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Un estudi sociològic del territori 
republicà a Les Coves de Vinromà (I)
Destaquem diferents organitzacions polítiques, socials i culturals, que juntament 
amb les infraestructures locals, van representar a la societat covarxina durant la 
II República, de l'abril de 1931 al juny de 1938.

Les agrupacions, sindicats, infra-
estructures, i òrgans de govern 
que es van crear, o van seguir 
funcionat a Les Coves durant 
este període polític i conflicte 
bèl·lic, ajuden a documentar de 
quina manera els seus habitants 
van defensar els drets i llibertats 
aconseguides democràticament 
un 14 d'abril de 1931.

En este període històric curt, 
però molt intens, van cristal-
litzar importants avenços en 
drets i igualtats socials. Però 
amb el cop d'estat Franquista 
el juliol del 1936, s'inicia una 
guerra sense treva perpetrada 
per militars feixistes, esclatant 
al mateix temps una revolució 
social per defensar-se de l'atac a 
la República. Una revolució que 
transcendí en tots els aspectes 
de la vida quotidiana, individual 
i coŀlectiva, durant la guerra a la 
rereguarda republicana.

Tots aquells models d'orga-
nització política, social, cultural 
i també militar, on van participar 
moltes persones del poble, per 
defensar-se de l'atac feixista, 
no han de caure en l'oblit, ni ser 
difamats per la historiografia 
franquista, que tant s'ha esforçat 
a fer-ho, per condicionar i conta-
minar el nostre imaginari col-
lectiu d'aquells esdeveniments i 
records.

La mal anomenada Guerra Civil 
va acabar sent global i localment 
una guerra de classes, on els 
militars franquistes amb l'ajuda 
del feixisme Alemany i Italià, ar-
rasaren a la població republicana 

més desprotegida, bombarde-
jant per primer cop en la història 
de les guerres contemporànies 
a la població civil. La qual va 
seguir patint una persecució 
continuada després de la guerra, 
a través d'una dictadura militar 
franquista que duraria 40 anys.

No es pot oblidar que l'ajuda 
dels més de 35.000 voluntaris 
de les Brigades Internacionals 
a favor de la II República va 
ser una resposta internacional, 
contrària a la col·laboració del 
feixisme europeu d'Itàlia i Alema-
nya. Per tant una guerra civil com 
a tal, estaria mal anomenada, 
en aquest cas més bé encai-
xaria com la Guerra d'Espanya 
o Guerra Espanyola, ja que va 
tenir projecció internacional, i així 
va ser. Els fets històrics la van 
caracteritzar com l'antesala de la 
II Guerra Mundial.

A continuació presentem una 

localització temàtica d'espais 
per a la memòria local, ubicats 
majoritàriament en les cases, 
patis, i recintes del nucli urbà del 
poble. Es tracta d'un mapatge 
històric en construcció, en el que 
s'han localitzat i contextualitzat 
en gran part 42 ubicacions de 
força rellevància. Els mapes que 
acompanyen l'estudi, ofereixen 
una aproximació històrica de la 
vida política, social, i cultural, i 
ens ajuden a reconstruir, i ima-
ginar de manera molt gràfica 
l'activitat de la població durant 
aquells anys de República i 
Guerra Civil / Espanyola a Les 
Coves de Vinromà. 

Per reconstruir el paisatge so-
cial, polític, i cultural al poble s'ha 
mapejat el territori urbà, rústic 
des d'una mirada històrica més 
plural, humana, i compromesa, 
que ens aproxima a la memòria 
local d'aquells anys. 

Contextualitzar millor els es-
cenaris, i captar els detalls que 
ja han desaparegut del nostre 
entorn més contemporani i 
immediat, pot ajudar a mante-
nir i ampliar una part del nostre 
coneixement històric local, que 
havia sigut oblidat per força, per 
la llosa de l'historiografia fran-
quista i l'imaginari de la por here-
tada per la repressió a totes les 
famílies republicanes del territori 
espanyol durant la postguerra.

A Les Coves tenim molts llocs i 
espais on encara queden sos-
tingudes en eixes parets i murs 
existents restes també d'aquella 
època. Parets, patis i tàpies les 
quals albergaren molts d'aquells 
esdeveniments de fa 85 anys. 
Són testimonis immunes d'aque-
lla immensa càrrega històrica i 
humana, tan definitiva. 

“Tots aquells 
models 
d'organització 
política, social, 
cultural i militar, 
on van participar 
moltes persones 
del poble, per 
defensar-se de 
l'atac feixista, no 
han de caure en 
l'oblit.”
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A manera d'exemple, en la 
ubicació dels locals i seus, s'ha 
recuperat la nomenclatura histò-
rica d'alguns dels carrers de Les 
Coves, posant primer els noms 
que portaven durant l'època 
republicana, després durant la 
franquista, i finalment l'actual. A 
partir d'ahí, de la nostra època 
actual, es pot iniciar una valo-
ració sobre l'existent o escassa 
nomenclatura de carrers que fan 
referència a eixa època en con-
cret de la història contemporània.

