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El paper de les dones durant la II República, 
contra el cop d’estat franquista, i a la 
resistència republicana. Les Coves de 
Vinromà 1931-1938 / 1939-1948
La llibertat per a les dones durant la II República es va posar al capdavant 
d’Europa. Obtenen el dret a vot, a l’avortament, al divorci, i lluiten per 
l’emancipació de la dona en la societat.

La lluita pels drets de les dones, 
el seu actiu associacionisme des 
de principis del segle XX, i el 
desenvolupament en les escoles 
d’una nova pedagogia, eren ja 
una realitat consolidada. Políti-
ques, líders sindicals, periodis-
tes, escriptores, com Federica 
Montseny, Clara Campoamor, 
Margarita Nelken, Victoria Kent 
, Teresa Claramunt, Lucía Sán-
chez Saornil, Carmen de Burgos 
y Seguí, i Maria Cambrils Sendra, 
entre moltes altres; van revoluci-
onar en aquell moment el paper 
de la dona, fonamentant les 
bases per una societat més justa 
i igualitària. Al mateix temps les 
llibertats socials i polítiques van 
cristaŀlitzar als pobles i ciutats en 
reivindicacions, agitació política, 
drets laborals, conquestes soci-
als, i obres públiques. 

1. Les dones en el teixit social, 
cultural, econòmic i polític de la 
localitat.
Les dones republicanes van 
jugar un paper molt important 
durant la II República i la Guerra 
Civil per la defensa dels seus 
drets i el compromís amb la Re-
pública. Les dones a Les Coves 
de Vinromà van estar presents 
en tots els àmbits i activitats de 
la vida quotidiana en aquells in-
tensos anys. Treballaven, estudi-
aven, educaven, s’encarregaven 
de les cures, i lluitaven per uns 

valors i drets que la II República 
els havia atorgat.

En l’àmbit més social, sota un 
context cada vegada més con-
vuls, el testimoni d’Aurèlia Gar-
cés (2004) recorda una revolta 
espontània durant la II República 
contra un capellà, protagonitza-
da sobretot per les dones:

Ací al poble hi havia un capellà 
que van enviar del poble a pedra-
es. Era català, i va començar a 
posar unes lleis que ací a la gent 
no els agradaven, se n’anava al 
llit en les dones del poble, a més 
d’obligar a aprendre la doctrina 
en català als xiquets, feia pagar 
1 pesseta als pares quan havien 
de prendre la comunió, i al final 
la gent del poble es van enquetar, 
i el van acaçar a pedres, ell s’ho 
va buscar. La gent quan li tirava 
pedres, li dia “no volies una pesse-
ta? pos ten pessetó” que era una 
moneda de dos pessetes. I perquè 
el van matar durant la guerra els 
de la CNT a Barcelona, que ho 
vam saber, perquè si no després 
de la guerra, pobres covarxins, 
haguera vingut ací i no haguera 
quedat “títere con cabeza”.

En la Causa General apareix 
informació sobre uns altres fets 
amb moltes similituds respecte 
als que narrava Aurèlia Granell, 
concretament diu: “... Foren prohi-
bits tots els actes religiosos... Els 
cures van haver de marxar a al-
tes hores de la nit, per evitar ser 
assassinats...”. Informe de la Co-
mandància de la Guàrdia Civil de 
Les Coves de Vinromà, amb data 
d’octubre de 1942, en referència 
als fets ocorreguts possiblement 

durant l’agost 1936. Entenem que 
els protagonitzats per les dones 
foren abans de 1936.

En un fragment de l’entrevista 
a Jaume Albella Albella al 2003, 
quan parla sobre les dones al 
poble en aquells anys, tot i que 
per una part confirma la seva 
presència en el moviment polític, 
per altra no nomena cap grup 
polític propi de dones, el qual 
sí que existia. Pot ser, en aquell 
moment ja no es trobava al po-
ble, o desconeixia l’existència: 

En la República hi havia la 
llibertat d’expressió, podies parlar, 
podies criticar. A poble hi havia 
els cafès, el cafè del Manga, el 
cafè Plaga al carrer Nou. Però 
no hi havia cap associació de 
dones particularment. Les que 
eren companyes, sí que seguien 
el mateix estil de vida que natros, 
però les dones en general anaven 
poc als cafès, ací al poble. 

“Les dones a 
Les Coves de 
Vinromà van 
estar presents en 
tots els àmbits i 
activitats de la 
vida quotidiana 
en aquells 
intensos anys”
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Durant 1936 la necessitat de 
crear organitzacions feminis-
tes era molt important per a la 
mateixa revolució social. Hi ha 
constància de representació de 
l’organització anarquista Do-
nes Lliures, a Borriana i Vinaròs. 
Aquesta organització llibertària 
que va lluitar per l’emancipació 
de la dona, la divulgació cultural 
i l’educació, va aglutinar a milers 
de dones durant la guerra.

El sindicalisme obrer i els drets 
laborals de la dona van avançar 
molt durant els anys trenta, no 
només en les ciutats, sinó també 
en les zones rurals, on l’organit-
zació sindical cada vegada era 
més forta.

En l’àmbit cultural, rescatem 
de l’oblit el testimoni de Carmen 
Osset Roca (2021), que recorda 
quan sa mare li explicava que al 
local d’oci i ball, Cal Rosal, ubicat 
al c/ Sant Antoni, on està el Pub 
Hidrogen. Durant els anys trenta, 
abans de la guerra, actuava 
un grup de teatre femení, que 
enviava els diners que recollien 
de les funcions, als soldats que 
marxaven a fer la mili a Melilla. 
Entre les components d’aquest 
grup de teatre estaven Glòria 
Sospedra, Lola, filla de Mateu el 
boticari, i Carmen Roca Monfort, 
entre d’altres dones. Aquesta 
última, mare de Carmen Osset 
Roca , es va quedar vídua l’agost 
del 1936, quan el seu marit 
Miquel Osset Merle, natural de 
València, militar de carrera i des-
prés mestre d´ensenyament a 
Vistabella, va ser afusellat durant 
els primers dies de la guerra, a 
Terol, l´1 d´agost, després dels 
fets de la Puebla de Valverde. On 
la traïció de la Guàrdia Civil a la 
Columna Casas Sala, que va eixir 
des de Castelló per recuperar 
Terol dels feixistes, va posar fi 
a la vida de més de 40 republi-
cans.

En l'àmbit de la producció i 
l’economia, la presència de les 
dones a les fàbriques del poble 
queda manifesta en aquells 
anys. La Fàbrica tèxtil Tejidos 
Miguel Traver, creada el 1926 
segueix en funcionament durant 
la II República. Estava ubicada 
davant del safareig de la Font 

de la Vila, al costat de la Fàbrica 
La Farinera (de José Fabregat 
Fabregat).

Aquesta fàbrica de teixits va 
donar feina aproximadament 
a 35 dones que treballaven a 
torns i tenien a dos homes com 
a encarregats. Tenia 11 telers de-
dicats a la fabricació de tela per 
a llençols. Al principi quan van 
entrar a treballar les dones, els 
seus marits eren contraris al fet 
que tingueren una feina pròpia. 
Amb el temps aquestes dones 
van passar a tenir un reconeixe-
ment social per tenir una feina 
remunerada. La Fàbrica va tan-
car el 1974, a causa de l’arribada 
de les fibres sintètiques. 

