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4) SINDICATS OBRERS I AGRÍ-
COLES (Continua del núm. 
anterior)

16- Sindicat Agrícola Sociedad 
Protectora de Cavallerias de 
Sant Antonio, amb 75 socis i 
ubicat al Mas d’Enrieres. 

17- Sindicat Agrícola Sociedad 
Protectora de Cavallerías “La 
Amistad” amb 101 socis, i ubica-
da també al Mas d’Enrieres.

18- Sindicat Agrícola Sociedad 
Protectora de Cavallerías, amb 
184 socis, ubicat al c. Indalesio 
Prieto (actualment c. Moreria).

5) FÀBRIQUES I INFRAESTRUC-
TURES MUNICIPALS, LOCALS I 
PARTICULARS

19- Telégrafos. Ubicat al carrer 
del Portalet Va tenir una impor-
tància rellevant per les comuni-
cacions postals i via telegràfica 
durant la II República i l'inici del 
conflicte de la Guerra d'Espanya. 

Com a fets documentats tro-
bem el cas d'Emilio Roca Mon-
fort, represaliat pel franquisme, 
expulsat un any després d'aca-
bar la guerra del cos de Telégra-
fos on pertanyia, per ser republi-
cà. Pare de Raquel Roca Tirado, 
la xiqueta del Miracle. A qui no 
li interessaven els temes religi-
osos, però va rebre una pallissa 
de la Guàrdia Civil per tot allò, 
perquè pensaven que era ell qui 
s'ho estava inventant tot, quan 
ell no tenia res a vore ni s'havia 

inventat res particularment. 
Si seguim la història de vida 

d'aquesta família, finalment des-
prés d'aquells fets del Miracle 
l'hivern de 1947, que provocaren 
un riu constant de visites a la 
seva casa, van voler allunyar 
a la seva filla de tot allò, i com 
tampoc tenien feina per pagar 
la casa, va haver de marxar del 
poble tota la família a una masia 
que els seus pares tenien a Les 
Useres. Anys després van marxar 
a Barcelona per instal·lar-se defi-
nitivament una part important de 
la família.

Un cop el cos de Telégrafos 
cau en mans franquistes, durant 
tota la dictadura, la correspon-
dència postal serà fortament 
controlada a tota la població de 
Les Coves de família republicana 
fins a la mort de Franco el 1975.

20- L’Escorxador Municipal. 
Construït durant l’alcaldia de   Te-
òfilo Nos Puig (1923-1929) Man-

dat que va abastar bona part de 
la dictadura del General Primo 
de Rivera), va ser posteriorment 
durant la II República, el segon 
president del Sindicat Agrari “El 
Covarxinense” (1933-34)

21- La Caserna de la Guàrdia 
Civil. Construïda també durant 
l’alcaldia de Teòfilo Nos Puig 
(1923-1929), on actualment 
s’ubica el centre de salut. L’antiga 
caserna estava on l’actual Ban-
caixa, i comunicava amb el carrer 
de darrera.

Un estudi sociològic del territori 
republicà a Les Coves de Vinromà (II)
Segona part de l'article sobre 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.

Telègrafos al carrer del Portalet  l'any 1953.

Escorxador Municipal.
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22- Sociedad de Socorros Mutu-
os. Virgen de los Desamparados 
1880. /Unión Obrera. Socorros 
Mutuos. 1931. Ubicada al c. Vi-
cente Blasco Ibáñez (actualment 
c. dels Desamparats ). Fundada 
el 1880 i reformada el 1931. Era 
una entitat privada que cobria a 
les persones més necessitades, 
o també els enterraments. “Pel 
seu manteniment els socis abona-
ven una quantitat de diners quin-
zenal o mensual i, per altra banda 
hi havia socis benefactors, que 
eren persones de bona posició 
econòmica, que pagaven desinte-
ressadament”. Durant la II Repú-
blica es reformen part dels seus 
estatuts, es canvia el seu nom, i 
s’amplia la cobertura per a que 
els seus afiliats pogueren rebre 
una retribució econòmica amb 

baixa mèdica, en cas de baixa 
laboral per accident o malaltia. 
(Del Sindicat a la Cooperativa. 
Un homenatge al cooperativis-
me covarxí; Article de Francisco 
Bueso Sales. 2007: p.11) 