1) ÒRGANS DE GOVERN LOCAL.
1- Comitè Revolucionari. Es 
reunia al c. García Hernández 17 
(c. General Mola, o actualment c. 
Castelló), al c. Sant Joaquim, 14, 
per prendre les seves decisions, 
i a l’església, i al Cine Ideal ubicat 
al c. Julio Espinosa 13 (c. Calvo 
Sotelo, o actualment c. Nou), 
per fer actes de propaganda i 
mítings, segons explica la Causa 
General. A les Coves la seva 

activitat va de setembre 1936, al 
juny 1937. Estava afiliat a la CNT, 
i s’organitza amb la Col·lectivitat 
(C.N.T.), la qual es va constituir a 
l'octubre, durant el procés revo-
lucionari, ubicant-se al mateix 
local del Comitè. Acte seguit 
procedeix a l’expropiació de 
terres i incautació de tota classe 
de collites, cavalleries, i objectes 
per treballar el camp, de les fa-
mílies contràries al Font Popular, 
que eren les que més propietats 
tenien, generalment. Al desem-
bre es constitueix la Col·lectivitat 
de la U.G.T, la qual possiblement 
s'organitzava a un altre local. 

La Col·lectivitat a part d'incau-
tar també caps de bestiar, s'orga-
nitza en una Junta Masos per 
regular el treball en les finques 
incautades i col·lectivitzades. I 
en alguns casos s'obligava als 
propietaris a signar un document 
en el que es feia constar la ces-
sió voluntària de les finques a la 
Col·lectivitat durant deu anys. En 
altres incautacions l'explotació 
agrícola es va fer amb un acord 
comú entre els dirigents de la 
Col·lectivitat i els antics propieta-
ris. En la partida de baix s'establí 
la Col·lectivitat i s'obligà a 41 
veïns dretans a donar diferents 
quantitats de diners, en total 
80.000 pessetes. (Reguillo, 2016: 
420)

Es té constància sego ns testi-
moni oral de Rosa Dènia Salva-
dor (2009) que el seu pare Sal-
vador Dènia Expòsito, “va venir 

amb dos llauradors d'Almassora, 
on ja hi havien fortes experiències 
de col·lectivitzacions de terres, per 
organitzar amb el comité local la 
col·lectivitat al poble.”

Els Comitès Revolucionaris van 
existir en tots els pobles i ciutats 
del territori de forma autoorga-
nitzada en oposició l’alçament 
militar franquista. Originaris dels 
Comitès de Defensa, que van 
ser una estructura orgànica de 
la CNT, fundada al 1931, els seus 
antecedents venen de l’origen 
de la Secció Espanyola de la 
AIT. Tot i que molts d’ells eren 
cenetistes, també hi van haver 
formats per altres organitzacions 
obreres i antifeixistes.

Tot i que al mes de setembre 
es forma el Comitè Revolucionari 
de Les Coves, ja a finals del juliol 
va tenir que fer front a la Guàrdia 
Civil d’Albocàsser com a Comitè 
de Defensa, després de l’alça-
ment militar, segons el testimoni 
d’un dels membres del Comitè. 
(Albella, 2003) 

El primer Ajuntament des-
prés del cop d'estat franquista, 
es transformà en una Comissió 
gestora, que podem nomenar 
Comitè Revolucionari, els qual 
va del 21 de setembre al 26 de 
novembre de 1936. Conformat 
per les comissions d’Hisenda, de 
Governació, i de Policia Urbana 
i Rural. El segon període intern 
del 26 de novembre de 1936, 
fins el 8 de juliol de 1937, sota 
una agrupació de tots els partits 

“Existia una 
dualitat de 
poders al poble 
que va dotar 
inicialment de 
més força al 
Comitè.”
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polítics antifeixistes i agrupacions 
sindicals de la UGT I la CNT de 
la província. Conformat per les 
comissions de Guerra, Abasti-
ments, Obres Públiques, Hisen-
da, i Higiene. Durant quest temps 
el Comitè es reunia a la casa 
incautada per la CNT al c. García 
Hernández , 9 (c. General Mola, o 
actualment c. Castelló)

Segons informe de l'Alcaldia a 
Les Coves a data d'octubre del 
1938, emmarcat dins de la Causa 
General. Quan al setembre del 
1936 es constitueix el Comitè de 
Defensa, s’obliga al veïns d’ide-
ologia de dretes a presentar les 
escriptures que tingueren de les 
propietats rústiques i urbanes, i 
a donar elevades quantitats de 
diners en forma de donacions, a 
aquelles persones que segons 
el criteri del propi Comitè, eren 
contràries a la República, i segu-
rament algunes d’elles les més 
adinerades del poble.