També va existir la Fàbrica del 
Semanero, que produïa alcohol 
de les figues, i donava faena a 

“Als anys trenta 
actuava un 
grup de teatre 
femení, que 
enviava els 
diners que 
recollien de les 
funcions, als 
soldats que 
marxaven a fer 
la mili a Melilla”

Dones de la fàbrica de teixits Miquel Traver, durant una festa el 1935.

Dones treballant a la fàbrica d’alcohol del Semanero, 1922 - 1936 (?) Fàbrica 
posada en funcionament a principis del segle XX
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més de 15 dones al poble. Ubica-
da al conjunt de cases anomenat 
grupo Semanero. Hi ha informa-
ció sobre dues fàbriques d’ai-
guardent i alcohol a Les Coves, 
el 1922. Propietat de Bautista Boi-
ra Llopis, i Francisco Julián Ostal, 
respectivament. (Prades, 2019)

Aquestes fàbriques donaven 
sous a les dones, generant en 
part una pròpia emancipació 
econòmica per no dependre de 
la família, pares, germans, etc. 
Tot en un moment en el qual 
també tenien dret a vot. Una 
llibertat econòmica, política i 
social, que emancipava a la dona 
de forma íntegra per primer cop 
a Europa a principis del segle XX. 

El testimoni d’Aurèlia Garcés 
(2004) explica un cas concret 
del protagonisme polític que les 
dones van tenir en l’etapa repu-
blicana:

Ací al poble estava Maria 
Àgueda, una dona avançada, que 
estava al Partit Socialista, era se-
cretaria del partit, crec. Va marxar 
a Madrid, si haguera tornat ací, no 
sé que li hagueren fet, matar-la 
no sé, però fer-li passar un bon 
calvari segur..., Sempre va ser 
una dona molt culta. Ella ja no va 
tornar després de la guerra.

El treball reproductiu i produc-
tiu de les dones estaria també 
present en molts altres àmbits 
i espais quotidians de cures, 
i treball comunitari, com als 
hospitals, a les llars, als forns, als 
safareigs, al camp, a les escoles 
treballant com a mestres, etc. 

1.1. L’Agrupació de Dones 
Antifeixistes a Les Coves de 
Vinromà. Un exemple d’activitat 
política a la rereguarda republi-
cana.
Aquesta associació anomenada 
originàriament Organització de 
Dones contra la Guerra i el Fei-
xisme, impulsada per les dones 
del PCE, com Dolores Ibárruri, 
La Pasionaria, el 1933 per tot el 
territori espanyol. Es crea com 
reacció per l’ascens de Hitler al 
poder al gener del mateix any. 
També unifica dones republi-
canes, socialistes i llibertàries, i 
el 1936 canvia de nom i passa a 
denominar-se ADA. La qual es 

va projectar en comitès per tot 
l’estat, i va encarregar-se d’or-
ganitzar el treball de les dones 
a la rereguarda per reforçar la 
República. Fent assemblees a 
les fàbriques van mobilitzar a la 
població, encarregant-se de tas-
ques com assegurar l’abastiment 
als mercats, organitzar brigades 
per la construcció de refugis, 
encarregar-se de la cura dels 
soldats ferits, etc.

A abril de 1938 hi ha constància 
del comitè local de l’Agrupació 
de Dones Antifeixistes a Les Co-
ves de Vinromà, que juntament 
amb el de Borriana, Vila-Real i 

la de Vall d’Uixó, eren les quatre 
agrupacions locals existents a 
les comarques de Castelló, a 
més de la comissió organitza-
dora creada a Castelló l’abril de 
1937. Els comitès de l’ADA a Les 
Coves de Vinromà i Borriana van 
tenir un component anarquista 
important per estar formats amb 
dones llibertàries (Grau, 2021: 
356, 362, 363) 

Gràcies a Eva Alcón Sornichero, 
que treballa en la seva tesi sobre 
les dones obreres a la província 
de Castelló durant la II República 
i la Guerra Civil, hem tingut accés 
a l’acta de la reunió fundacional 
de l’Agrupació de Dones Anti-
feixistes (ADA) de Les Coves de 
Vinromà, en una assemblea con-
vocada a les nou i mitja de la nit, 
un dotze d’abril de 1938, a la que 
van assistir 34 dones. A continu-
ació traslladem el seu contingut. 
Punts d’ordre del dia de l’assem-
blea de l’ADA: 1º) Nombramiento 
del Comité efectivo. 2º) Dar cuenta 
de los trabajos realizados por la 
comisión organizadora. 3º) Tareas 
a realizar. 4º) Ruegos y proposici-
ones. 

Comença l’assemblea amb 
la intervenció de la camarada 
Fernández que explica el caràc-
ter de la seva lluita i el paper que 
les dones han de portar a terme 
per esclafar el feixisme invasor. 
Intervenen altres camarades per 
recolzar el que s’ha explicat, a 
més de demanar que tots els 
acords que es prenguen en eixa 

Cartell de la Agrupación de Mujeres Antifascistas. 1937.

“Els comitès 
de l’ADA a 
Les Coves 
de Vinromà 
i Borriana 
van tenir un 
component 
anarquista 
important per 
estar formats 
amb dones 
llibertàries”



Tossal Gros 194 37

en
tit

at
s

assemblea s’han de posar a la 
pràctica immediatament.

Destaquem el nomenament 
del comitè amb 6 càrrecs. Pre-
sidenta: Francisca Jover (CNT), 
vicepresidenta: Francisca Tena 
(UGT), secretaria: Dolores Albe-
lla (PC), vicesecretaria: Agustina 
Garcés (sin partido), tresorera: 
Dolores Albert (PC), i vocal: Vi-
centa Adell Beltran (CNT). 

A continuació intervé la ca-
marada Irene Ruiz, responsable 
dels treballs realitzats pel comitè 
organitzador. Informa que han 
visitat el dia anterior, 11 de març, 
“l’Hospital del cruce”, per animar 
als soldats ferits i agafant la roba 
per netejar-la. Enumerant a con-
tinuació les peces de roba que ja 
han sigut rentades: 34 dotzenes 
de llençols, 12 cobertors, 138 

tovalloles, 44 coixins, 13 davan-
tals mèdics. A més s’ha realitzat 
una recoŀlecta que recaptà 174, 
35 pessetes.

Un cop aprovades aquestes 
activitats, l’assemblea proposa 
noves línies de treball organitza-
tiu de les dones des de la rere-
guarda. Concretament especifica 
que cal mobilitzar a les dones 
majors per rentar la roba, a les 

Primera pàgina de l’acta de la reunió de l’ADA de les Coves 
de Vinromà. Abril de 1938.

Nombrament de càrrecs del Comitè de l’ADA a Les Coves. 
Acta d’abril de 1938.
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altres per visitar els hos-
pitals, i el front per animar 
als soldats, i recollir les 
seves peticions i queixes.

També remarca que cal 
ajudar als homes en els 
treballs de fortificació, 
ajudant-los en tots els 
aspectes que sigue neces-
sari. Finalment també es 
proposa organitzar revet-
lles teatrals, balls, confe-
rències, per fer agradable 
l’estança a la localitat de 
les brigades que estan de 
pas.

Destacaríem aquest 
aspecte com un altre 
exemple d’activitat de la 
dona en l’àmbit cultural a 
la localitat, en un moment 
molt concret i particular. 

