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Resum
A la comarca d’Els Ports, tothom, en major o menor 
grau, ha sentit parlar de La Pastora. La singularitat del 
personatge, lligada a la seua suposada indefinició sexual 
i a una vida clandestina plena d’adversitats, va desper-
tar, des de la mateixa contemporaneïtat del personatge, 
una àmplia fascinació. Partint d’allò que s’ha publicat i 
del tractament mediàtic rebut, bàsicament sensaciona-
lista i deformador, el present article presenta noves da-
des per conèixer alguns dels aspectes més desconeguts 
de la seua vida. Situa el personatge en el seu context, 
analitza com es desenvolupa i com i perquè ingressà en 
l’Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, com hi 
va ser l’estada, la deserció i la trajectòria en la partida 
independent amb Francisco. La posterior vida en solitari 
a les muntanyes, les dues estades a Andorra, el temps 
de presó i els seus darrers anys en llibertat completen 
l’aproximació a la figura de Florencio Pla.

Paraules clau: La Pastora, Florencio Pla, AGLA.

Abstract
In Comarca dels Ports everybody, more or less, has 
heard about La Pastora. The uniqueness of the character, 
linked to its supposed sexual indefinition and to a clan-
destine life full of adversity, provoked, from the same 
contemporaneity of the character, an ample fascination. 
Based on what has been published and the treatment he 
received by the media, basically sensationalist and de-
formative, this article presents new data to know some 
of the most unknown aspects of his life. It locates the 
character in its context, it analyzes how it develops and 
how and why he enroled the AGLA (Agrupación Gue-
rrillera de Levante y Aragón), how his stay was, the de-
sertion and the trajectory in the independent group with 
Francisco. The later life alone in the mountains, the two 
stays in Andorra, the prison time and his last years in 
freedom complete the approach to the figure of Floren-
cio Pla.

Key words: La Pastora, Florencio Pla, AGLA.

Introducció
A la comarca d’Els Ports, tothom, en major o menor grau, ha sentit parlar de La Pas-

tora. La fascinació despertada per un personatge amb atributs que no encaixaven en 
els paràmetres considerats normals, ha generat interés i una àmplia imaginació. Però la 
divulgació d’aquest nom, lligada al caràcter fosc, “anormal” o clandestí del personatge 
i al tractament mediàtic tingut, ha estat, no obstant, molt diferent al coneixement real 
de la persona. Com a resultat, pervivint confusions sobre La Pastora, no s’ha acabat 
de desempallegar de la llegenda negra creada. Per una banda, la criminalització d’una 
figura considerada diferent o anòmala, permetia, identificant dissidència amb anor-
malitat, la instrumentalització política del règim. Junt a això, el sensacionalisme de la 
premsa de l’època i de certes publicacions, interessats a divulgar el simplisme morbòs 
a l’efecte d’impactar i impressionar el públic, completava una deformació mediàtica 
que no s’ha superat. En contraposició, el bocaorella del seu àmbit més proper, amb una 
visió que considerava  La Pastora com una bona persona i incapaç de fer mal a ningú, 
negava les dures acusacions que li feren. Per tot plegat, i encara que la publicació, en 
els darrers anys, de certes obres, ha contribuït a conèixer millor qui era, l’escassetat 
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d’estudis complets sobre el personatge, així com la mateixa imatge heredada, no han 
resolt encara els dubtes, pendents d’esclarir, per fer que el coneixement de la figura de 
La Pastora estiga a l’alçada de la popularització obtinguda. 

Justament, l’objectiu d’aquest article és aportar idees i presentar noves dades per 
ampliar alguns dels aspectes més desconeguts de la vida de Florencio Pla Meseguer, 
La Pastora, i, especialment, la seva trajectòria clandestina, en l’AGLA, en la posterior 
partida independent i la seva vida en solitari a les muntanyes. Paradoxalment, a pesar 
de ser l’integrant de l’Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón més “popular”, 
almenys en les comarques castellonenques, el seu paper, a l’interior d’aquella, ha es-
tat desconegut i mínimament analitzat. Altrament, i partint de les obres i articles que 
s’hi han publicat pretenem, evitant els aspectes més trivials, afonar en els seus trets i 
vicissituds i, com, i de quina manera, puguè superar unes adversitats aparegudes des 
del seu mateix naixement.

Un bateig que condiciona. La vida com a pastora i els pri-
mers contactes amb els maquis

Un dels factors que atiaren la confusió ha estat l’anomalia sexual que patia. Els dub-
tes respecte el seu sexe, així com la voluntat dels pares en evitar el molest servei mili-
tar, va fer que el batejaren com a Teresa, que vinguè al món, al mas de La Pallissa de 
Vallibona, l’1 de febrer de 1917. Lògicament, des d’aleshores, va adoptar, en el tancat 
món rural del primer terç del segle XX, amb un alt grau d’analfabetisme i amb espais 
de gènere excloents, els rols i la vestimenta determinades pel sexe femení. No obstant, 
els treballs que realitzà, fruit de la força que disposava, eren els propis d’un home, fent 
de pastor i de jornaler agrari. Essent el menor de set germans, es va criar sense pare, 
mor quan tenia tres anys i als 11 anys també es queda orfe de mare; l’aferrament a la 
feina i l’austeritat, tant en la forma de viure, com també en la comunicació, condicio-
naren la seva vida i les relacions personals tingudes; nogensmenys, com va reconèixer 
en una entrevista que li feu Miquel Alberola a El Temps, no li explicaren mai perquè 
el batejaren com a dona. 

Segons el seu testimoni, només va anar a l’escola uns pocs dies, en temps de prendre la 
comunió, i sempre es va sentir home. En paraules d’ell, en l’interrogatori realitzat l’any 
1960 per l’inspector Tomás Cossías, “masculinos son sus sentimientos y cree que hasta 
su aspecto físico”.1 I és que encara, avui en dia, s’ha de recalcar el que ell se sentia i era: 
un home. L’anomalia sexual (amb el diagnòstic de “pseudohermafroditisme masculí”) 
que tenia Florencio (nom adoptat, des de la seva estada a Andorra, posteriorment canviat 
a Registre Civil) li suposà evidents dificultats en la vida social: no deguera ser gens fácil, 
ni per les burles, bromes i la incomprensió de l’època, ni per la impossibilitat de poder 
ser reconegut com allò que se sentia. De fet, segons confessà, va voler, infructuosament, 
presentar-se voluntari a la guerra civil per fer-se amb documentació d’home. Durant 
aquesta, un dels seus germans, José Vicente, va ser mort a la Fontanella del vall de Marta 
(Vallibona), molt possiblement a mans de les tropes nacionals en la retirada republicana.2 