En un altre informe del puesto 
de la Guàrdia Civil a Les Coves, a 
5 d'octubre de 1942, s'informa so-
bre els procediments empleats 
per l'organització local a partir de 
febrer de 1936 fins l'arribada de 
la guerra a la localitat : “La forma 
habitual eran las amenazas de 
muerte, las cuales hacían, tanto 
el Comité Revolucionario, como 
el Consejo Municipal, siempre 
que pretendían conseguir algu-
na cosa”. I en el mateix informe 
poques línies abaix, explica 
textualment, “No acostumbravan 

a maltratar mucho a sus víctimas, 
de obra, sinó de palabra, con 
mucha insistencia, pero de pa-
labra, principalmente les exigian 
sumas de dinero y propiedades”

El Comitè va a passar a tenir 
més força durant el primers 8 
mesos, en un context revoluci-
onari des d’on es prenien totes 
les decisions respecte a l’admi-

nistració i gestions del municipi. 
Mentre, l'Ajuntament va passar a 
un segon pla. D’aquesta manera 
existia una dualitat de poders al 
poble, que va dotar inicialment 
de més força al Comitè. Amb 
la reforma de l’administració 
del segon govern de Largo 
Caballero al gener de 1937, els 
Ajuntaments es converteixen en 
Consells Municipals, que s’enfor-
teixen enfront als Comitès, que 
acaben desapareixen inclús en 
algunes poblacions. El Comi-
tè Revolucionari acaba la seva 
activitat un cop es forma una 
gestora amb regidors i junta, a 
l’Ajuntament, encara que molts 
d’ells van seguir sent el mateixos.

Les persecucions entre els 
homes més actius d’un bàndol 
i l’altre durant aquets període 
marca molts esdeveniments 
al poble, abans i després de la 
guerra, registrats en la Causa 
General a l’arxiu PARES. Sent 
aquest registre (C.G.) una font 
de l’època, parcial i del bàndol 
franquista.

A mesura que avança la guerra 
el Partit Comunista va agafant 
força com a defensor de l’ordre 
Republicà i dels petits propie-
taris, enfront als col·lectivistes i 
anarquistes. Les diferents lluites 
de poder entre anarquistes i 
comunistes, com al maig del 37 
a Barcelona, marquen un abans i 
un després en la lluita de poder 
interna entre sectors polítics de 
l’esquerra a tot el territori.

Exemples de paper moneda de les 
Coves de Vinromà durant 1936/37.
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2- Consell Municipal. Després 
d’aquest període el Comitè perd 
força, i el Consell Municipal de 
l’Ajuntament passa a prendre les 
decisions més importants. Cal 
tenir en compte que en aquest 
moment membres del Comi-
tè passen a formar part de les 
comissions del propi Ajuntament. 
Aquest últim Ajuntament queda-
ria conformat per les comissions 
d’Hisenda, Sanitat i Assistència 
Social, Abastiments, i Agricultura 
(Sombes, 2005: 32) En un període 
que va del 8 de juliol del 1937, 
fins al 8 de juny de 1938, quan es 
dissol tota institució republica-
na per l’arribada de la guerra al 
poble, instal·lant-se en pocs dies 
el govern franquista. 

Es reunia en el mateix lloc on 
avui en dia està l’Ajuntament. 
Constituït el 8 de juny de 1937, 
amb l'alcalde José Escoí Barre-
da, de Izquierda Republicana (IR). 
En aquell moment un dirigent 
de la CNT denunciava al gover-
nador civil que la representació 
de Izquierda Republicana estava 
composada per membres de 
partits dretans, inclús un d'ells 
havia sigut regidor durant la 
Dictadura de Primo de Rivera 
(Reguillo, 2016: 420) Tot i així, 
com ja s'ha dit, alguns membres 
del Comitè passen a formar 
part de les comissions del propi 
Ajuntament. 

Un altra activitat destacada del 
Consell Municipal amb la Man-
comunitat d’Agricultors i Indústri-
es, durant 1936/37 va consistir en 
emetre paper moneda en forma 
de cartrons o trossos de pergamí 
natural, segurament tret de les 
cobertes dels llibres de l’arxiu 
parroquial, per valor de 17.250 
pessetes, de les quals 15.250 va 
circular simultàniament, donant 
solució a la crisi monetària que 
patia el poble, al igual que tot el 
territori durant la guerra civil. Ja 
amb el final de la guerra la mo-
neda local va quedar totalment 
anul·lada. 

2) ORGANITZACIONS I PARTITS 
POLÍTICS

3- Acció Republicana, després 
Esquerra Republicana. Docu-

ments d'arxiu ubiquen el comitè 
local d'aquest partit al C. Fermin 
Galán, 12 (c. Generalísimo, i ac-
tualment c. Boix Moliner). Tam-
bé trobem dades interessants 
sobre el partit, amb 460 afiliats, 
800 vots aproximadament, i 8 
regidors dels 12 que hi havia a 
l'Ajuntament de Les Coves en la 
primera etapa republicana. But-
lletí amb data de 29 de setembre 
de 1932. En un altre document 
s'informa de dos conferencies 
que realitzarà el President del 
Consell Provincial d'Esquerra Re-
publicana, Francisco Casas Sala 
el 24 de març de 1935, la primera 
a les 10 del matí a Les Coves de 
Vinromà, i la segona a les cinc 
de la tarda a Alcalà de Xivert, les 
dos el mateix dia i en els respec-
tius locals socials de cadascuna 
de les localitats.