Per unanimitat també 
s’acorda enviar una carta 
adherint-se a l’assemblea 
de la UGT-CNT prorefugis, 
que es va celebrar eixa 
mateixa nit a la localitat. La 
qual cosa mostra l’activitat 
política en la qual estava immer-
sa la població des de la rere-
guarda republicana en aquells 
mesos en què la guerra encara 
no estava perduda. Aquesta 
assemblea prorefugis a la que 
es fa referència a l’acta, tindria 
relació directa amb la Junta 
Local de Defensa Antiaèria de 
Les Coves de Vinromà, formada 
per representants dels partits 
polítics al poble, com Esquerra 
Republicana, i organitzacions 
sindicals, com C.N.T. i U.G.T., 
integrades totes en el Front An-
tifeixista. Constituïda al poble el 
9 de desembre de 1936 al local 
de la Casa Municipal, En una 
reunió a la qual assistiran disset 
persones del poble. Si bé és cert 
que com es diu en l’acta, no es 
tenien indicis de què es pogués 
patir un atac aeri a la localitat, en 
aquelles dates, sí que convenia 
trobar-se preparats i adoptar les 
mesures oportunes. Tant és així 
que al cap d’un any i tres mesos 
aproximadament, començarien 
els primers bombardejos a la lo-
calitat, entre març i abril del 1938.

Continuant amb el contingut 
de l’acta, també s’acorda escriure 

a l’Agrupació de Dones Antifei-
xistes de Tànger, amb agraïment 
per la tasca que realitzen aques-
tes camarades a favor d’Espanya, 
des de la seva localitat.

Finalment i sense més as-
sumptes que tractar a l’acta, 
s’alça la sessió a les onze i mitja 
de la nit, un dotze d’abril de 1938 
a Les Coves de Vinromà.

En consultar-li a la historiadora 

Eva Alcón sobre la possibili-
tat que existís una Agrupació 
de dones Antifeixistes a Tàn-
ger, em va donar la seva res-
posta: Tànger era una zona 
internacional dins del Marroc, 
el Marroc al segle XX era 
protectorat francoespanyol, 
però Tànger a partir de 1925 a 
través de la Conferència d’Al-
gesires passa a ser un territori 
administrat per un conjunt 
de països, entre ells Espanya 
i França. Donat que hi havia 
molta població espanyola, 
més de 16.000 i francesa uns 
2.500 (segons la wikipedia) 
podria ser que durant l’ascens 
de Hitler a partir de 1933, que 
és quan comencen a cre-
ar-se les ADA i fins final de la 
guerra 1939, hi hagués hagut 
una ADA. No seria tan desen-
certat, a més França tenia un 
Govern de Front Popular com 
en Espanya amb Léon Blum, 
més motiu per haver-hi dones 
franceses i espanyoles anti-
feixistes disposades a fundar 

una agrupació de Mujeres Anti-
fascistas de Tànger? Una altra raó 
per la qual no és gens absurd és 
el fet que agrupacions de dones 
antifeixistes aparegueren a altres 
països a partir de 1933 perquè és 
quan veuen el perill del nazisme i 
la política d’expansió que condui-
ria a la IIGM.

Hi ha doncs arguments so-
bre la possible existència d’una 
ADA a Tànger, que podrien obrir 
una nova hipòtesi d’investigació 
sobre la possible relació de ca-
maraderia, entre l’Agrupació de 
Dones Antifeixistes de Les Coves 
de Vinromà i l’Agrupació de Do-
nes Antifeixistes de Tànger (?) 

2. Les dones i les vivències al 
front de guerra, i a la resistència 
antifranquista.
En el seu testimoni oral Aurèlia 
Garcés, comenta com un soldat 
gallec del bàndol nacional que 
va estar al poble poc abans que 
les tropes republicanes l’aban-
donessin, van estar durant un 
mes sense poder fer foc, perquè 
de seguida els disparaven. Li 
explica que a dalt del campanar 
de l’Església, hi havia dues dones 

La dona també estava present en els cartells de 
propaganda política republicana durant la guerra 
Civil. Targeta Postal de la A.M.A. (A.D.A. als Països 
Catalans)

“Dalt del 
campanar 
de l’Església, 
hi havia 
dues dones 
milicianes 
amb una 
metralladora, 
que repel·lia 
a les Tropes 
Nacionals”
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milicianes amb una metralladora, 
que repeŀlia a les Tropes Nacio-
nals, quan intentaven rodejar el 
poble, vorejant el riu que passa 
justament per darrere de l’esglé-
sia, a baix de l’actual piscina del 
poble.

Sobre aquest mateix indret 
precisament, segons un altre 
testimoni oral, de José Sales Fo-
rés (2017): Un soldat del bàndol 
nacional que va estar a les Co-
ves, li va explicar a ell personal-
ment, 20 anys després d’acabar 
la guerra, quan treballava a prop 
de la frontera amb França que 
allí mateix va caure una Bandera 
de la Falange, recordant que les 
Tropes Republicanes els van 
rodejar per la revolta fonda, i 
des del campanar del poble una 
metralladora no els va deixar 
avançar de cap de les maneres. 
En aquest testimoni indirecte, 
aquest soldat gallec recorda la 
presència de milicianes al poble 
-”muy malas” -matisa. 

Tot i que l’any 1938 les dones 
ja havien sigut retirades en molts 
dels fronts de l’exèrcit republi-
cà, poden haver-hi excepcions. 
Aquí dos fonts orals diferents fan 
aŀlusió al mateix fet, lloc i prota-
gonistes, les dones milicianes a 
Les Coves.

Uns fragments de l’entrevista 
a una veïna del poble, Paquita 
Cucala Molés (2017), recorda 
moments molt emotius de 
retrobaments després de molts 

anys, arran dels bombardejos a 
Les Coves de Vinromà entre els 
mesos d’abril i maig de 1938.

Ja bombardejaven molt al po-
ble. Ahí a la plaça van caure totes 
eixes cases on abans hi havia un 
carrer que pujava. Ahí va morir 
una dona vella, i els soldats van 
treure en vida a una xiqueta, Paca 
el Ros, a la seva mare i agüela.

Molts anys després vam coin-
cidir en un viatge gent del poble 
amb l’home que havia salvat a 
eixa xiqueta, i li vam passar el 
contacte. Ell els hi va escriure una 
carta a la família, i al temps va 
anar a visitar-les al poble en dos 
ocasions.

Hi ha constància també d’una 
dona de les Coves, Antònia 
Garcés Boira, morta pels bom-
bardejos a Borriol l’11 de juny de 
1938. Data en que a Les Coves es 
trenca el front Republicà i les tro-
pes franquistes avancen ràpida-
ment cap a Castelló, arribant el 
14 de juny de 1938.

Un altre exemple apareix 
emmarcat en la persecució a la 
lluita guerrillera antifranquista a 
finals dels anys quaranta, entre 
Torreblanca, Capicorb i Alcalà de 
Xivert. Aspectes com solidaritat, 
dona, repressió, i maquis, s’han 
de tenir en compte en aquest 
episodi, on apareixen relaciona-
des una mare i dos filles de Les 
Coves de Vinromà. Hi ha també 
molts altres casos i persones 
afectades per situacions molt 

similars, a finals de la dècada 
dels anys quaranta a Les Coves 
de Vinromà.

Aquest és un article divulgatiu 
i de sensibilització sobre la me-
mòria local. De manera respec-
tuosa i rigorosa s’han publicat 
dades, noms, i informacions 
registrades en arxius oficials i 
públics, o en publicacions es-
pecialitzades. No pretén en cap 
moment ferir el record de cap 
familiar ací esmentat. 