1.- Declaracions de Florencio Pla Messeguer, fetes a València, el 9 de juny de 1960 als inspectors Tomás Cos-
sías García i Aurelio García Garrido, sumari 96-V-1949, AGHD (Arxiu Històric i General de Defensa). 
2.- Testimoni de Fidel Guimerà, 12 d’octubre de 2012. Segons el registre civil de Vallibona, va morir el 12 d’abril 
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La seva gran dedicació a la feina i als animals, possiblement, li serviren, donades les 
circumstàncies, com a taula de salvació d’una vida amb grans contrarietats des del seu 
naixement. Des de ben xicotet, va treballar de pastor, estant gairebé sempre de criat 
(excepte un període durant la guerra que tingué ramat propi junt el seu germà mort en 
aquella), a 4 masies diferents (Mas d’Antena, Santa Agueda, Cocons, el Ferré) fins que, 
al 1943 trobà treball a la masia La Pastora, de La Pobla de Benifassà, cuidant el ramat 
de Maria, José i Domingo Abella Gil. Estant allà, va ser quan, des de finals de 1944, 
es començaren a veure homes armats per les comarques de l’interior castellonenc. 
L’operació militar Reconquista de España, impulsada pel PCE (Partit Comunista de 
España) i per la UNE (Unión Nacional Española), amb l’intent fracassat d’ocupar la 
Vall d’Aran, provocà, juntament les petites infiltracions hagudes posteriorment, la pro-
gressiva entrada de guerrillers dispersats a l’interior de la península, instruïts i enviats 
pel PCE amb l’objectiu d’enderrocar la dictadura de Franco. La confluència d’aquests 
grups (entre els que destacava el grup liderat per Juan Delicado) amb d’altres de fu-
gits o escapats de presons (cas de la partida de Cinctorrà, de la comarca d’Els Ports, 
formada per ell mateixa, Cedacer, Valencià, Conillet d’Ares o Conill de Cinctorres i 
l’ajuda ocasional d’Elietes o Oronal) i d’homes provinents de la la guerrilla urbana de 
València (destacant, Pepito el Gafas o Grande), va servir, a la primavera de 1946, per 
formalitzar l’Agrupación Guerrillera de Levante. 

A l’efecte d’emprendre una resistència armada, amb bases a les muntanyes d’Els 
Ports, Javalambre, Gúdar o el Maestrat, s’organitzaren tres sectors: el 5è, l’11è i el 
17è, dividits en batallons i companyies. Mentre que el 5è, , abarcà part del territori de 
Conca, l’oest de Landete, integrant el Puerto de Contreras fins una part de Guadala-
jara; l’11è va abastar l’oest de la línia ferroviària València-Saragossa, des de la serra 
d’Albarracín fins límit de Mora de Rubielos, part de l’Alt Palància castellonenc, la 
zona valenciana del nord de la Plana Utiel-Requena, de la Foia de Bunyol o del Camp 
de Túria, integrant el Racó d’Ademús i la part est de Conca fins Cañete i Motilla del 
Palancar; i el 17è, sector que englobà el nord castellonenc, actuà principalment per 
les comarques terolenques de Baix Aragó,Gúdar-Javalambre, Maestrat, Matarranya, 
Conques Mineres, (amb penetracions també en Bajo Martín, Comunitat de Terol, An-
dorra o Serra de Arcos), les castellonenques d’els Ports, Alt Maestrat, Baix Maestrat, 
l’Alcalatén, l’Alt Millars, parts de l’Alt Palància, amb incursions fins La Plana i les 
comarques tarragonines del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d’Ebre o la Terra Alta. 
Cal dir, no obstant, que la principal zona d’assentament, i d’actuacions foren el Baix 
Aragó, Gúdar, Maestrazgo, Els Ports i parts del Maestrat i l’Alt Millars. La gran ex-
pansió territorial efectuada, poc efectiva per les relacions entre partides, i el creixe-
ment numèric, va provocar la divisió del sector 17è i el sorgiment, a partir del 2n i 3r 
batalló, d’un altre, l’anomenat 23è, a l’octubre de 1947, que actuava més al nord: el 
seu àmbit d’acció es situaria per les proximitats d’Alcanyís, Vallderoures, Morella i 
Sant Mateu fins el litoral i les comarques del sud de Tarragona dalt referides.

Tant el propi projecte polític, que cercava ampliar simpaties, com la necessitat 
d’aprovisionar-se, convertiren la població civil en el cordó umbilical de l’agrupació. 
La col·laboració, ja fos en forma de proporcionar refugi, adquirir i subministrar que-
viures, roba o espardenyes, amagar armament, informar dels moviments de la Guàrdia 

de 1938, tot i que la defunció no va ser inscrita fins el 1942.



Història
PAPERS DELS PORTS - 2018 raül gonzàlez devís

12

civil o, simplement, donar de menjar (generalment, rebent diners a canvi) alguna nit 
de marxa, foren elements vitals per la supervivència guerrillera. Molt possiblement, 
La Pastora, entre el 1945 i 1948, no tinguè contacte amb les partides; de fet, ni en 
tenim constància d’això, ni de la presència regular de guerrillers en les muntanyes 
de Benifassà. Va ser justament a partir d’aquell any quan, estant ja el sector 23è, la 
pressió repressiva de la Guàrdia Civil va fer que les unitats s’allargaren cap allà. I 
així, la rutinària i solitària vida de La Pastora començà a canviar a partir d’octubre 
de 1948, quan començaren a arribar guerrillers del sector 23è de l’AGLA al mas on 
treballava. 

En aquell moment, el sector 23è, liderat per Carlos el Catalán, no tan sols era con-
siderat el sector més díscol i indisciplinat, sinó que es trobava en franca davallada. 
L’allau d’abandonaments produïts des de la deserció de Cinctorrà, a la primavera 
d’aquell any, així com la intensitat repressiva, especialment “efectiva” per les dela-
cions de Manolete, guerriller detingut en l’assalt al mas de Guimerà (Portell), al 26 
de maig següent, determinaren l’abandonament de campaments i el trasllat, dels pocs 
guerrillers que anaren quedant, cap a la Tinença de Benifassà. Nogensmenys, el sector 
23è es buidà espectacularment d’efectius: de la setantena de guerrillers que confor-
maren els dos batallons, a inicis de 1948,  (manats per José González, Rubén, amb 
campament establert per La Sènia i per, José Borrás, Cinctorrà, assentat al terme de 
Vallibona), hi hagueren, tan sols un any més tard, menys d’una desena de guerrillers. 
Així, havent-se assentat, el minúscul sector 23 en aquelles contrades, els integrants del 
considerat  més díscol i inoperatiu de l’agrupació, buscaren nous punts de suport i de 
subministrament.