Així a les Coves de Vinromà en 
les eleccions municipals del 12 
d'abril de 1931, “dels dotze regi-
dors elegits a les urnes, vuit eren 
republicans, i quatre demòcrates. 
Cap monàrquic, per tant figurava 
entre els membres del nou govern 
municipal covarxí”. (La Provincia 
Nueva, 13 abril de 1931).

 L'historiador Eugeni Díaz 
Manteca (2002) rescata les col-
laboracions en premsa escrita 
del corresponsal a Les Coves 
de Vinromà durant el mandat 
republicà, Vicente Vallés. En un 
dels seus primers articles titulat 
“Los arrivistas”, publicat a un 
dels nous diaris castellonencs 
anomenat Libertad (17/04/1931), 
parla de l’eufòria republicana al 
poble i com els cacics monàr-
quics intentaven agarrar-se a 
qualsevol opció, inclús la d’adhe-
rir-se al Partit d’Acció Republica-
na, per sumar-se al bàndol dels 
vencedors. 

4- Partit Comunista de Les 
Coves de Vinromà. Amb data 
constitució dels estatuts el 4 de 
novembre de 1936, i ubicat tam-
bé al c. Fermín Galan número 17.( 
c. Generalissimo, i actualment c. 
Boix Moliner . En un article del 
periòdic Generación Roja, butlletí 
de l'òrgan del comitè provincial 
del Partit Comunista, del 6 de 
març del 1937, s'informa de com 

funcionen els comitès locals de 
diversos pobles de la zona. El 
secretari polític Albella informa 
explicant que no ha funcionat 
l'activitat de les conferències, 
ni s'han constituït les cèl·lules, 
ni repartit el treball. Tot i així 
prometen unificar als afiliats per 
desenvolupar el treball local del 
Partit. També remarca que les 
terres col·lectivitzades han de ser 
dirigides pels camperols, i invita 
a tots els covarxins a elaborar un 
treball polític que acabe unifi-
cant a tots els antifeixistes en 
general.

5 -F.A.I. (Federació Anarquista 
Ibèrica) Les Coves. Constituïda 
el 27 de gener de 1938 amb un 
acta firmada per quatre perso-
nes del poble com a comissió 
organitzadora. En l'acta també 
es detalla que la quota mensual 
dels afiliats serà de dos pes-
setes, i que aquesta agrupació 
tindrà el seu local al c. Garcia 
Hernandez ( c. General Mola, i 
actualment c. Castelló ). 

6 - Agrupació Anarquista de Les 
Coves de Vinromà. Constituïda 
el 25 de febrer, amb una reunió 
presidida per la comissió orga-
nitzadora, derivada de la pròpia 
F.A.I., a la que va assistir dotze 
persones del poble, i va tenir lloc 
al local social del Sindicat Únic 
d'oficis varis, al c. Julio Espinosa 
nº 38 o 32?. ( c. Calvo Sotelo, i ac-
tualment c. Nou). Igualment este 
Sindicat en la seva acta de cons-
titució li consta assignat un altre 

“A les últimes 
eleccions de la 
II República al 
febrer de 1936, 
a les Coves 
es mostra 
una majoria 
clara del Front 
Popular”
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local, al c. Fermín Galan número 
17, (c. Generalissimo, i actualment 
c. Boix Moliner) 

7- Centro El Cascall, Radical 
Socialista. (Partit Republicà Ra-
dical.). També al c. Fermin Galán 
(c. Generalissimo, i actualment c. 
Boix Moliner) 

El Testimoni de Jaume Albe-
lla Albella (2003), explica les 
característiques d'aquest partit 
polític i la ubicació de la seva seu 
social al poble: "Lo Centro Radical 
Socialista, que el jefe ere Gasset 
de Castelló. Però quan votaen, 
votaen a Alejandro Lerroux, a les 
dretes. Eren Radicals socialistes 
de dretes, Li dien el centro el Cas-
call, estae ahí a la carretera, ahi al 
costat del cafè del Calvo.Ho van 
fer al costat i en una porteta per 
dins, i això era el Cascall".