“A la plaça van 
caure totes 
eixes cases [...]
Ahí va morir una 
dona vella, i 
els soldats van 
treure en vida 
a una xiqueta, 
Paca el Ros, a sa 
mare i agüela”

Javi Bueso Boira
Grup per la Recerca de la Memòria 
Històrica Les Coves de Vinromà
gruprecercahistoricalescoves@gmail.com
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En un context de misèria i fam 
després de la guerra, apareixen 
les cartilles de racionament i l’es-
traperlo. Moltes famílies i dones, 
especialment, van quedar-se 
sense res, i amb el marit, fills, 
pare, o avi a la presó, o mort, i 
una família per tirar endavant.

Automàticament s’inicia un 
procés repressiu amb l’aprova-
ció el febrer de 1939 de la Ley 
de Responsabilidades Políticas, 
segons la qual, totes les perso-
nes que havien coŀlaborat amb 
el govern legal de la República 
podien ser penalitzades econò-
micament. La condemna també 
podia recaure en la família de 
l’encausat si aquest no estava 
localitzat, o en aquelles perso-
nes que suposadament havien 
mostrat certa passivitat. També 
establia una retroactivitat fins a 
octubre de 1934, remuntant-se al 
període republicà abans del cop 
d’estat franquista, suposant una 
gran aberració legal, que acon-
seguia ampliar la seva enverga-
dura repressiva. 

Aquesta llei es va aplicar a la 
província de Castelló entre juliol 
de 1939 i finals de 1945 a més de 
6000 persones, afectant també 
al seu entorn familiar. Deduint 
que la xifra de persones afecta-
des de manera directa o indirec-
ta va ser la d’un 12,8 per cent del 
total de la població de la pro-
víncia de Castelló (Peña, 2008: 
130). On possiblement gran part 
d’aquesta representació eren nu-
clis de convivència formats per 
dones i infants de diverses edats.

Aquesta persecució política 
que acabava intimidant, san-
cionant, confiscant empobrint, 
humiliant, i finalment excloent, 
i marginant socialment a molta 
població, va permetre al nou 
règim venjar-se de totes aque-

lles persones que van participar 
activament tant en el desenvo-
lupament com en la defensa 
de la República. A les terres de 
Castelló, com a la resta de l’Es-
tat, es pot parlar d’una repressió 
i violència de classe (social) (Por-
car, 2013: 41, 45), la qual va estar 
acompanyada per una complici-
tat i connivència de l’església.

La Ley de Responsabilidades 
Políticas també va afectar les 
dones de manera directa, ja que 
pel fet d’haver estat en alguna 
organització femenina durant la 
República podien ser subjecte 
d’investigació. El franquisme 
pretenia eliminar també el mo-
viment feminista per a imposar 
un model de gènere autoritari 
i patriarcal , i ho va aconseguir.
(Grau, 2021: 647)

A l’AHPC hi ha al voltant de 400 
expedients d’aplicació d’aquesta 
llei només a dones de la provín-
cia de Castelló. (Grau, 2021: 648). 
Una dada rellevant per a donar a 
conèixer el que va ser la repres-
sió a les dones de les comarques 
de Castelló durant el franquisme. 
També es té constància que a la 
presó de Borriana, entre abril de 
1939 i setembre de 1942, tenia 
tancades a 289 dones en unes 
condicions deplorables. (Armen-
got i Porcar, 2008: 32) 

1. La persecució i repressió po-
liticojudicial a les dones de Les 
Coves de Vinromà. 
A les Coves la Ley de Responsa-
bilidades Políticas va afectar per 
la seva aplicació a 82 persones, 
79 homes, i 3 dones. Elles són Vi-
centa Carceller Garcés, Gertrudis 
Muñoz Marzá i Antonia Villalonga 
Zaragozá, totes tres amb Causes 
Judicials que apareixen detalla-
des en el punt següent. 

Els expedients registrats van 
de l’any 1939 al 1942, amb un 
màxim a l’any 1942 amb més 
de 35 persones encausades 
només eixe any a Les Coves. 
El funcionament tenia certes 
particularitats a cada poble. En 
el nostre cas, l’alcaldia franquis-
ta marcava la tendència a la 
resta d’autoritats locals. L’alcalde 
Tomàs Fabregat Selma, amb el 
càrrec de 1938 a 1943, realitzava 
uns informes amb les acusacions 
dels fets delictius als inculpats, 
combinat amb el valor dels seus 
béns. El mateix feia de manera 
molt breu i telegràfica Laureano 
Alsina, cap local de Fet y de las 
Jons. El Comandant de la Caser-
na de la Guàrdia Civil, Francisco 
Ortí, no afegia cap novetat als 
seus informes. I Clemente Juan 
Adell, cura de l’església de Les 
Coves, es basava directament 
en l’informe de l’alcaldia (Peña, 
2008: 254). Cal remarcar que amb 
aquesta llei també es legalitza 
la possibilitat de confiscar béns 
a persones contràries al règim 
franquista. Fets que possible-
ment van patir famílies republi-
canes dels pobles.

En els informes de la Causa 
General fets per l’alcaldia amb 
data de 20 de febrer de 1941, hi 
ha un llistat de 60 persones del 
poble acusades de sospitoses 
de participar en els diferents 
fets relacionats amb els danys 
materials i físics ocorreguts 
durant els mesos de setembre 
i octubre del 1936 al poble. De 
totes aquestes persones, totes 

La repressió franquista a les dones republicanes 
de Castelló i les Coves de Vinromà. 1939-1948.

“Hi ha 12 casos 
documentats 
de dones de 
la localitat 
expedientades 
per la justícia 
franquista un 
cop acabada la 
guerra”
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també, sense causes judicials 
(Francisca Cucala Cucala, Rosa 
Pastor Ferrando, i Mª Àgueda 
Folch Traver) En aquell moment 
constaven dos d’elles al poble, 
i Mª Àgueda s’ignorava, segons 
l’informe. Cal afegir que el 1941 
ja hi havia obertes 6 Causes Ju-
dicials aplicades a altres dones 
de Les Coves, una més s’obriria 
el 1947, i dos més el 1948. Sent 9 
dones amb Causes Judicials del 
1939 al 1948, més les tres que 
apareixen en l’informe d’alcaldia, 
parlem de 12 casos documen-
tats de dones expedientades 
per la justícia franquista un cop 
acabada la guerra a la localitat. 
Xifra que segurament és més 
elevada, ja que possiblement hi 
havia més dones acusades pel 
fet d’haver estat denunciades 
mitjançant la Causa General. 

Un exemple sense docu-
mentació del cas, però amb 
testimonis directes, és el de 
Gillermina Molés Barberà, que 
un cop vídua i amb tres fills, se 
li va treure la cartilla de racio-
nament, possiblement com a 
càstig per ser la dona de José 
Cabedo Vidal, actiu militant de la 
CNT al poble, afusellat a Paterna 

el 27/08/1940. Segons un dels 
seus fills, José Cabedo Molés, 
l’any 1950 van marxar a Madrid, 
i el 1957 va arribar la seva mare 
Guillermina per reunir-se amb 
ells.

