 
SEGONA REPÚBLICA 

Resum:  València com a capital de la Segona República espanyola, context i 

situació de València, trasllat de la capital i Actes Municipals. 

 La Segona República Espanyola fou un règim polític que va estar vigent 

a Espanya entre el 14 d’abril de 1931 i l’1 l’abril de 1939, data en la que 

acabarà la Guerra Civil espanyola. Però serà en el 

context dels primers alçaments i la Guerra Civil on 

situarem el període en el qual València fou capital 

de la Segona República. Durant la guerra (1936-

1939), la República tingué tres governs, el 

primer, presidit per José Giral (de juliol a 

setembre de 1936), en segon lloc, el de Francisco 

Largo Caballero (setembre de 1936 a maig de 

1937), i per últim,  Juan Negrín (maig de 1937 a 

març de 1939).     

            República Espanyola, 1938  

            José Gumbau 
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 El 18 de juliol de 1936 es van començar a estendre per tota Espanya, al 

igual que en València, notícies sobre la sublevació militar que va tenir lloc al 

Marroc i, al mateix temps, es va materialitzar un colp d’Estat contra el govern 

vigent en aquest moment, la República, en diferents punts i guarnicions de la 

península.  

 A principis de novembre del 1936, aquestes tropes sublevades 

realitzaren el seu avanç cap a Madrid, on prengueren la capital, obligant al 

govern de la República, presidit en aquest moment per Largo Caballero, a 

traslladar la seua seu i, per tant, les institucions a una ciutat de la reraguarda. 

La decisió d’aquest trasllat fou presa pel Consell de Govern. Entre els principals 

objectius als que aspiraven amb aquesta acció responen, en primer lloc, a la 

necessitat de distanciar les institucions republicanes per posar fre a l’ofensiva 

dels enemics, fer una estratègia de resistència global per a tots els fronts del 

país i, per últim, preparar una contraofensiva a mitjà termini deixant la ciutat de 

Madrid en mans de la Junta de Defensa, presidida pel general José Miaja, qui 

s’encarregaria del govern i la resistència militar de la ciutat1. 

 La presidència de Francisco Largo Caballero, formada en setembre, es 

traslladà a València, ciutat elegida i considerada per aquest govern com 

l’emplaçament idoni per acollir de forma provisional el govern republicà. Amb 

aquesta decisió, la seu de les institucions fonamentals de la República com el 

Govern, Parlament o Magistratura, entre altres, hagueren de ser traslladades a 

la nova capital. D’aquesta manera, València, dinamitada pels efectes de la 

sublevació militar, es convertí en el centre neuràlgic de la República i punt on 

s’inicià el procés de recomposició de l’autoritat republicana. 

 

                                        
1
 Pròleg de José Prat  en Cuando Valencia fue capital de la República. Conselleria de Cultura de 

la Generalitat Valenciana, València, 1993. 
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   “El Mercantil Valenciano” del 8 de novembre de 1936 

 La València que podem trobar en aquest moment, segons Javier 

Navarro i Antonio Calzado2, fou molt revolucionària, una ciutat expectant 

davant la doble promesa d’un nou front de transformació social i de la victòria 

sobre el colp de força que han dut a terme les forces reaccionàries i 

conservadores.  

                                        
2
 CALZADO ALDARIA, A. i NAVARRO NAVARRO, J. (eds). Valencia, capital antifascista. Visiones 

e impresiones de una ciudad en guerra. Publicaciones Universidad de València, 2007. 
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 La ciutat del Túria va tenir un caràcter provincià, amb 380.000 

habitants aproximadament, situada a la perifèria política i geogràfica d’Espanya. 

Al convertir-se en seu governamental, la dinàmica social es trastocà de forma 

notòria, ja que la població augmentà de forma considerable. Tanmateix, açò es  

traduí en un augment de l’edificació, afavorint el creixement urbà que es 

produiria de forma concèntrica, malgrat que el riu Túria exercí de fre i limità 

l’expansió de la ciutat al nord. 

 

        

Plano de la ciutat de València en 1937 
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 València, dins de l’Espanya republicana, es convertí en un punt 

neuràlgic de comunicacions, donat que les vies d’accés cap a Madrid passaven 

per aquesta ciutat. El port, un dels principals pel que fa a l’entrada de 

subministres, ara passava a mans republicanes. La seua importància estratègica 

augmentà tenint en compte que era el principal punt d’explotació agrària, 

principalment de la taronja, fonamental per al finançament de les necessitats 

bèl·liques.   

 Durant el curt període en el que València fou la capital de la República, 

entre novembre de 1936 i octubre de 1937, la ciutat presencià un dels 

moments més dinàmics de la seua història, amb unes circumstàncies 

excepcionals com és el context d’una guerra. La fisonomia de la ciutat adoptà 

un nou aspecte, ja que segons Edelmir Galdon3, es feren servir els palaus 

abandonats i edificis institucionals com a seus dels organismes d’administració 

central. A més dels organismes públics, s’instauraren en València tant les 

direccions dels partits i organitzacions sindicals nacionals com els periòdics. Una 

vegada establides les institucions de la República a la seua nova capital, es 

reprengué l’activitat política. 

 A mitjans de novembre de 1936, l’Ajuntament ja havia acollit a les corts 

espanyoles. Tal i com afirma Santiago Bru4, en les primeres Actes Municipals de 

València, destaca la sessió del 8 de gener de 1937, la qual coneixia el Decret 

del Ministeri de Governació, amb data del 4 de gener, en el que es dissolien els 

ajuntaments, els quals serien substituïts pels Consells Municipals. El 3 de febrer, 

com a conseqüència del decret anterior, es constituirà un Consell Municipal de 

València amb el qual es substituirà en el poder a l’alcalde José Cano Coloma per 

Domingo Torres.  

                                        
3
 GALDÓN, E. “Crónica de un año decisivo “ en Exposició En defensa de la cultura: València, 

capital de la REPUBLICA (1936-1937). La Nau. Universitat de València. 2008 
4 BRU, S “El testimonio de unas actas” en  Exposició València, capital de la República. València. 

Ajuntament de València. 1986. 
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 En els llibres del municipi apareixeran fets de gran repercussió com la 

Manifestació del 14 de febrer en pro de la coordinació política i sindical davant 

la guerra i l’adhesió al govern de la República. Aquesta va tenir diverses 

reivindicacions com el problema de les subsistències pel racionament i l’acord al 

que s’havia arribat, el qual permetia al President del Consell Municipal cobrar 

15.000 pessetes anuals, al Vicepresident Primer 750 pessetes mensuals i als 33 

Consellers 500 pessetes mensuals. 

 

 

 

  

 

Ple de les Corts de la República que es celebra en el Saló de l’Ajuntament de Valencia (1 desembre 1936).5 

 Posteriorment, la celebració d’aquestes Corts es va traslladar a la Llotja 

de Mercaders de València, degut als desperfectes que va patir la Casa 

Consistorial, com a conseqüència dels bombardejos a la ciutat. Les actes de 

l’octubre de 1937, reflexen la fi de l’etapa del govern republicà a la ciutat de 

València, en les que es fa referència al trasllat de la capital a Barcelona. Aquest 

trasllat, dut endavant en l’octubre del 1937, suposarà un canvi decisiu en la 

guerra. 

                                        
5
 Totes les imatges estan extretes de l’ Exposició En defensa de la cultura: València, capital de la 

REPUBLICA (1936-1937). La Nau. Universitat de València. 2008 
 