En el periòdic República, por-
taveu del Partit Radical Republi-
cà, l'11 de setembre 1931 apareix 
una notícia sobre el poble on 
s'explica la creació d’una biblio-
teca, “dient que s’ha reunit molta 
gent del poble, s’han aportat 
diners per compra llibres i que ja 
s’han instal·lat al nou local”. En 
una altra nota també del periòdic 
República, de l'11 de gener de 
1932, destaca un acte polític mul-
titudinari a Les Coves del Partit 
República Radical, al gener de 
1932, i al que va acudir Fernando 
Gasset Lacasaña, diputat de la 
província de Castelló per aquest 
partit, que a les Coves tenia una 

forta representació. Al gener de 
1935, en un altra nota del mateix 
periòdic, concretament del 3 de 
gener, parla d'un altre acte en el 
que vingueren diputats a Corts 
del Partit Republicà Radical, i 
altres personalitats polítiques del 
partit.

A partir de les últimes elecci-
ons de la II República al febrer 
de 1936, abans de l’alçament 
militar Franquista, a les Coves de 
Vinromà es mostra una majoria 
clara del Front Popular, amb la 
coalició electoral dels diputats 
per Castelló, que van aconseguir 
1074 vots, seguit de la candida-
tura del Partit Republicà Radical 
de Lerroux, amb 553 vots, la qual 
havia baixat molt els seus vots 
per la seva descomposició, ja 
que a les eleccions per les Corts 
celebrades el 28 de juny del 1931 
va ser el partit més votat a Les 
Coves de Vinromà.

Existien també altres forces 
polítiques organitzades a la lo-
calitat, com el, PSOE, UGT, JJ.LL 
(Juventudes Libertaries) i la JSU 
(Juventut Socialista Unificada). 

3) ORGANITZACIONS DE RE-
SISTÈNCIA A LA REREGUARDA 
REPUBLICANA, I EXÈRCIT RE-
PUBLICÀ A LA ZONA.

8- Agrupació de Dones Anti-
feixistes (A.D.A.) Ubicació de la 
seva seu desconeguda. En una 
assemblea amb una assistència 
de 34 dones, un 12 d'abril de 1938 

el comitè local de l'A.D.A queda 
constituït a Les Coves de Vinro-
mà. Juntament amb el comitè de 
Borriana, Vila-Real i la Vall d'Uixó, 
eren les quatre agrupacions 
locals existents a les comarques 
de Castelló, a més de la comissió 
organitzadora creada a Castelló 
a 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). 

Aquesta associació anomena-
da originàriament Organització 
de Dones contra la Guerra i el 
Feixisme, impulsada per les 
dones del PCE, com Dolores 
Ibárruri, La Pasionaria, al 1933 per 
tot el territori espanyol. Es crea 

“Els comités 
de l'ADA a les 
Coves i Borriana 
van tenir un 
component 
anarquista 
important per 
estar formats 
amb dones 
llibertàries”

C.  Blasc d’Alagó, 47

NOVA ADREÇA

albellaperruqueria690 326 988
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com reacció per l'ascens de Hit-
ler al poder al gener del mateix 
any. També unifica dones repu-
blicanes, socialistes i llibertàries, 
i al 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 reraguarda 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.

9- Junta Local de Defensa Anti-
aèria de Les Coves de Vinromà, 
formada per representants dels 
partits polítics al poble, com 
Esquerra Republicana, i orga-
nitzacions sindicals,com C.N.T. 
i U.G.T., integrades totes en el 
Front Antifeixista, a part també 
són membres un metge titular, 
i un paleta. Aquesta junta local 
va ser constituïda al poble el 9 
de desembre de 1936 al local 
de la Casa Municipal, en una 
reunió a la que assistiren disset 
persones del poble. Si bé és cert 
que com es diu en l'acta, no es 
tenien indicis de que es pogués 
patir un atac aeri a la localitat, en 
aquelles dates, si que convenie 
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.

10- Centre d'Instrucció i Reser-
va de Sanitat Militar. Grup Sani-
tari Coves de Vinromà. Hospital 
militar de campanya en el que 
estaven forces militars republica-
nes de baixa, que quedaven per 
incorporar. Documents d'arxiu 
donen constància de llistats dia-
ris de les forces militars ubicades 
en aquest centre d'instrucció, 
des del 24 al 29 de març de 1938, 
quan cada vegada el poble es-
tava més ocupat per soldats. En 
aquestes dates, el front es tro-
bava mol a prop de Sant Mateu 
i arribaven els ferits de guerra. 

En els documents es poden 
comptabilitzar els soldats, cabos, 
sergents, i tinents destinats a la 
zona. Segons testimonis locals, 
l'hospital de campanya durant la 
guerra estava ubicat a l'església. 
No sabem si abans es va ubicar a 
l'antic hospital del poble, el qual 
possiblement va ser bombarde-
jat ja que es trobava en el nucli 
antic, la part més afectada pels 
bombardejos del 1938.

11- Comandància integrada 
dins del XXII Cos de l'Exèrcit de 
la República. Ubicada on estava 
el Matutino, a l'Església Vella. 
Durant l'ofensiva del Llevant per 
les tropes franquistes, aquest 
Cos de l'Exèrcit Popular de la 
República agrupava les Divisions 
19 i 47. Segons l'historiador Juan 
Emilio Prades Bel, l'activitat d'una 
part del XXII Cos de l'Exèrcit de 
la República en aquest indret, va 
estar força activa des del març a 
l'agost de 1938.