I el de La Pastora, a l’efecte indicat, va ser un dels masos on anaren els guerrillers. 
Inicialment, es produïren dues visites de Carlos, Rubén, Valencià, Juan, Tio Pito, Cris-
tino, Ventura o Mateo, en demanda de sopar; en la segona visita, li deixaren una nota, 
dirigida al marit d’una de les propietàries de la masia (Francisco Gisbert), on demana-
ven farina, fideus i uns deu litres de ví. Florencio, amenaçat per no informar a la Guàr-
dia Civil, entregà una nota a Francisco, el qual, després de rebre-la i de trobar-se amb 
Carlos i amb Ruben o Valencià, es convertí en subministrador regular de la partida.3A 
partir d’aquell moment, les visites guerrilleres a la masia foren continues, fins que, el 
4 de febrer de 1949, quan La Pastora, va fer 32 anys, tingueren lloc els famosos fets 
del mas del Cabanil. 

A aquesta masia s’havien refugiat els guerrillers Eduardo Hernández, Tío Pito, 
Juan Francisco Molina López, Cristino, i Ventura Álvarez Lombardero, Ventura, els 
quals, havien estat traslladats, des del sector 17è (batalló de Viejo), fins al 23è el 20 
de gener anterior. La descoberta per part de la Guàrdia Civil, en batuda a la zona per 
l’escapada, de la presó de Morella, de l’exguerriller Antonio Quero Amor, Cedacero, 
va iniciar un contundent i llarg atac que culminà amb la mort de Cristino i Ventura i 
la detenció (i posterior execució a Paterna) de Tio Pito. Junt això, la detenció també 
del propietari de la masia Francisco Gisbert (interrogat, torturat i assassinat per Ley 
de Fugas el 9 d’abril posterior), casat amb Maria Abella (propietària del mas de La 
Pastora) i subministrador de la partida del sector 23è, va fer que la fins aleshores 

3.- Declaracions de Florencio Pla Messeguer, fetes a València, el 9 de juny de 1960 als inspectors Tomás Cossías 
García i Aurelio García Garrido, sumari 96-V-1949, AGHD.
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Teresa, induïda per Carlos el Catalán, fugís i s’incorporés a la partida per evitar la 
repressió de la Guàrdia Civil.4

Així doncs, l’episodi del mas del Cabanil va ser el que realment determinà la fugida 
de La Pastora i l’ingrès a l’Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón. A diferència 
del que s’ha dit en algunes obres, la famosa humiliació soferta en mans d’un grup de 
guàrdies civils, encapçalats pel tinent Mangas i els sometents Pep de Martí i un de To-
rre Miró, tot i que inicià la controvertida relació de Florencio amb la Guàrdia Civil i i 
va poder influir, no sembla que desencadenés la fugida. Segons va declarar Florencio 
al periodista Miquel Alberola, “tenien curiositat per saber com una pastora era meitat 
home i meitat dona. Jo els havia venut tords, als sometents, i ells van contar la meua 
anomalia a la guàrdia civil. El “teniente Mangas” va fer cas omís de totes les regles 
i em van fer despullar, em van fer emponar fins que van assaciar la seua curiositat. I 
quan van acabar, em van dir: “bueno, a hacer bondad”. I vaig sentir molta ràbia, molta 
impotencia”. 5Però com ell admetè en les declaracions a la Policia l’any 1960, va ser a 
partir de l’assalt al mas del Cabanil quan marxà amb Carlos, per evitar la represió de 
la Guàrdia Civil, dirigint-se fins La Sènia, a casa de Cinta Solà, nuvia de Carlos, escala 
prèvia a la incorporació a la partida de guerrillers del sector 23è.

Així, La Pastora se’n va amb a la guerrilla, mot possiblement la nit del 4 de febrer 
de 1949 quan abandona el seu mas de La Pastora. A Casa de Cinta, on passà uns dies, 
acompanyat de Carlos, li tallaren el cabell i li proporcionaren indumentària masculi-
na. I també adoptà el malnom guerriller de Durruti, una designació que, segons Cinta 
Solà, va ser per decisió i iniciativa pròpia.6 Des d’aquest moment, la seva vida canvià 
per complet.

De Pastora a Durruti: guerriller i fugit
L’entrada en l’Agrupació li suposà un canvi transcendental i no tan sols per la vida 

en la clandestinitat i en les muntanyes: des d’aquell moment, superà el rol femení assu-
mit al seu entorn rural, va ser reconegut, com un home més i participà, sense distinció, 
de les tasques i accions efectuades. Fins i tot, va iniciar-se en l’aprenentatge de l’ús 
de les armes, en una politització (precària) i començà una alfabetització (completada 
posteriorment a la presó), amb l’ajut del guerriller Rubén, que li ensenyà les primeres 
lletres del vocabulari. La seva estada en les partides, es va caracteritzar per la discreció 
i per adquirir un paper totalment secundari. Entre les feines rutinàries dutes a terme, 
va establir, a l’igual que els altres, estafetes, traslladà dipòsits de queviures, efectuà 
constants marxes de campament en campament, va instal·lar-ne de nous, féu guàrdies 
i va subministrar en masies. De fet, tant en els informes de guerrillers, com en decla-
racions de detinguts, no hi ha constància de cap al·lusió diferencial sobre Durruti o el 
seu sexe.