23- L’Escola al Mas de la Colo-
ma. Construïda durant la II Repú-
blica. El seu primer mestre, que 
es deia Don José, després de la 
Guerra Civil va tenir que exiliar-se 
a Mèxic. Segons s'explica en una 
entrevista al Tossal Gros n. 40, 
feta a Soledat Ferrando Barre-
da, nascuda al Mas d’Eixarca, 
on sembla ser que va caure una 
bomba durant la guerra.

24- Les Escoles Noves. Constru-
ïdes a principis del segle pas-
sat per l'ajuntament del poble, 

sembla que a l'any 1900 con-
cretament, on ara està la biblio-
teca i la Casa de la Cultura , van 
continuar la seva activitat durant 
el període republicà, albergant 
la renovació pedagògica per les 
influències de la Institució Lliure 
d’Ensenyament. En el cas de Les 
Coves, hi ha constància que afa-
vorí les activitats culturals realit-
zades pels alumnes, organitzant 
teatre i rifes per recaptar fons, 
també s'organitzaren excursions 
i homenatges a mestres. A partir 
del 1936 les classes començaren 
a ser mixtes.

Després de la proclamació de 
la II República la llibertat política 
i la llibertat de premsa mostrava 
la diversitat d’opinions respec-
te a conflictes polítics i socials, 
també entre veïns del poble. 

Esquerra: caserna de la Guàrdia Civil a la banda esquerra de la fotografia. Just al davant de la fàbrica del Semanero.
Dreta: Unión Obrera Socorros Mutuos a l'actualitat.
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Al periòdic Libertad, 12 de juny 
1931, a la pàg 5, apareix un article 
titulat “Al servicio de las hordas” 
on apareixen nomenades les es-
coles, enmig d'un conflicte local, 
on dos germans es queixaven de 
la retirada de la placa del car-
rer que portava el nom del seu 
familiar, Miguel Traver Ripollès, i 
per l’intent de profanar la làpida 
de la seva tomba. Sembla ser 
que un grup de veïns arrencà la 
placa i va pressionar a l’ajunta-
ment perquè li retirés el nom del 
carrer. Segons els seus familiars 
aquesta persona va facilitar al 
poble “les noves escoles de l’any 
1900, el fluid elèctric l’any 1908, i 
la creació de la “Germandat”. Per 
això l’any de la seva mort, al 1917, 
l’ajuntament decidí dedicar-li un 
carrer amb el seu nom”.  

Als pocs dies, el Comitè 

d’Acció Republicana, respon a 
aquesta queixa, també de ma-
nera contundent amb un article 
titulat “Cuentos Paternales”, on 
en referència al personatge en 
qüestió, el text diu: “les revolu-
cions arrosseguen la memòria 
dels grans i menuts dictadors” i a 
continuació explica que els fets 
del cementiri són mentida, i els 
fets de les escoles noves tenen 
a veure amb que aquest perso-
natge, quan va saber que l’ajun-
tament volia comprar el solar per 
fer les escoles, va comprar ell 
el solar i els va tornar a vendre 
a l’ajuntament a un preu molt 
superior. La rèplica també nega 
que la Germandat fora creada 
per ell, sinó que va ser fundada 
per Ramón Puig Giner, José Ebri, 
i d’altres.

