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Projecte per a la recuperació de la
memòria històrica a les Coves de
Vinromà
Grup de recerca de la memòria històrica de les Coves de Vinromà
Des d’estes planes de la Revista
Tossal Gros voldríem informar a
tota la gent i famílies del poble que
de fa uns mesos s’ha posat en
marxa un projecte dut endavant
per un petit nombre de persones
amb la finalitat d’ investigar, recollir i difondre informació relativa al
nostre poble, Les Coves de Vinromà, durant el període Republicà
(2ª República), conflicte bèl·lic i
postguerra. La finalitat d’aquesta
recerca és la de poder engegar un
procés obert i participatiu de recuperació de la Memòria Històrica a
la nostra localitat.
Després de valorar-ho per part
d’algunes persones del poble i arran la xerrada sobre memòria històrica que es va fer al Saló d’Actes
de la Caixa Rural al poble i també de l’exposició duta a terme a
l’esglèsia vella al juny de 2016,
se sent la necessitat i es posa de
manifest la voluntat d’iniciar un
procés per a la recuperació de la
memòria històrica a Les Coves de
Vinromà.
Fets històrics locals com aquests
relatius a estos períodes de temps
que no s’han pogut treballar obertament durant tant de temps poden generar diversitat de reaccions i opinions que poden anar des
de l’interés al rebuig o la confusió.
En cap moment es pretén amb
aquesta iniciativa jutjar o acusar
ningú de res, ni faltar al respecte
a cap persona o família del nostre
poble sino descriure de la manera
més contextualitzada possible allò
ocorregut durant el període Republicà previ a l’aixecament, la guer-

ra civil i la postguerra a Les Coves
de Vinromà.

PERÍODE QUE VA DES DEL
1930 FINS EL 1945.

Actualment i tot i el pas del temps,
la memòria històrica no deixa de
tenir sentit ja que segueix perfectament connectada a la realitat
social i política actual al territori.
Seguim sent els hereus i hereves
d’una societat que es va confrontar de la pitjor manera possible
contra ella mateixa.

Durant les primeres assemblees
que s’han dut a terme per part del
Grup de Recerca de Les Coves,
han sorgit diverses idees i línies de
treball. Dintre d’aquestes va sorgir la idea de poder anar recollint
material fotogràfic relatiu a la vida
familiar, laboral, política, cultural
i social durant aquest període de
temps al poble (1930-1945) per tal
de poder fer una aproximació més
visual i gràfica a la vida quotidiana
al poble durant aquells temps.

Per part de les persones implicades al projecte es valora de forma
molt important poder transmetre
de la forma més inclusiva possible una mirada objectiva dels fets
ocorreguts durant aquestos períodes, així com també una mirada
subjectiva aportada pels testimonis o familiars de testimonis que
van viure de manera directa o indirecta aquells anys de conflicte.
Al fil d’aquesta qüestió relativa a la
inclusió volem fer una crida a totes
aquelles persones interessades a
partcipar al projecte o fer qualsevol tipus d’aportació, suggerència
o col·laboració a que es fiquen en
contacte amb nosaltres i puguen
participar d’un projecte que pensem tant escaient i il·lusionant.
Fa més de deu anys que es publica molt sobre aquest tema però
per poder fer un treball sobre un
territori tant concret cal documentar-se específicament.
CRIDA A TOTA LA COMUNI·
TAT TOSSALERA I GENT DEL
POBLE PER TAL DE RECOLLIR
MATERIAL FOTOGRÀFIC DEL

Tota aquella fotografia que ens
puga apropar i permetre un major
coneixement de la realitat covarxina d’aquells anys, benvinguda
serà.
Així i a mode de suggerència poden ser interessants fotografies
de llocs concrets del poble o millor encara de gent retratada a eixos llocs tals com sindicats, cooperatives, seus de partits polítics,
ajuntament, caserna de la Guàrdia
Civil, presó, mercats, forns, fàbriques, les escoles, cinema, trinquet, llocs de ball, cafés, bars,
celebracions festives (joia, festes
d’agost, etc.).
Igualment interessants poden ser
les fotografies de persones i familiars que van ser movilitzats
durant el conflicte bèlic (per part
de qualsevol dels dos bàndols) i
dels quals potser es tinga alguna
fotografia amb uniforme o sense
ell; fotografies del moment de la
evaquació, de la tornada al po-
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ble, dels bombardejos i dels seus
efectes al poble, etc.
També pensem que poden ser
molt enriquidores fotografies d’eixos anys dels masos i els seus
voltants.
Sabem que moltes d’aquestes
fotografies formen part del patrimoni personal i familiar de tots/
es vosaltres/nosaltres però pensem que poder compartir aquest
patrimoni familiar de manera generosa per una bona causa com
aquesta pot ajudar a un major
enriquiment col.lectiu. D’altra
banda referir que respecte al material recollit es tindrà la màxima
cura, respecte i tractament adequat per part de les persones encarregades.
En un primer moment des del
Grup únicament hi ha la intenció
amb aquesta recollida de foto-

grafies de poder tenir més fonts
documentals amb les quals aproximar-nos a una major comprensió de com era la vida al poble
en aquells anys. Si més endavant
poguera sortir qualsevol inquietut
més al voltant d’aquest material
com per exemple poder fer alguna exposició fotogràfica, inclusió
en altres documents, etc., òbviament ho consultaríem amb els
propietaris d’aquestes fotos per
tal d’obtenir el seu consentiment
per a aquestes altres finalitats que
no són les que ens plantegem en
aquestos moments.
Preguem que juntament amb les
fotagrafies adreçades ens feu arribar amb elles la informació relativa a la persona o persones, llocs
o esdeveniments que surten a les
mateixes.
Per aquelles persones que es maneguen bé amb les noves tecno-

logies ens podeu adreçar les fotos
escanejades i amb la informació
corresponent al següent mail: me·
moriahistoricalescoves@goo·
glegroups.com
Per a aquelles altres persones
interessades a col·laborar i a
les que els resulte més còmode
aportar-les físicament, podeu deixar-les al Súper Ferrando (Tenda
Nova) i nosaltres les escanejarem
i us les retornarem també al supermercat per a que pugueu recollir-les (si de passada ens deixeu
el telèfon, millor que millor i així us
avisem per a que sapigueu que ja
les podeu recollir).
Agraïm anticipadament la vostra
col·laboració, així com també volem agrair a la Revista Tossal Gros
que es faça ressò d’aquesta nova
iniciativa al poble.
Fins la propera.

vols publicar a
TOSSAL GROS?
envia’ns fotos i textos a: revista@tossalgros.es