En alguns casos de repressió a 
les dones no hi ha sumaríssims 
ni procediments judicials, ja que 
podien haver estat detingudes 
de manera governativa, i al cap 
de pocs dies amb sobreseïment 
del cas les posaven en llibertat. 
Igualment sí que constava un 
expedient administratiu, el qual 
havia generat pròpiament una 
repressió en la detenció i estada 
a la presó o casa quarter, si s’ha-
via donat el cas. A més s’havien 
pogut generar càstigs en forma 
de sancions, privacions de lliber-
tats, i un estigma i rebuig social 
per haver estat assenyalada 
ideològicament contra el règim 
franquista durant aquells anys. 

1.1. Cinc episodis repressius en 
femení a Les Coves de Vinromà. 
1939-1948
Les dones també van ser per-
seguides per les seves accions, 
o antecedents polítics, quedant 
doblement estigmatitzades, ja 
que van perdre tots els drets 

civils i polítics que havien adquirit 
durant el mandat republicà, a 
més de ser condemnades pel 
nou règim no només per les 
seves idees, sinó per la culpabi-
litat moral, per la seua “traïció a 
la condició tradicional femenina 
d’esposes submises i mares”. 
També la creació de la llei contra 
l’avortament i la propaganda 
anticonceptiva de gener de 1941, 
i la del delicte d’adulteri el maig 
de 1942, van servir per castigar 
conductes de gènera, que van 
passar a ser delictives. (Porcar, 
2013: 49)

També entre els objectius 
prioritaris del nou govern estava 
la depuració ideològica del siste-
ma educatiu i “la decapitació de 
l’avantguarda pedagògica i social 
de les mestres” (Peris, 2012: 142).

L’augment de les causes 
judicials a persones del poble 
anirà ampliant-se, també a les 
dones. Consten dos causes del 
1939 a dos joves del poble entre 
18 i 20 anys. Les quals van estar 
tancades a la presó de Castelló 
9 mesos, per un episodi que 
explicarem més endavant. Tres 
causes judicials més, també del 
1939, per la seva activitat política 
durant la República. Dos d’elles 

Foto del pati de la presó de la Mecè de Borriana. Possiblement a la tardor o hivern de 1939, on es poden observar ja les dos 
primeres fileres formades exclusivament per dones recluses.
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eren germanes, i l’altra va parir 
al seu xiquet mentre estava a la 
presó. Trobem una altra causa 
judicial del 1941 per participar 
en activitats polítiques entre el 
1936/38. I tres més, del 1947/48, 
relacionades amb la guerrilla 
antifranquista i la suposada 
coŀlaboració amb enllaços del 
maquis.

Rosa i Vicenta Carceller
El primer cas està documentat 
en la investigació familiar de Ge-
rard Carceller Barrabeig, histori-
ador de Reus, amb avantpassats 
de Les Coves, que explica molt 
bé el procés repressiu que van 
patir les seves dos ties. Membres 
de la col·lectivitat del poble, del 
centre obrer “el Matutino”, i mili-
tants actives de la CNT.

En la investigació familiar, Ge-
rard Carceller recull documents 
d’arxiu i de la Causa General, per 
documentar de manera deta-
llada el procediment judicial 
repressiu de les dues germanes 
Rosa i Vicenta Carceller Garcés. 
Acabada la guerra, van ser pro-
cessades. A continuació repro-
duïm part de la investigació.

“Rosa Carceller Garcés, va néi-
xer l’1 d’agost de 1897 i era la filla 
gran de Vicent Carceller Traver i 
Ambrosia Garcés Albella. Vicenta, 
la segona de les germanes, va 
néixer el 27 d’abril del 1900. Tant 
una com l’altra tindran fortes ide-
es esquerranes, potser arrel dels 
seus casaments, la primera amb 
Vicent Pitarch Ferrer (1897-1963) i 
la segona amb Jaume Vilallonga 
Julve (1897-1973), aquest darrer 
membre destacat dels comitès 
locals antifeixistes de les Coves de 
Vinromà.

El 21 d’abril de 1939, es va ins-
truir un procediment sumaríssim 
d’urgència contra ambdues ger-
manes1 a causa d’una denúncia 
formulada, el 20 d’abril de 1939, 
per Raquel Gascó Agut, cap de la 
Sección Femenina de la FET de 
les Coves de Vinromà, 

De forma immediata la Guàrdia 
Civil de la localidad procedirà a la 
detenció de les dues germanes i a 
la presa de declaració.”

“Així doncs, el 17 de febrer de 
1940 el jutge d’Albocàsser dicta 

una providència segons la qual 
es decreta presó atenuada (és a 
dir en el domicili) per la Vicenta 
Carceller Garcés2 que per aquest 
motiu sortirà de la presó de 
Vinaròs per tornar a les Coves de 
Vinromà. Uns mesos després, el 

15 de maig del 1940, es decreta 
l’auto confirmant les acusacions i 
ratificant la pena3.”

“A partir d’aquest moment els 
documents de l’expedient judicial 
es centren en l’altra germana, la 
Rosa Carceller Garcés a la qual 
s’acusa més o menys –com veu-
rem- dels mateixos delictes amb 
l’agravant de ser aquesta divorci-
ada. Segons l’auto judicial, dictat 
a Albocàsser, l’11 de juny de 1940, 
la Rosa “perteneció a la sindical 
obrera C.N.T. y a la Colectividad 
de la misma, interviniendo en el 
saqueo y robo de ropas de la Igle-
sia Parroquial, tomando parte en 
las manifestaciones subversivas 
que en pueblo de su vecindad se 
realizaban, siendo portadora de 
estandartes y banderas y símbo-
los revolucionarios”4. Per aquest 
mateix document es ratifica la 
pena de presó atenuada contra la 
processada.

El mateix 11 de juny i a reque-
riment del jutge militar instruc-
tor del procés, s’ordena que el 
comandant de la Guàrdia Civil 
de les Coves de Vinromà (Fran-
cisco Ortí Segarra), l’alcalde de la 
localitat (el citat Tomàs Fabregat 
Selma) i el Jefe Local de la FET 
y de las JONS (Laureano Olsina 
Barberà) elaborin una acta en la 

que “conjuntamente, previas las 
averiguaciones oportunas, quede 
sentada concreta y fundadamen-
te sin vaguedades ni impresicio-
nes” la informació que es té sobre 
l’encausada.” 

Puntualitzar que quan l’acusa-
ció fa referència al fet de “saqueo 
y robo de ropas de la iglesia 
Parroquial, el testimoni judicial 
del 20 de juny de 1940, tant de 
Rosa com de Vicenta, davant les 
preguntes del fiscal militar i en 
presència del jutge, és pràcti-
cament el mateix sobre aquest 
fet en concret, i tots els altres: 
“Que es cierto que un día estando 
amasando el pan en un horno 
requisado por la Colectividad con 
otras mujeres, se encontraron en 
la necesidad de paños para tapar 
el pan, diciendo entonces una de 
las concurrentes que en la Iglesia 
había, marchando la declarante 
con otras cuatro y acompañadas 
del Presidente del Comité José Mi-
guel Albalat, quien tenía las llaves 
del templo, cogiendo las ropas 
que necesitaban y empleándolas 
para tapar los panes” (Vicenta 
C.G.) “...y que esa ropa quedó en la 
Colectividad hasta su disolución.” 
(Rosa C.G.)