4.- Més informació a GONZÁLEZ DEVÍS, R. Tragèdies silenciades. Repressió franquista i maquis en les comar-
ques del nord del País Valencià, Universitat Jaume I, Castelló, 2016, pp. 138-152.
5.- ALBEROLA, M.: “La Pastora, el maqui del Maestrat”. El Temps. València, núm. 139, febrer 1988.
6.- Aquesta denominació es podría entendre, a pesar de l’escassa politització prèvia, per la popularitat del mi-
licià anarquista. Entrevista a Silvia Ferré, 29 de desembre de 2016 i a Cinta Solà, 30 d’abril de 2017. 
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El primer campament on anà va ser el del batalló de Viejo (al sector 17è), prop del 
masico La Pez (entre Mosquerola i Fortanete), on va rebre, un fusell rus i municions. 
Estant inicialment a aquell campament i al de Fortanete i Aliaga, marxà, junt els pocs 
membres del 23è, cap el Baix Aragó i el sud de Tarragona. Amb ells, amb divisions 
constants en petits grups, va romandre fonamentalment pels voltants de La Sènia, 
muntanyes de Morella o el campament del Montsià.7 En aquell moment, la situació 
del sector 23è era catastròfica: a finals de 1949 tan sols quedaven cinc guerrillers que 
es dedicaven a sobreviure com podien i a fugir de la intensa persecució de la Guàrdia 
Civil. Com a conseqüència, les escasses accions guerrilleres de l’esmentat sector fo-
ren bàsicament de supervivència i de finançament, essent, principalment demandes de 
menjar en masies, colps econòmics i atracaments (com el del Boixar), o segrestos (cas 
del mas del carrascal d’Horta de Sant Joan) per recaptar diners. En elles, Durruti va 
participar, obeint gairebé sempre, amb un paper bàsicament, passiu i, quedant-se, en la 
gran part de les ocasions, fent guàrdia a la porta. 

La dificultosa situació del 23è sector va provocar que reberen l’ordre, a març de 
1950, d’integrar-se temporalment, al 17è, un sector amb què ja tenien un contacte ha-
bitual. Allí estava, liderant un batalló, Francisco Serrano Iranzo, Francisco, el qual, a 
octubre de 1950, proposà, a Durruti desertar, fent-li saber el seu coneixement de dipó-
sits de queviures (oli, farina, galetes, anís, xocolata) de l’Agrupació. Ho feren el dia 7 
de l’esmentat referit mes, quan anaren a subministrar a Cuevas de Cañart i abans d’una 
reunió de l’Estat Major. Segons la seua pròpia declaració: “desertó de dichas guerrillas 
en unión de Francisco Serrano Iranzo el dia siete de octubre de 1950 y el motivo de 
ello fue por no estar contentos de ir con los demás y haberse puesto de acuerdo con el 
Serrano Iranzo para operar los dos juntos, dar diversos atracos y con el producto de 
ello ver de pasarse a Francia (…) una vez transcurrido el invierno”.8 Tanmateix, darre-
re de la deserció també estava l’alta desmoralització provocada per l’assalt de Cerro 
Moreno (on moriren 11 membres i la gran part de l’Estat Major), les morts de Barbero, 
a Benifallet, Rubén a Ejulve o les de Valencià i Lucas a Llucena, així com les difícils 
condicions de vida o les discòrdies internes. 

Nogensmenys, en aquell moment, l’Agrupació, en una delicada situació, no sembla-
va oferir refugi ni protecció. A més, l’arribada de Josep Gros i de quadres enviats pel 
PCE des de França, a l’estiu de 1950, a l’efecte d’inspeccionar i controlar l’Agrupació, 
augmentà els ajusticiaments interns, les tensions i les desconfiances.9 Segons Maqui-
nista, abans de desertar, ambdòs deixaren escrits per informar que actuarien indepen-
dentment “por no estar conformes con la política seguida”.10 I en paraules del cap de 
l’AGLA, José María, “Ante un nuevo caso de traición nos hallamos hoy en el 17: 
Francisco y Durruti viniendo para unirse a nuestro grupo desde el 23, en la zona de 
Pitarque han desaparecido, todas las características que nos han dado es que han de-

7.- Declaracions de Florencio/Teresa Pla Meseguer fa a València el 9 de juny de 1960 als inspectors Tomás Cosias 
Garcia i Aurelio Garcia Garrido, sumari 96-V-1949, AGHD.
8.- Declaracions de Florencio/Teresa Pla Meseguer fa a València el 9 de juny de 1960 als inspectors Tomás Cosias 
Garcia i Aurelio Garcia Garrido, sumari 96-V-1949, AGHD.
9.- GROS, J. (2011): Abriendo Camino. Relatos de un guerrillero comunista español. Madrid: Endymion.
10.- Declaracions realitzades per Isaías Jiménez Utrillas, Maquinista, el dia 8 d’abril de 1951, SIGC, 133 Coman-
dància de la Guàrdia Civil, Movimiento Guerrillero, caixa 105, AHPCE.
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sertado (...) si se han entregado al enemigo o si este los coge nos pueden hacer mucho 
daño ya que ambos elementos conocen mucho el 17 y 23 sector.11

Així, des del 7 d’octubre de 1950, Durruti i Francisco formaren una partida inde-
pendent amb l’objectiu bàsic de sobreviure. Aquest, natural de Pitarque i resident a la 
masia Val de la Bona de Castellote, amb un germà, Miguel, i el pare, Isidro, els quals 
també havien format part de les partides (fins la deserció del primer i l’anada a França 
del segon), era un gran coneixedor del territori. Durruti i Francisco s’aprofitaren tant 
de la informació que tenien dels dipòsits d’aliments, com dels col·laboradors o dela-
tors que les partides guerrilleres havien tingut. D’aquesta manera, gran part dels colps 
econòmics que efectuaren estigueren relacionats amb l’experiència guerrillera prèvia. 
Així, un dels primers colps va ser a la masia La Moreta, de Villarroya de los Pinares, 
on prèviament, Francisco, amb el seu batalló, havia imposat una “multa” pagada tan 
sols parcialment i que pretenien, sense aconseguir-ho, recuperar en la totalitat.

I molts altres atracaments també es feren en represàlia per denúncies anteriors: des 
d’un que s’efectuà prop del pantà de Santolea, el de la masia Gabino de Castell de 
Cabres o la masia Rocha de Fortanete, a inicis de juny de 1954; en aquest darrer, 
aconseguiren quatre mil pessetes, segrestant, en un punt proper de la masia, la dona i 
el fill, fins el lliurament de la quantitat. De fet, el segrest econòmic, a l’igual que pas-
sà al sector 17è, fou una modalitat molt utilitzada per aquesta partida: a la masia Las 
Talayuelas, de Pitarque, visitaren un antic col·laborador de l’Agrupació, sospitós de 
posar-se al servei de la Guàrdia Civil; sota l’exigència de vint mil pessetes, retingueren 
durant unes hores a dues netes, fins el lliurament de la quantitat. Altres intents, també 
vinculats a represàlies per delacions anteriors no prosperaren, com el de la masia Boj, 
de Fortanete, planejat per ser propietat dels cunyats del amos de la masia Ayora de 
Tronchón, responsables de la mort dels guerrillers Asturias i Vicente el 30 de juliol de 
1947.