La Brigada Mixta 209 va estar 
20 mesos activa, des d'agost 
del 1937, al març de 1939 en els 
fronts de Terol, Llevant i Extre-
madura, tenint un paper relle-
vant. Arriba a Vinaròs en ferro-
carril el 13 de març del 1938 per 
reforçar el XXII Cos de l'Exèrcit. 
El dia 23 d’abril ja es troba a Les 
Coves de Vinromà., i dos dies 
després ja està combatent a las 
Atalayas d'Alcalà contra la 83 
División Nacional. Concretament 
en els termes municipals de les 
Coves de Vinromà i d'Alcalà de 
Xivert, la 209 BM, va estar com-

batent pels trencats terrenys de 
la Serra de Murs, Les Talaes, Vall 
d'Angel, La Clapissa, La Moreria, 
i el Riu Coves-Sant Miquel, i vol-
tants ; mà a mà amb batallons de 
les Brigades Mixtes 107, 22, 69, 
81, 49, 38, 79 i 52, des de març 
fins l'agost de 1938.

Davant d'aquestes muntanyes 
s'ubicaven els exèrcits franquis-
tes de la 83 Divisió i la 4ª Divisió 
de Navarra. La 4ª Divisió de Na-
varra, en part es va traslladar cap 
al sector de Catí, i les unitats de 
la 83 Divisió nacionalista són els 
encarregats de protegir defen-
sivament tot el sector nacional 
que va des Coves de Vinromà 
fins al mar (Alcalà de Xivert, 
Alcossebre i la Serra d'Irta) al 
llarg del capdavant de la mar-
ge esquerra del riu Coves-Sant 
Miquel.

El 15 de maig de 1938, la 107 es 
troba atrinxerada entre l'ermita 
de Sant Miquel fins a la rambla 
de la Vall de l'Àngel i la 209 B.M. 
A la seva esquerra, atrinxerada 
entre la Rambla de la Vall de 
l'Àngel i la cota 300 amb vista 
a les Coves de Vinromà. Cada 
Brigada cobria defensivament 
aproximadament uns 4 quilò-
metres lineals de terreny. Des 
de Capicorb, la desembocadura 
de el Riu Coves-Sant Miquel, 
fins a la població de Coves de 
Vinromà. Els defensors republi-
cans pertanyien a les Brigades 
Mixtes 81, 38, 69, 107, 209, 79 i 
211 de l'Exèrcit de Maniobres i de 
Llevant (Prades 2021)

Sembla que la unitat 209 B.M. 
tenia un marcat caràcter co-
munista, doncs provenia de la 
División del Campesino i segons 
la declaració de testimonis es va 
veure relacionada en l’assassinat 
de tres civils de la població, com 
ja s'ha documentat en la 3ª part 
de l'estudi historiogràfic. (Veure 
Tossal G. n. 193)

Dels centenars de soldats morts 
republicans, només a la zona de 
la Cota 300 i voltants, hi ha només 
registrats 19 soldats republicans 
que van morir a Les Coves durant 
la guerra. Tots aquets pertanyien 
a les Brigades Mixtes 52, 79, i 209, 
i la majoria eren soldats andalu-
sos, i també catalans.

“Dels centenars 
de soldats morts 
a la Cota 300 
hi ha registrats 
19 soldats 
republicans que 
van morir a Les 
Coves durant la 
guerra.”
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12- Brigada Panxo Villa. Ubicada 
al calvari. Segons testimoni oral 
de Paquita Cucala Molés (GRMH 
Les Coves. 2017) i Aurèlia Granell 
Garcés (GRMH Les Coves. 2017), 
el calvari va servir com a lloc 
per instal·lar-se també soldats, 
concretament la Brigada Panxo 
Villa, una força de xoc provinent 
de Terol, que possiblement 
va estar a Les Coves entre els 
mesos d'abril i juny de 1938. 
“Anaven vestits d'ocre, pantaló i 
caçadora, amb una roba de pell” 
(Paquita C.M.) “Anaven vestits tots 
de cuero per protegir-se del fred” 
(Aurèlia.G.G.) També van estar 
acompanyant l'evacuació de la 
població de Les Coves. “Recordo 
que quan marxaem en els carros 
del poble, mos ametrallaen els 
avions... Aquells soldats del Bata-
lló Panxo Villa, una vegada em va 
agafar un durant el bombardeig i 
ens deien, "debajo de los olivos" "y 
los carros que se separen" Aquells 
soldats molt bona gent, i molt va-
lents, anaven davant de tot, eren 
les forces de xoc" (Aurèlia G.G.)