És a dir, el que per l’auto 
judicial era un saqueig i roba-
tori de les robes de l’església, 
en eixe cas en concret, per les 
dos acusades, en la seva de-
fensa, expliquen clarament el 
que va ser, ja que havien agafat 
les robes de l’església per tapar 
el pa que acabaven de cuinar, 
acompanyades amb un respon-
sable polític que tenia les claus 
de l’església que estava tancada 
en aquells moments. La intenció 
de l’auto judicial era clarament 
sobredimensionar uns fets molt 
concrets en aquest cas, per 
fer-los quasi terribles als ulls de 
qualsevol fiscal militar i jutge 
franquista, que a més de jutjar 
uns fets ocorreguts durant un 
govern legítim i democràtic, en el 
que ells no governaven, jutjaven 
sense ser jutges reals.

Aquest és un exemple molt 
gràfic per entendre com mitjan-
çant la Causa General s’expli-
quen gran part dels successos 
i fets ocorreguts als pobles de 

“Mitjançant la 
Causa General 
s’expliquen 
gran part dels 
successos i 
fets ocorreguts 
als pobles de 
la rereguarda 
republicana"
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la rereguarda republicana, amb 
l’objectiu principal d’incriminar 
a la població que s’havia mos-
trat contrària al règim franquista 
durant la guerra. Són la majoria 
autos judicials, declaracions i 
informes de la Guàrdia Civil, i 
l’alcaldia franquista, recopilats 
un cop acabada la guerra per 
conformar la mateixa Causa Ge-
neral. En el cas de Les Coves de 
Vinromà els documents van des 
de 1941 a 1968, i són públics. * 

Continuem amb la investigació 
de Gerard Carceller: 
L’acta, feta a les Coves de 
Vinromà el 18 de juny de 1940 
especifica que Rosa “antes del 
Glorioso Movimento Nacional se 
distinguió en ideas extremistas y 
manifestaciones, perteneció a la 
Sindical Centro Obrero el Matuti-
no; durante el Movimiento Nacio-
nal perteneció a la Sindical C.N.T. 
y Colectividad de la misma y F.A.I.; 
intervino en el saqueo y robo de 
ropas de la Iglesia Parroquial 
de esta localidad. Es de mala 
conducta por todo lo expuesto en 
el presente acta y estar separa-
da (sic.) de su marido. Es torna a 
esmentar més avall que intervino 
en la profanación de Iglesias y 
objetos sagrados y lo hizo por 
su propio impulso i també que 
hizo propaganda marxista en 
manifestaciones con banderas 
y estandartes, bociferando (sic.) 
y alentando (sic.) a las masas en 

contra de la religión (sic.), Franco y 
sus soldados.5 “

Finalment el 20 de juny de 
1940, es durà a terme la compa-
reixença i la declaració indaga-
tòria de Vicenta i Rosa Carceller 
Garcés. “Davant les preguntes 
del fiscal militar i en presència 
del jutge. Per sort, el 27 de no-
vembre de 1940 el jutge auditor 
de la tercera regió militar tramet 
un document segons el qual pro-
cede que el presente procedimi-
ento sumarísimo se convierta en 
sumarísimo ordinario […] y ya con 
este carácter, teniendo en cuenta 
que ha sido agotada la investi-
gación de estos autos, sin que 
aparezca debidamente justificado 
la perpetración del delito perse-

guido, procede de V.E. acuerde 
el sobreseimiento provisional de 
la presente causa, cosa que serà 
acceptada pel Capitán Militar 
de la Región Enrique Cánovas 
Lacruz dos dies més tard6. Final-
ment, l’any 1944 el cas quedarà 
tancat, primer provisionalment i 
després de forma definitiva.” 

Tot i no haver estat condem-
nades a presó, Vicenta i Rosa 
Carceller Garcés van patir durant 
el procés presó provisional, i 
presó atenuada des del 21 d’abril 
de 1939, fins al 29 de novembre 
de 1940. Amb la mateixa causa 
judicial a cadascuna d’elles: Rosa 
Carceller Garcés (2252;1939;Cas-
tellon;;13688;7) i Vicenta Car-
celler Garcés (2252;1939;Caste-
llon;;13688;7) 

Tampoc es pot obviar el que 
ve després de la judicialització 
de l’individu en la postguerra 
franquista als pobles, i Gerard 
Carceller ho explica molt bé.

“Cal suposar també tota la 
llosa social i psicològica pròpia 
de la repressió franquista en 
l’àmbit d’una comunitat rural del 
País Valencià. El fet d’haver de 
suportar, a banda de les priva-
cions de llibertat i els humiliants 
procediments propis de procés 
militar, no era l’únic preu que van 
haver de pagar per haver militat 
en organitzacions d’esquerres; els 
escarnis públics, les vexacions, les 
mofes i els retrets d’alguns dels 
veïns de les Coves de Vinromà 

“Tres xiques de 
17 anys van ser 
empresonades 
a Castelló el 
1939 per uns 
fets ocorreguts 
durant la II 
República, 
abans de la 
guerra, quan 
tenien 12 anys”

ASSESSORIA FISCAL
COMPTABLE

I CENTRE DE CÀLCUL

INMACULADA MATEU GIRONA
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també devien ser presents durant 
bona part de les dècades posteri-
ors al conflicte civil.” 

Antonia Villalonga i Francisca 
Zaragozá
Un altre episodi durant la post-
guerra al poble, apareix per una 
acusació particular d’una veïna 
un cop acabada la guerra, a tres 
xiques de 17 anys. Les quals van 
ser empresonades a Castelló 
el 1939, per uns fets ocorreguts 
durant la II República, abans de 
la guerra, quan tenien 12 anys 
aproximadament.

Concretament els fets es 
remunten un 14 d’abril del 1933, 
durant la celebració del dia de 
la II República, dos anys després 
de la seva proclamació. Una gran 
massa de gent va manifestar-se 
pels principals carrers del poble 
fins a l’escola, a favor del mandat 
republicà. En la capçalera de la 
manifestació anaven tres xi-
quetes de 12 anys que portaven 
cadascuna d’elles una bande-
ra - la de la República, la de la 
UGT, i la de la CNT- en aquell 
moment es trobaven en un marc 
polític elegit democràticament, 
en el que estaven permeses les 
manifestacions i actes polítics 
de tota mena. Simplement per 
aquest fet, dos d’elles van estar 9 
mesos a la presó de Castelló, on 
van complir els 18 anys.

Si veiem les causes judicials 
d’elles dos, són exactament 
iguals, ja que fan referència a 
la mateixa acusació: Antonia 
Villalonga Zaragozà (1971; 1939; 
Castellon; 13770; 3) i Francisca 
Zaragoza Giner (1971;1939;Cas-
tellon;13770;3). La tercera d’elles, 
Rosario Barreda Bellmunt, no 
va anar a la presó, ni consta cap 
causa judicial. Va marxar cap a 
Capicorb amb la seva família. 

Gertrudis Muñoz 
També es té constància d’una 
causa judicial a un altra dona del 
poble. Gertrudis Muñoz Marzà 
(7651; 1939; Castellon; 14251; 5), 
que va tenir el seu últim fill a la 
presó. Es dia Jaime. 

El seu marit Jaime Fabregat 
Selma, era possiblement germà 
del primer alcalde Franquista, 

Tomas Fabregat Selma que va 
ser nomenat president d’una 
gestora, per un oficial de Cos 
Jurídic del general Franco, el 18 
de juny de 1938, i posteriorment 
confirmat com a alcalde l’11 de 
maig de 1940, fins al 9 d’octubre 

de 1943. 