Així, mentre els darrers 17 guerrillers, abandonaren, per ordres del PCE i amb una 
evacuació organitzada, les muntanyes on actuava l’AGLA a finals de la primavera 
de 1952, Francisco i Durruti, es convertiren en l’única partida que quedava en les 
esmentades muntanyes. I malgrat la seva deserció, encara mantingueren certes inè-
rcies polítiques ja que, segons les declaracions de Florencio, aturaven a camperols 
exhortant-los a organitzar-se per acabar amb la dictadura i, també, a ajudar-los. Així 
mateix, utilitzaren antics punts de suport com a subministradors i, fins i tot, com a 
refugi-base (com la masia Llobrec, de Paüls) durant un temps, o còmplices de certes 
operacions econòmiques.12 

Després d’un període deambulant entre Paüls, Tortosa, La Sènia, el Montsià, la Ti-
nença, les muntanyes de Morella i la serra d’Espadella, decidiren anarse’n a Andorra, 

11.- Informe de Levante y Aragón. José Maria, 21 d’octubre de 1950, Movimiento Guerrillero, caixa 106, carpeta 
3, AHPCE.
12.- És el cas de José Salvador, propietari de la masia Llobrec de Paüls (Tarragona), antic punt de suport del sector 
23è i que, amb el fill i gendre, tornà a col·laborar amb la partida de Francisco i Durruti. Fins aleshores, no havia 
estat descobert com a tal, perquè els únics guerrillers que ho sabien, o s’havien mort sense confessar-ho (Rubén i 
Valencià) o estaven a França (Carlos el Catalán) o era el mateix Durruti. El propietari no tan sols acceptà submi-
nistrar-los sinó que acordà, amb Francisco, informar a la partida dels moviments de la Guàrdia Civil i de possibles 
objectius econòmics a canvi d’un 20% del recaptat. Sumari 96-V-1949, AGHD. SÁNCHEZ CERVELLÓ, Josep 
(coord.) (2003). Maquis, el puño que golpeó el franquismo. Barcelona: Ed. Flor del Viento. pp.396- 397.
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on estigueren entre maig i octubre de 1952 dedicant-se a treballs agraris. Tot i que 
l’objectiu inicial era encaminar-se cap a França, l’inici de les nevades, la manca de 
feina i la voluntad de Francisco de veure la seva família (mare, dona i dues filles), els 
feren  tornar a l’Estat espanyol; s’assentaren, la gran part del temps, al campament de 
la serra d’Espadella de Xert, amb esporàdics atracaments i dedicant temps, també, a 
localitzar o excavar amagatalls per diners i armes. A més d’actuar per diferents indrets 
(La Galera, Villarluengo, Mosquerola o Castellote) intentaren contactar, en diferents 
ocasions, amb la família de Francisco.

El rol exercit per cadascun dels membres en la partida va ser notòriament diferent 
i desigual. Sembla ser, atenent a diferents testimonis, que el líder, qui portava la veu 
cantant i qui efectuava els atracaments, era Francisco. Per contra, Florencio, se solia 
quedar fora, fent funcions de guàrdia i vigilància. El modus operandi de les seves 
accions va partir de l’experiència adquirida en l’Agrupació ja que proliferaren segres-
tos econòmics (semblants als realitzats en aquella), i els objectius foren generalment 
persones que, anteriorment, havien delatat o tenien, algun tipus de responsabilitat, 
en actuacions de la Guàrdia Civil. I, a més de fer en algún moment arengues políti-
ques, també, com va passar en les partides o batallons liderades per autòctons (com el 
de Francisco o Pepito de Mosquerola), les accions tampoc foren alienes a picabara-
lles o enemistats personals, augmentades, o no, per desavinences polítiques. Ara bé, 
l’absoluta primacia de l’obtenció d’aliments o diners, la cerca de la supervivència, el 
fred i la fam, o la fugida constant de les forces d’ordre, determinà un carácter fonamen-
talment incautador de la seva actuació, que reduïa, a la mínima expresió, el contingut 
polític. Sense il·lusió, sense propaganda i sense expectatives, els anecdòtics discursos 
polítics, no foren més que herència de l’anterior trajectòria, que justificaven, i, serviren 
de reclam, al tant necessitat ajut i subministrament. Així doncs, sota una dramàtica i 
amenaçadora situació, el dret de supervivència prevalia i apartava el projecte polític.

Alguns dels assalts acabaren amb víctimes mortals: el més tràgic, que posà en alerta 
les autoritats, va ser l’ocorregut el 2 de novembre de 1950, tan sols un mes després de 
la deserció, al Mas de Catre (La Ginebrosa), on, Francisco, en un impuls de desespe-
ració, després d’assabentar-se de la fugida d’un dels membres de la família retinguts, 
llençà una ràfega de metralleta que acabà amb la vida de 5 persones que es trobaven 
nugades amb una corda a l’interior.13 Va ser una acció que tornava a estar emparen-
tat amb delacions anteriors, ja que els moradors informaren la Guàrdia Civil, de la 
presència de guerrillers, prèvia a la mort de Rubén. I més tard, el 25 d’abril de 1953, 
en la masia Blasco, de Castellote, l’intent de colp econòmic, avortat per l’arribada de 
la Guàrdia Civil, acabà amb la fugida de La Pastora i Francisco, i la mort, a trets, del 
pastor de la masia, que intentava barrar-los el pas.14 

Poc més d’un any més tard, les conseqüències foren ben diferents. El dia 2 d’agost 
de 1954 pretengueren assaltar un xalet a la pedania del Reguers, prop de Tortosa, pro-

13.- Segons decaracions de Florencio, ell estava fora quan Francisco disparà, el qual li digué que ho havia fet en 
revenja de la mort de Rubén. Sumari 96-V-1949. La resposta de la Guàrdia Civil, com era habitual, fou també cri-
minal. Dos dies després, executaren, a la serra de Monegret terme de Torre de Arcas, a tres enllaços de la mateixa 
població responsabilitzant los d’haver informat als guerrillers. Carpeta 18, caixa 1031, Govern Civil, AHPT (Arxiu 
Històric Provincial de Terol). YUSTA, Mercedes (1999). La guerra de los vencidos. El maquis en el Maestrazgo 
turolense. 1940-1950. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, pp.99-102.
14.- Fons de Govern Civil, caixa 1031, carpeta 36, AHPT.
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pietat de la família Nomen. L’escassa informació de què disposaven, posà en risc una 
operació que consideraven òptima pel caràcter benestant i adinerat dels propietaris. 
Després de saltar la tanca i encanonar els presents, els demanaren 200.000 pessetes i 
menjar. Els proporcionaren deu mil pessetes i una pistola, i els van convidar a pastis-
sets, els guerrillers relaxaren la vigilància, moment en què fou aprofitat, per un dels 
fills, oficial de milícies, per disparar a Francisco amb la seva arma reglamentària. 
Després d’un tiroteig, Durruti fugí fins al punt de reunió establert prèviament, on 
Francisco, ferit de mort, ja no acudí.