4) SINDICATS OBRERS I AGRÍ-
COLES

13- Centre Obrer El Matutino. 
1936 - Església Vella. c. Vicen-
te Blasco Ibáñez (c. dels De-
semparats, actualment c. dels 
Desemparats) Sindicat de perfil 
autònom, i a amb una important 
afiliació al poble. Estava ubicat 
a l’església vella, la qual va ser 

bombardejada durant la 
guerra, segurament per 
estar ubicada en aquell 
moment una part de la 
comandància del XXII C.E. 
Republicà.

Aquest sindicat va desen-
volupar una activitat pels 
drets dels treballadors al 
camp i durant la construc-
ció de la carreta de Torre-
blanca, on van organitzar 
una vaga de dos dies per 
reclamar millores laborals. 

Segons el Testimoni 
de Jaume Albella Albella 
(2003), hi ha constància de 
l'activitat sindical al poble 
durant la II República fins a 
1936, a causa de l'inici del 
cop d'estat franquista, on 
les forces sindicals inicien 
l'inici d'una revolució coŀlec-
tiva en defensa de la República: 
"En la República vam muntar el 
sindicat de treballadors i els de 
llauradors, que aquí no hi havia 
res d’això. Primer hi va haver un 
president i un secretari, i cada dos 
anys canviàvem. Va haver tres 
presidents, i en això va venir la 
guerra." "El Sindicat es va formar 
per salvar-mos els obrers, per-
què en natros feen el que volien, 
però en el Sindicat no feen lo que 
volien, calien les hores de treball, 
el jornal fixe, sortir i entrar a tal 
hora. I això els amos no ho volien, 
els amos estan tots en contra del 
Sindicat, fins alguns republicans 
que eren llauradors estaven en 

contra del Sindicat. Llavors quan 
hi havia treball al poble, com per 
fer la carretera, el Sindicat dema-
nava cada setmana un torn per 
contractar a tots, si no, només 
contractaven a qui volien ells. A 
la carreta de Torreblanca que es 
va acabar entonces, el Sindicat 
es movia entre els empresaris i 
els capatassos per demanar les 
seves exigències. Era una defensa 
de la classe obrera.

El projecte de construcció 
de la carretera de Torreblanca, 
aprovat el juliol de 1933 amb fons 
procedents de l'Estat Republicà 
volia mitigar l'atur obrer, i serviria 
també per comunicar dos po-
bles importants com Les Coves 

15. Sindicat Agrícola El Covarchinense.
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i Torreblanca. Les obres amb el 
50% del pressupost aprovat al 
desembre de 1935 (555,916,83 
pessetes), van començar a l'abril 
de 1936, i es van paralitzar el 19 
de juliol del mateix any, immedi-
atament després del cop d'estat 
franquista. 

La relació de crèdits concedits 
per l'estat abans del 18 de Juliol 
de 1936 va ser de 54. 552,96 pes-
setes, concretament al març del 
1936, per la Diputació de Caste-
lló. Ja fins després de la guerra 
no es tornaria a reactivar la 
construcció de la carretera, que 
valorava el pressupost total del 
projecte insuficient per l'encari-
ment dels jornals i els materials. 

14- Sindicat Únic d'Oficis Varis 
de la C.N.T.-A.I.T. de Les Coves 
de Vinromà. Amb data constitu-
ció dels estatuts el 6 de setem-
bre de 1936, i ubicat al c. Fermín 
Galan número 17, (c. Generalísi-
mo, o actualment c. Boix Moliner) 
En el Setmanari Agitación ( nº 
60, 5 de junio de 1937, pàg. 3) hi 
ha un article titulat “También en 
Cuevas de Vinromà se manifes-
tó la quinta columna” , de José 
Vidal, sobre el conflictes de 
poder entre la CNT i el Consell 
Municipal, que en molts pobles, 
per ordre del governador civil de 
Castelló, s’impulsava la participa-

ció de la UGT, dins aquest òrgan, 
per neutralitzar el perill revolu-
cionari que suposava la CNT. En 
l’article s’explica que es convoca 
una manifestació en la que es 
demanava la sortida de les orga-
nitzacions sindicals del Consell 
Municipal, per no ser membres 
del Front Popular. El governador 
en l’informe argumenta que s’ac-
tuava per evitar els abusos dels 
cenetistes.

Consten també registrats al 
1933, quatre sindicats agrícoles 
al poble, dos al mas d’En Rieres i 
dos més a Les Coves, que suma-
rien un total de 602 socis i sòcies 
conjuntament.