Vicenta Adell
Hi ha una altra causa judi-
cial a Vicenta Adell Beltran 
(387;1941;Castellon;13838;1). No-
més sabem que estava afiliada a 
la CNT, i apareix com a vocal en 
l’acta fundacional de l’Agrupa-
ció de Dones Antifeixistes a Les 
Coves, l’abril de 1938. Desconei-
xen quins altres fets poden estar 
associats a la causa judicial més 
en concret.

En el padró apareixen cinc ger-
mans Adell Beltran. Antonio, Pri-
mitiva, Vicenta, Herminia i Jaime. 
Vivien a la Calderona, davant del 
Molinet. Van néixer entre 1905 i 
1920 aprox. Al padró de 1940 no 
estan. Possiblement marxarien a 
un altre lloc a viure. 

Per ajudar els maquis
Finalment apareix un altre 
episodi de repressió a dones 
de Les Coves relacionat amb 
la resistència antifranquista del 
maquis, que ja s’havia nomenat. 
Una mare i dos filles van patir 
una forta persecució per ajudar 
a qui més ho podia necessitar, 
en aquells moments tan difícils. 
El testimoni oral d’Aurèlia Garcés 
Granell (2004) parla sobre aquest 
episodi al poble:

“També diuen que unes dones 
del poble estaven en contacte 
amb els maquis, els portaven 
menjar, i els contaven coses. La 

mare que va estar a la presó, era 
la que més en contacte en ells 
estava,... i una germana també,....” 

“La mare d’eixes xiques va anar 
a la presó. Ella explicava que la 
Guàrdia Civil els pegava molt fort, 
perquè quan va estar detinguda, 
estava en la mateixa cel·la que la 
resta de detinguts lligats de mans, 
i explicava que els curava perquè 
sempre estaven tots sangosos. 
Ella aconseguia deslligar-se les 
mans i els podia curar.”

“La gent del poble sabia d’ei-
xes dones, però per temor ningú 
deia res obertament. En grups de 
confiança la gent sí que afirmava 
que eren molt atrevides. Però la 
gent tenia molta temor en aquell 
temps.” 

En el llibre de Raül González 
Devís “Tragèdies Silenciades. 
Repressió franquista i maquis a 
les comarques del nord del País 
Valencià”, en el capítol sobre la 
persecució dels maquis a Capi-
corb (pàgs 123, 124), apareix una 
dona nascuda a Les Coves de 
Vinromà, Vicenta Villalonga Cue-
vas, la Cabrera, com a companya 
de Francisco Capdevila Moliner, 
alies Nacido, que s’havia fugat de 
la presó de Borriana, i justament 
amb altres persones, conegue-
ren les visites dels guerrillers a la 
masia de Pedró José, a Capicorb, 
on vivia una parella que els do-
nava suport, Domitilia i Olivier.

Segons informe de la Coman-
dància 233 de la Guàrdia Civil van 
ser detingudes i interrogades 
diverses persones que confessa-
ren la situació de Nacido a casa 
de la Cabrera. Francisco Capde-
vila tot i ser ferit de bala en l’em-
boscada, va aconseguir escapar 
a Tírig on va ser curat, i finalment 
va aconseguir marxar a França. 
Vicenta Villalonga Cuevas (causa 
judicial 467; 1947; València; 20128; 
2) va ser detinguda l’abril de 
1948, amb les seves dos filles. 
Durant l’interrogatori va declarar 
la ubicació de la masia a 7 kilò-
metres de Torreblanca, al terme 
d’Alcalà de Xivert, guiant als 
guàrdies civils fins a la masia el 
dia 22 d’abril. Una vegada rodeja-
da la casa s’inicià un tiroteig en el 
qual tres guerrillers i un guàrdia 
civil van perdre la vida. (Calvo 

“Les dones es 
van organitzar 
per anar a 
visitar als 
presos a 
Benicarló”
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2009: 333 – 344)
En el sumari dels fets de Ca-

picorb, apareixen les dades de 
Vicenta i s’afirma diverses vega-
des el seu nom, també anomena 
les seues dos filles, Pilar, de 20 
anys i Carmen Zaragoza Villalon-
ga de 17 anys, aproximadament. 
Les dos tenen la mateixa causa 
judicial de l’any 1948, diferent de 
la de la seva mare, de l’any 1947, 
però també prové de València. 
Les causes judicials de les seves 
filles són: Pilar Zaragoza Villalon-
ga (365;1948;Valencia;;20249;1) 
i Carmen Zaragoza Villalonga 
(365;1948;Valencia;;20249;1)

Segons l’Arxiu Militar de Madrid 
(Archivo Historico y General de la 
Defensa) consten també causes 
judicials als dos germans de 
Vicenta. Jose Villalonga Cuevas 
(365; 1948; Valencia; 20249; 1) i 
Vicente Villalonga Cuevas (256; 
1948; Valencia; 21027; 1) 

Com aquests cinc episodis 
repressius amb nou dones ju-
dicialitzades amb causa judicial 
pròpia, hi ha molts altres episo-
dis que van passar a la localitat, 
segurament, i que les dones 
republicanes van patir en prime-
ra persona, sense tenir cap prova 
d’un delicte real, jutjades per les 
seves idees, o per ser família o 
tenir relació amb persones que 
ja eren perseguides d’abans. 
Supervivents d’una guerra i una 
persecució política franquista 
que duraria quatre dècades.

En el cas de la repressió i 
càstig a les dones, hi ha casos 
d’escarni públic, on se les rapava 
el cabell i se les passejava pels 
carrers, fent veure oli de ricí. Una 
pràctica habitual de vexació i 
anul·lació de l’individu com a 
persona, traient-li la seva iden-
titat perquè no es reconegués 
ni a si mateix. Era un tracte que 
van patir moltes dones ajustici-
ades per les depuracions en la 
primera etapa franquista, a les 
mateixes localitats. Un episodi 
molt poc documentat, i que va 
apareixent a la llum, amb foto-
grafies de dones republicanes 
rapades per tot el territori, un cop 
acabada la guerra.

Un context judicial, polític, so-
cial i cultural, que feia retrocedir 

de manera forçada molts anys 
en drets i llibertats per a la po-
blació i sobretot per a les dones. 
A aquesta situació s’afegeix la 
desesperació dels traumes que 
deixa una guerra viscuda, des de 
la impotència i la resignació, a 
l’estrès post-traumàtic. Tot en un 
context hostil que s’allarga, en el 
que la ferida per la pèrdua dels 
éssers estimats, va seguir sense 
poder tancar-se per ser perde-
dors d’una guerra sense punt 
final. La qual va seguir quaranta 
anys en forma de dictadura im-
pune, recreant-se constantment 
en eixe poder que li atorgà la vic-
tòria de la Guerra Civil o Guerra 
Espanyola de 1936-39.

Aquest és un article divulgatiu 

i de sensibilització sobre la me-
mòria local. De manera respec-
tuosa i rigorosa s’han publicat 
dades, noms, i informacions 
registrades en arxius oficials i 
públics, o en publicacions es-
pecialitzades. No pretén en cap 
moment ferir el record de cap 
familiar ací esmentat. 

2. Un exemple d’autoorganitza-
ció i resiliència de les dones en 
temps de postguerra i repressió 
franquista.
En uns fragments de l’entrevista 

a Aurèlia Granell Garcés (2004) 
resulta molt entenedor per-
què en un moment concret va 
recaure en les dones de famílies 
represaliades tota la responsabi-
litat per continuar sobrevivint:

"Els homes tancats a la presó, 
les cases buides, també s’havien 
apropiat de les finques dels que 
no estaven, tot i que després les 
van tornar, però tu mentre, venies 
en la butxaca buida, i si tenies 
quatre perres, et dient que la mei-
tat no valien. Quan vam tornar, a 
moltes cases ja ens havien furtat 
moltes coses, casi que ens havien 
deixat sense res. Tu podies vore 
coses teves que les portava altra 
gent, però t’havies d’aguantar".