La solitud, la detenció i la presó. La construcció del mite
Des d’aquest moment, agost de 1954, La Pastora va romandre a soles, entre la serra 

de l’Espadella i el barranc de Vallibona, sobrevivint de la recol·lecció i xicotets i dis-
persos robatoris d’hortes, bancals i bodegues; segons ell, va estar “viviendo siempre 
en la sierra de Espadella o en el barranco de Vallibona, eligiendo escondrijo tras es-
condrijo, robando patatas, judías, nueces, almendras y otros alimentos de los que hacía 
acopio durante el verano para resistir los inviernos y poseyendo una cantidad de aceite 
que le permitía freír estos productos. Durante estos dos años no comió carne ni pan, 
tomaba algo de vino que robaba de las bodegas de Xert, Vallibona y otros pueblos. De-
cidió no servirse ni utilizar a ninguna persona para que le ayudase, pues era preferible 
pasar hambre antes que enfrentarse con la Guardia Civil. Por lo tanto, estuvo dos años 
sin hablar con persona alguna, olvidando el sonido de su voz y hasta la articulación 
de la misma, perdiendo el hábito y costándole gran esfuerzo volver a hablar cuando 
de nuevo se encaminó a Andorra”. Sense poder confirmar aquesta versió d’absoluta 
soledat, atenent a les dificultats per localitzar fonts i a la possible intencionalitat que 
podia haver en protegir persones que hagueren pogut tenir un mínim contacte amb ell, 
el cas és que va estar dos anys sobrevivint sense efectuar cap tipus d’acció armada.

Posteriorment, a l’agost de 1956, es decidí, de nou, a buscar-se la vida per Andorra; 
a la masia de Las Pardinas, de Sant Julià de Llòria, on es presentà amb el nom de Flo-
rencio. Es guanyà la vida com a pastor, i amb la compra i venta de tabac, fins que, el 5 
de maig de 1960, fou detingut, molt probablement, resultat de la denúncia d’un home 
(Francisco de la Personada), que, tenint diners que Florencio li havia deixat, no tenia 
interés en tornar-los.15

Entregat a la Guàrdia Civil per la policia andorrana, va ser conduït a la Seu d’Urgell, on va 
patir el primer interrogatori pel sergent del destacament. Vint dies més tard, va ser traslladat a 
la presó de Lleida i, més tard, a la de Tarragona i interrogat per un comandant de la Guàrdia 
Civil. Posteriorment, va ser dut a València i internat a la presó cel·lular de dones on arribà el 
30 de maig del referit any. Sembla ser que allí, posant-li falda i un estret uniforme femení que 
li dificultava fins i tot respirar, estigué 8 dies en una cel·la incomunicat.16 Després d’efectuar-
li un reconeixement facultatiu i que els metges militars constataren la seva sexualitat mas-
culina i que l’anomalia representava un cas de “pseudohermafroditismo masculino”, va ser 
traslladat a la presó masculina de València i, després, a la de Dueso-Santoña. 

15.- Declaracions de Florencio / Teresa Pla Meseguer, València el 9 de juny de 1960, sumari 96-V-1949, AGHD. 
Entrevista de Miquel Alberola, El Temps, setmana del 29 de febrer al 5 de març, 1988.
16.- ALBEROLA, Miquel. “La Pastora, el maqui del Maestrat”, El Temps, València, núm. 139, febrer 1988.
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Sotmés a dos consells de guerra, va ser condemnat pel jutjat militar de Tarragona 
(sumari 63-IV-60), el dia 12 de desembre de 1960, per dos atracaments a mà armada 
en la demarcació d’aquella província (a Paüls i a Tortosa) a 25 anys per cada delicte; i 
en l’altre, celebrat a València el 21 de febrer de 1961, (sumari 96-V-49), va ser acusat 
del delicte de “Bandidaje y terrorismo” per actes comesos a Castelló i Terol, demanant, 
el fiscal, la pena de mort, acusant-lo, sense cap tipus de prova, de participar en 6 assas-
sinats, basant-se en l’article 5è de la Ley de Bandidaje y Terrorismo, del 18 d’abril de 
1947. Per contra, tant Florencio, com el seu advocat defensor, el tinent coronel Ángel 
Aguilar, insistiren, que mai prengué part en cap assassinat i que la seva missió era sempre 
quedar-se a la porta, sense demanar res ni rebre res. La sentència definitiva, ratificada 
per l’auditor el 15 de març posterior, confirmà la pena de mort sol·licitada pel fiscal, fins 
la seva commutació, el 29 d’abril, a 30 anys de reclusió. Després d’estar a València, va 
ser traslladat, des de 1968, a El Dueso (penal de Santoña, Santander), on la seva bona 
conducta i el seu treball li permeteren redimir penes. Finalment, havent sol·licitat l’indult 
el 31 de març de 1977, ajudat per Marino Vinuesa, funcionari de presons amb qui havia 
fet gran amistat, isqué en llibertat a juliol de 1977, anant a viure a Olocau (València), a sa 
casa. Allí visqué, la resta de la seva vida, fins la seva mort l’1 de febrer de 2004.