15-. Sindicat Agrícola “El Covar-
xinense”. Amb 242 socis, i ubicat 
al c. Julio Espinosa, 5. ( c. Calvo 
Sotelo, i actualment c. Nou). 
Segurament com a referència a 
la seva primera seu. En el llibre 
Del Sindicat a la Cooperativa. Un 
homenatge al cooperativisme 
covarxí, els articles de Fran-
cisco Bueso Sales ens aporten 
informacions rellevants sobre el 
Sindicat en aquells anys. Com 
a record cap a d'ell, compartim 
literalment part del seus escrits: 
“El fundador del Sindicat va ser 
Julio Rebollo Atance, un funciona-
ri de professió veterinari, d'origen 
aragonès, que va emigrar de la 

seua terra per ocupar un lloc de 
treball a Les Coves, concreta-
ment a la Societat de Cavalleries, 
fundada durant la II República, 
després de 1931, i ubicada al c. In-
dalesio Prieto, 16 (on està l'escola 
bressol actualment al C. Moreria), 
entitat que presidia José Ebri 
Carbó, que posteriorment va ser 
també president del Sindicat”

“L'edifici fou construït al jornal 
de vila pels socis, al 1932. Durant 
la guerra civil, carros tirats per 
rucs i un xicotet camió particular 
transportaven garrofes del Sindi-
cat a Tortosa, a canvi de diversos 
productes com arròs, esparde-
nyes, abadejo i d'altres hortícoles, 
que es venien a la tenda del propi 
Sindicat, pels socis, voluntària-
ment o fent torns quan era neces-
sari per l'escassesa”

“El 16 d'abril del 1938, com que 
el front de guerra es trobava molt 
a prop del poble, començava 
l'evacuació de la població cap a 
Castelló, València, Albacete. El 
president del Sindicat en aquell 
temps (1937-1939), José Ebri Car-
bó, en anar-se'n la gent del poble 
va agarrar els diners de l'entitat i 
els va depositar al Banc d'Espa-
nya a Castelló. Després en tornar 
al poble acabada la guerra, va 
ser necessària la seua presència 
per poder recuperar els diners. Va 
ser una molt bona gestió ja que 
totes les perres les van donar per 
bones”.

“Aquest magatzem estava 
ubicat aproximadament al mateix 
lloc que ara ocupa la Caixa Rural, 
com també el magatzem de 
garrofes i el molí d'olí” (en el seu 
moment). [Continuarà]

Caixa Rural i magatzem de garrofes.

Javi Bueso Boira
Grup per la Recerca de la Memòria 
Històrica Les Coves de Vinromà
gruprecercahistoricalescoves@gmail.com

En l'article sobre la repressió a les dones de Caste-
lló i les Coves de Vinromà durant la postguerra, en 
l'apartat que es parla dels casos de les tres xiques 
acusades d'uns fets quan tenien uns 12 anys, remar-
car que només dos d'elles van anar a presó. Afegint 

que va ser Francisca Zaragozà Giner qui va marxar 
cap a Capicorb. I Rosario Barreda Bellmunt, l'única 
de les tres que no va entrar a presó, va marxar final-
ment cap a França amb la seva família.

FE D'ERRATES
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*Si que existeixen dos carrers actualment que fan 
referència a dos personalitats importants del poble  
que van viure en primera persona l'època que ens 
ocupa, la qual els va marcar de per vida. 
15-Ramón Ramia Querol (1896-1984). Destacat pro-
fessor que va protagonitzar una gran tasca pedagò-
gica a la localitat. Del 1918 al 1930 va revolucionar 
les tècniques d'ensenyament a l'escola, les quals 
van marcar a unes generacions, que afortunada-
ment ho van poder contar. Ja després va continuar 
fent de professor a Paterna, a la FETE-UGT (Fede-
ración Española de Trabajadores de la Enseñanza) 
durant ja la II República i la guerra. Aquest Sindicat 
organitzà classes i escoles laiques socialistes, en les 
Cases del Poble, per a  persones de totes les edats, 
creant cooperatives amb materials escolars, i orga-
nitzant en temps de guerra les Milícies de la Cultura, 
que oferien classes i conferències als milicians. 
També va ser anomenat per la Ministra Federica 

Montseny, Conseller Nacional d'Assistència Social, 
motiu pel qual va participar molt en l’avaluació 
dels xiquets i xiquetes fora d'Espanya. A l'acabar la 
guerra, com moltíssims altres professors va patir la 
repressió, i la presó. Va ser condemnat a trenta anys 
i un dia, però la seva família va buscar avals tant de 
Les Coves, com de Paterna i finalment, va complir 
dos anys de presó, però quedant apartat del ma-
gisteri pel govern franquista, fins l'any 1964.  Als 68 
anys, quan les institucions van acceptar finalment 
les seves peticions i li permeteren reingressar a la 
docència. 
16-Luis Lucía Lucía  (1888 -1943)  Advocat, periodis-
ta i polític. Cofundador de la Dreta Regional Valen-
ciana. Va ser empresonat primer pels republicans, 
per estar en contra de les idees comunistes,  i des-
prés pels franquistes per defensar el República com 
a règim legítim, fins la seva mort per una malaltia, a 
València al 1943.

TERRITORI REPUBLICÀ. LES COVES DE VINROMÀ 1931/1938. ELS CARRERS.
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per a més informació:

revista@tossalgros.es
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