"Van ser les dones les que es 
van organitzar per anar a visitar 
als presos (a Benicarló). La majo-
ria de la gent de dretes del poble 
no deia res, i alguna gent et co-
mentava que per què encara no 
havien soltat al teu familiar, si no 
havia fet res, però molt poca gent 
ho feia. La meva mare va anar a 
demanar firmes a gent de dreta 
perquè soltaren al seu home, i no 
va voler firmar ningú.

A més, a la presó els havíem de 
portar el menjar de casa, perquè 
allí no els donaven res. Anàvem 
totes les setmanes les dones, jo 
tenia un tio, que també tenia un 
germà allà, ens anàvem alternant. 
Anàvem amb el carro i un cavall 
que teníem. Allí després s’ajunta-
ven set o vuit que menjaven junts, 
perquè els deixaven cuinar. De 
menjar no els donaven, però els 
deixaven entrar el que portaven 
els familiars. Així les famílies dels 
presos s’anaven alternant, i cada 
setmana anava una a portar el 
menjar al grup de presos".

Començava així l’inici d’un dur 
camí de postguerra també per 
a moltes dones, que van haver 
d’organitzar-se i resistir, superant 
les adversitats per sostenir a les 
seves famílies, sota un règim 
dictatorial, que provocà una 
recessió en tota classe de drets 
i llibertats per a la majoria de la 
població. 

Notes: 

1: Archivo Historico de Defensa, Tribunal 

Militar Primero (Madrid), Fondo: Caste-

“Hi ha molts 
altres episodis 
que van passar 
a la localitat, 
segurament, i 
que les dones 
republicanes 
van patir 
en primera 
persona, sense 
tenir cap prova 
d’un delicte 
real”
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llón, Sumario 2252, Año, 1939, Legajo: 

13688, Caja: 5; 2: Idem. document núm. 

7; 3: Idem. documents núm. 10, 11 i 12; 4: 

Idem. document núm. 17; 5: Idem. docu-

ment núm. 18 i 19. Si el jutge instructor 

demanava voler rebre informació sin 

vaguedades ni imprecisiones no creiem 

que el redactat de l’acta i les errades 

ortogràfiques i tipográfiques estiguéssin 

a l’alçada del requeriment; 6: Idem. do-

cument núm. 24. A continuació apareix la 

notificacaió i l’acús de rebuda signat amb 

l’emprempta dactilar de les acusades 

dels sobreseiment (document núm. 25). 

Bibliografia.

 - CALVO SEGARRA, José (2009). La Pas-

tora. Del monte al mito. Ed.Antinea

- GONZÁLEZ DEVÍS, Raül. (2016) Tragè-

dies silenciades. Repressió franquista 

i maquis a les comarques del nord del 

País Valencià. Col·lecció Memòria Històri-

ca. Universitat Jaume I. 

- GRAU REIG, Vicent. (2021) La bata-

lla de Llevant, una victòria silenciada. 

Guera i revolució a Castelló (1936-1939) 

Col·lecció Memòria Històrica. Universitat 

Jaume I. 

- ORTÍ PORCAR, Mª José i ALCALÀ 

GARCÍA, Immaculada Espacios propios 

(2008). Las mujeres participan: trabajos 

y saberes de las mujeres de Les Coves 

de Vinromà, Fuentes de Ayódar, La Pobla 

Tornesa, Ribesalves y Tales. Colección 

las mujeres recuerdan. Volumen 3. Fun-

dación Isonomía. Universitat Jaume I

- PEÑA RAMBLA, Fernando (2008). El 

precio de la derrrota. La Ley de Respon-

sabilidades Políticas en Castellón, 1939-

1945 . Col·lecció Humanitats. Universitat 

Jaume I

- PERIS MUIÑOS, Maribel.( 2012) Histories 

de vida al Castelló de la guerra i la post-

guerra. Castelló de la Plana. Col·lecció 

Memòria Històrica. Testimonis. Universi-

tat Jaume I. 

- PORCAR ORIHUELA, Juan Luis. (2013) 

Un país en gris i negre. Memòria històrica 

i repressió franquista a Castelló. Col-

lecció Memòria Històrica. Universitat 

Jaume I.

Articles de publicació periòdica

- BUESO BOIRA, Javi (2019). II Repúbli-

ca: conflicte, revolució, i Guerra Civil a 

Les Coves de Vinromà. 1931-1938 XXIII 

Jornades Culturals de la Plana de l’Arc. 

Les Coves de Vinromà. Octubre 2018. 

Publicació de les comunicacions. As-

sociació Cultural Tossal Gros. 1ª edició: 

octubre 2019

- BUESO BOIRA, Xavier. Grup per la Re-

cerca de la Memòria Històrica Les Coves 

de Vinromà. (2018). “Entrevista a Aurèlia 

Granell Garcés (2004)”. Revista Tossal 

Gros, 178 : 39 - 45

- REVISTA TOSSAL GROS nº 170. 2017. 

Secció: Aquells temps.

- BURIS-ANA nº 221. Abril 2015. Butlletí 

de l’agrupació borrianenca de cultura. 

(Portada. Foto:

 Presó de la Mercé. Borriana.1939).

Font Orals.

- Rosa Denia Salvador (2009) Les Coves 

de Vinromà. (GRMH Castelló de la Plana)

- Jaume Albella Albella (2003) Les 

Coves de Vinromà. (GRMH Les Coves de 

Vinromà)

- Aurèlia Granell Garcés (2004) Les 

Coves de Vinromà. (GRMH Les Coves de 

Vinromà)

- Paquita Cucala Molés (2017) Les Coves 

de Vinromà. (GRMH Les Coves de Vin-

romà)

- José Sales Forés (2017) Les Coves de 

Vinromà. (GRMH Les Coves de Vinromà)

- Carmen Osset Roca (2021) Barcelona. 

(Sants. La Bordeta) (GRMH Les Coves de 

Vinromà)

- José Cabedo Molés (2021) Les Coves 

de Vinromà. (GRMH Les Coves de Vin-

romà)

Fonts d’arxiu

 - Arxiu Històric Provincial de Castelló de 

la Plana. Fons Guerra Civil i Franquisme.

 Documents de Les Coves de Vinromà: 

AH2-COV(1936)

- Arxivo Militar de Madrid (Arxivo His-

tórico y General de la Defensa / Causas 

Judiciales)

- Archivo Histórico Nacional. Fiscalia 

del Tribunal Supremo. Causa General 

Las Cuevas de Vinromà, 1401, Exp. 18 / 

Fecha de formación: 1941-1968. Portal de 

Archivos Españoles. PARES. *Link: http://

pares.mcu.es/ParesBusquedas20/cata-

logo/description/4211532

- CDMH (Centre Documental de Memò-

ria Històrica) de Salamanca (PS_CAS-

TELLON_C0050_EXP0002_0015/0020) 

ADA Les Coves.

Per qualsevol consulta podeu 
escriure al nostre correu: grupre-
cercahistoricalescoves@gmail.
com

Javi Bueso Boira
Grup per la Recerca de la Memòria 
Històrica Les Coves de Vinromà