Pel que fa a la popularització de la figura de La Pastora, es va iniciar a partir de 
la década dels 50. Des d’aleshores, aparegueren articles de premsa o reportatges que 
començaren a escampar una imatge tergiversada del personatge; el mateix 4 d’agost 
de 1954, una notícia, al Diario Español de Tarragona, que descrivia l’atracament i la 
mort del seu company Francisco als Reguers, es referia a La Pastora, com “una mujer 
de entrañas de pedernal con una siniestra historia de crímenes” i, fins i tot, que era 
“el cerebro de la organización”.17 Posteriorment, setmanaris com Por qué i El Caso, 
aparegut al maig de 1952, publicació de succesos de major èxit de l’Espanya del segle 
XX, completaren la difusió d’una visió morbosa i equivocada. Va ser, tristament pro-
tagonista, Enrique Rubio, fundador del primer i delegat a Barcelona del segon. Des de 
les seves publicacions, es qualificà La Pastora  de “criminal”, “cruel”, “monstruosa” 
o “con rasgos hombrunos”; a més, sense cap tipus de prova ni de fonament, se li atri-
buïren, intencionadament i errònia, nombrosos crims i actes delictius considerant-la 
una dona amb una “patológica sed de crímenes”.18

La divulgació de notícies de crònica negra impregnades de sensacionalisme, morbo-
sitat i engany foren una eficient eina de despolitització i d’emblanquiment de les forces 
d’ordre. I, en això, el personatge de La Pastora pugué tindre elements útils: l’anomalia 
sexual i els dubtes sobre el sexe proporcionaven una “anormalitat” que, identificada, 
al “bandolerismo comunista”, va ser ben interessant, tant pel règim, com pel periòdic. 
Així, mentre la morbositat i el maniqueisme ampliaren vendes, la criminalització dels 
maquis i dels resistents polítics, aportava un ús polític eficaç pel règim. Així i tot, el 
tractament i difusió mediàtica va fer que la construcció del mite i de la falsa imatge 
comencès en la mateixa contemporaneïtat del personatge.

17.- Diario Español de Tarragona, 4 d’agost de 1954, p.4, El propi subtítol de l’article il·lustra tant el contingut 
com el protagonisme atorgat a La Pastora: “Atraco frustrado a los señores Nomen en su finca. Gracias a un pastiset 
el hijo major mata a uno de ellos y hace al otro ponerse en fuga. Se trataba de La Pastora y su lugarteniente…”; 
altrament, es reafirma el caràcter de dona, malgrat afirmar que “iba vestida completamente de hombre, con el pelo 
cortado y empleando un verbo que no dejaba en absoluto traslucir perteneciese al género femenino”.
18.- Setmanari Por qué, número 5, 1960, Barcelona.
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Més tard, però, continuà apareixent informació inexacta i, als 70, hi hagueren de nou 
reportatges que seguiren la senda deformadora. L’aparegut, al número 98 d’Interviu de 
Manuel Albignoni, l’any 1978, malgrat aportar una entrevista a Florencio rellevant, és 
delatat pel popi títol: “El maquis hermafrodita acusado de 28 crímenes”, idèntic qua-
lificatiu al titulat per la novel·la, del mateix any, de Manuel Villar Raso, obra plena de 
morbositat i d’ambivalència.19 Altrament, si en un dels primers llibres publicats, el del 
coronel de la Guàrdia Civil Aguado Sánchez, La Pastora va ser qualificat com “mujer 
lesbiana de instintos criminales”, en altres obres també generalistes, de perspectiva 
contrària, cas de la del llibertari Pons Prades, de menor afany ofensiu, tampoc es dona-
va una descripció real del personatge ja que s’afirmava que liderà la partida o era filla 
de pares adoptius.20

Més endavant, l’aparició de noves entrevistes, documentals i la proliferació d’articles 
de premsa contribuí a ampliar la magnitud del personatge.21 Les aproximacions més 
científiques, sense ser exhaustives, partiren dels estudis generals fets sobre l’AGLA i 
d’alguns articles publicats a revistes comarcals.22 La publicació d’altres i més recents 
obres sobre el maquis que, aprofitant l’estrebada mediàtic, feren aparèixer el nom de 
La Pastora al títol, no abordaren, amb l’exigència i el rigor de la biografia històrica, el 
personatge.23

Amb tot, i malgrat les aportacions d’algunes obres, no s’ha completat la “decons-
trucció” del mite de La Pastora. A l’igual que d’altres àmbits d’estudi del franquisme, 
on el coneixement popular no va de la mà de l’existència d’obres i d’estudis consa-
grats, la història de Florencio Pla, amb l’entrebanc de tenir més quantitat que qualitat 
d’estudis realitzats, encara s’ha de desempallegar de certes concepcions heretades. La 
difusió de variades, heterogènies i desiguals obres tampoc ha acabat amb alguns dels 
mites, simplificacions i intoxicacions iniciades els anys 50. Potenciant-se més aspectes 
trivials, morbosos o anecdòtics, i descartant-se d’altres, com la mateixa trajectòria en 
l’Agrupació, encara està per fer un estudi complet, documentat i amb rigor, de la seva 
figura.

19.- Interviu, núm. 98, del 30 de març al 5 d’abril de 1978, pp.28-31. La novel·la, amb el títol d’El maquis herma-
frodita, escrita per Villar Raso el 1978, va ser reeditada el 2011, aprofitant la concessió del premi Nadal a una altra 
obra de ficció sobre La Pastora, Donde nadie te encuentre d’Alicia Giménez Bartlett, novel·la que presenta una 
aproximació més seriosa i respectuosa al personatge.
20.- El mateix Aguado confessava que, quan va ser detingut, la seva identificació va ser difícil perquè “vestia de 
hombre y por su contextura viriloide y el tiempo transcurrido había experimentado un gran cambio en su fisiono-
mía”. AGUADO SÁNCHEZ, Francisco (1975), El maquis en España. Madrid: Editorial San Martín.p.367 i 393 i 
PONS PRADES, Eduardo (1977). Guerrillas españolas. Barcelona: editorial Planeta, p.149.
21.- Ha aparegut a multitud mitjans de comunicació, com Levante. El Mercantil Valenciano, a El País, a l’ ABC, la xarxa, 
etc.. Destaca l’entrevista a El Temps, Alberola, Miquel, “La Pastora, el maqui del Maestrat”, València, El Temps, núm. 
139, febrer 1988. I els documentals, “Siempre será La Pastora” (de Ismael Cobo i Pierre Linhart) o “L’ombra de la Pas-
tora” del programa Dossiers de Canal 9,  on apareixen escenes de l’única vegada que va parlar en televisió. 
22.- SÁNCHEZ CERVELLÓ, Josep (coord.) (2003). Maquis: el puño... pp. 392-401, MESEGUER, Vicent, “La 
Pastora, un maqui del Maestrat”, El Setrill fa memòria, Ed. Associació El Setrill, 1996, pp.81-87. ITARTE VERI-
CAT, Francesc (2003). “El maquis al sud de l’Ebre, Testimonis de la guerrilla rural contra el franquisme. Memòria 
històrica viva”. Raïls, n. 19, pp.7-55.
23.- Entre els llibres referits, La Pastora de José Calvo o Yo conocí a La Pastora, de Valeriano Silva.
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Conclusions
La divulgació mediàtica de la figura de La Pastora ha convertit al personatge en un 

dels més populars entre els que actuaren en l’AGLA. I és que en aquesta, més enllà 
de la fama comarcal de guerrillers com Cinctorrà, Valencià, Manco de la Pesquera, 
Pepito, Antonio, Carlos o Grande, a diferència d’altres agrupacions, no es consolida-
ren grans llegendes o mites polítics guerrillers. Possiblement, influïren tant l’escassa 
estabilitat dels dirigents de l’Agrupació com la relativa poca durada i la baixa marti-
rització dels caps que caigueren, junt l’eficàcia dels recursos usats per les autoritats 
franquistes. 

En d’altres territoris, en canvi, entre els milers de guerrillers que actuaren, hi hague-
ren uns pocs que aconseguiren un cert ressò popular. Generalment, foren els guerrillers 
que, cas de Juanín, a Cantàbria, Foucellas a Galícia, Girón a Lleó, Bernabé a Astú-
ries o Ramón Via i els germans Quero a Andalusia, sobresortiren per les seves actua-
cions. El seu lideratge, l’execució d’accions espectaculars, les escapades constants, 
el seu caràcter escorredís o la popularització com a màrtirs, els impregnaren d’una 
invulnerabilitat i una invisibilitat propícies per a la construcció mítica. Acompanyades 
també d’anècdotes o episodis atrevits i audaços, cas dels protagonitzats per Marcel·lí 
Massana, o els germans Quero, el cas és que construïren una imatge heroica que, 
proporcionant-los prestigi entre la població, resultava antagònica amb la visió donada 
pel règim.24

La fascinació generada per aquests va ser ben diferent a la de La Pastora, figura que, 
tenint una curta i molt discreta estada en guerrilles, va ser popularitzada per la premsa 
sensacionalista franquista. En efecte, Florencio va patir una triple estigmatització: per 
tenir una anomalia sexual, per eixir-se’n del rol femení atorgat i per ser guerriller i 
participar en actes delictius. La seva popularitat va ser, paradoxalment, directament 
proporcional a la discreció de què va fer gala tota la seva vida. I la visió criminal que 
es va airejar de Florencio tampoc encaixà amb la consideració que tenien la gran part 
de veïns de Vallibona i de La Pobla, considerant-lo, fins avui en dia, com una bona 
persona, incapaç de fer mal a ningú. La mateixa alcaldia de Vallibona, considerava, en 
informe emés en la seva detenció, que era de“buena conducta político-social y privada 
de manera indiferente en cuanto a la religiosa”.25

La història de La Pastora, a l’igual que molts d’altres integrants de l’Agrupació, 
està lligada al difícil context dels anys 40 i, concretament, a la determinada i excloent  
divisió de gènere haguda, a la duresa repressiva de la Guàrdia Civil i a l’ajut donat als 
guerrillers. En paraules seues,  “Yo preferiría morir de un tiro que no de torturas, por-
que al dueño que tenía yo le mataron y le arrancaron los testículos, la Guardia Civil y 
conforme otros que enclavando con cañas debajo las uñas que los dejaron deshechos, 

24.- MARCO, Jorge (2010). Hijos de una guerra. Los hermanos Quero y la resistencia antifranquista. Granada: 
Editorial Comares, 2010. MACÍAS, Santiago (2005). El monte o la muerte. La vida legendaria del guerrillero 
antifranquista Manuel Girón, Madrid, Temas de Hoy, 2005. LAMELA GARCÍA, V. (1992). Luis, Foucellas. El 
riguroso relato de una lucha antifranquista (1936-1952). A Coruña: Ediciós do Castro. GÓMEZ FOUZ, José R. 
(1998). Bernabé. El mito de un bandolero, Barcelona: Silverio Cabaña Editor. BREVERS, Antonio (2014). Juanín 
y Bedoya. los últimos guerrilleros, Torrelavega: Cloux Editores. REGUANT, Josep Maria (1979). Marcel·lí Mas-
sana. ¿Terrorismo o resistencia?, Barcelona, Dopesa (edició en català, 1991).
25.- Sumari 96-V-1949, AGHD.
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yo por quedarme así prefería morir de un tiro, por esto me metí en guerrillas”.26  La 
repressió i la por a l’acció punitiva de la Benemérita determinà un ingrès forçat i que 
canvià, per sempre, la seva vida. 

Des d’aleshores, abandonant la vestimenta femenina, tractat i actuant com un home 
més, va viure escapant permanentment de les forces repressives, tant en la pròpia 
Agrupació, com en la partida amb Francisco, o en la seva estada en solitari a la cova 
de l’Àliga. Vivint als marges de la societat, les seves escapatòries augmentaren els te-
mors i els rumors sobre la seva figura. Coincidint en l’etapa decadent de l’Agrupació, 
la necessitat de supervivència portà a efectuar uns atracaments i colps econòmics, 
repetits amb Francisco i que no efectuà en la seva etapa en solitari. Sembla ser que 
l’objectiu d’anar a França, com feren tants d’altres guerrillers, sempre estigué present. 
Segons explicà en les seves declaracions, tant en el moment de la deserció, com en el 
viatge efectuat a Andorra pels dos, planejaren marxar a França després d’aconseguir 
diners. Però l’hàbit de viure en les muntanyes, i, en el cas de Francisco, la proximitat 
a una família, enormement marcada per la pressió de la Guàrdia Civil, i que visitava, 
quan podia, ocasionalment, va poder determinar el seu establiment a aquestes contra-
des. Tanmateix, el propi Florencio, en la segona estada a Andorra també ho planejà, 
però la seva detenció avortà el propòsit. 

Les difícils condicions viscudes, la fuga constant, la soledat, la marginació o 
l’estigmatització són trets que caracteritzaren la trajectòria de La Pastora. Potser per 
això, va ser un home tant solitari com discret. A pesar de les dificultats, i de la llarga es-
tada a la presó, la Pastora, reconegut oficialment com a Florencio des de 1980, pugué 
acabar la seva vida tranquil·lament a Olocau (València) on morí l’1 de febrer de 2004. 
Afrontant adversitats des del seu naixement, va ser una víctima de la incomprensió de 
l’època, de la violència d’aquells anys, de la brutalitat de la Guàrdia Civil i de la foscor 
del franquisme. I, per damunt de tot, va ser un autèntic supervivent.
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