25- La Fàbrica tèxtil Tejidos 
Miguel Traver. Fàbrica en funci-
onament durant la II República, 
creada al 1926, i ubicada davant 
del safareig de la Font de la Vila, 
al costat d'un altra fàbrica de 
farina. La fàbrica de teixits va do-
nar feina aproximadament a 35 
dones i 2 homes. Tenia 11 telers 
dedicats a la fabricació de tela 
per a llençols. En un article titulat 
“Los arribistas” publicat en el diari 
Libertad (17/04/1931), dona de-
talls “d’un industrial tèxtil covarxí 
que oferia bitllets a la gent per a 
que votessin a la monarquia, as-
setjant amb l’acomiadament a les 
treballadores de la seva fàbrica, si 
els seus pares no donaven el vot 
a qui ell demanava”. La fàbrica va 
tancar al 1974, degut a l’arribada 
de les fibres sintètiques. (Veure 
Tossal Gros 194)

Esquerra: Fàbrica la Farinera. Dreta: Antic Pati de l'escola, enderrocat el 1981. Foto: any 1961.
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26- Fàbrica La 
Farinera (de José 
Fabregat Fabre-
gat). A l’abril de 
1948 els maquis 
de la zona, mem-
bres segurament 
de la Agrupación 
Guerrillera del 
Levante i Aragón 
(AGLA), van efec-
tuar un atraca-
ment a la fàbrica 
de farina de les 
Coves de Vinromà, 
coneguda com la 
Farinera. Segons 
el testimoni de 
Jaume Albella Al-
bella (2003), arran 
d’aquest robatori 
van tancar a la presó a les 4 per-
sones que treballaven allí. En un 
altra entrevista, el testimoni d’Au-
rèlia Granell Garcés (2004) parla 
només d’una persona a la que 
tanquen a la presó, per aquest 
robatori a la farinera, en el que es 
van incautar 25.000 pessetes.

27- Fàbrica del Semanero. 
Produïa alcohol de les figues, i 
donava faena a més de 15 dones 
al poble. Ubicada al conjunt de 
cases anomenat grupo Semane-
ro. Hi ha informació sobre dues 
fàbriques d'aiguardent i alcohol 
a Les Coves el 1922. Propietat de 
Bautista Boira Llopis, i Francisco 
Julián Ostal, respectivament. 
(Prades, 2019) (Veure Tossal Gros 

194). 
Aquestes 

fàbriques do-
naven sous a 
les dones, ge-
nerant en part 
una pròpia 
emancipació 
econòmica 
per no de-
pendre de la 
família, pares, 
germans, 
etc. Tot en un 
moment en 
el qual també 
tenien dret a 
vot. Una lli-
bertat econò-
mica, política 
i social, que 

emancipava a la dona de forma 
íntegra per primer cop a Europa 
a principis del segle XX. Però 
la intrahistòria ens ofereix una 
realitat més complexa, versàtil 
i variable, on els fets generals 
no sempre coincideixen en els 
fets concrets de la història, i cal 
també tenir-los en compte , per 
construir un relat històric més 
afinat. A mode d'exemple, servi-
ria l'industrial tèxtil que assetjava 
a les treballadores amb l'aco-
miadament, si els seus pares no 
votaven a la monarquia, abans 
de la proclamació de la II Repú-
blica. Respecte “al treball a les 
fàbriques que alliberava a les do-
nes de Les Coves”, no és podria 
generalitzar tampoc, ja que po-

Fàbrica la Farinera, treballadors esmorzant.

“La intrahistòria 
ens ofereix 
una realitat 
més complexa, 
versàtil i 
variable, on els 
fets generals 
no sempre 
coincideixen 
amb els fets 
concrets."

C.  Blasc d’Alagó, 47

NOVA ADREÇA

albellaperruqueria690 326 988
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dien anar també obligades pels 
pares, i tots els beneficis anaven 
per cobrir part de les despeses 
familiars. La igualtat de drets a 
tots els estrats socials no arribà 
de manera immediata amb la II 

República, el procés va ser lent 
per múltiples factors; la dreta re-
publicana tampoc facilitava  els 
avenços més socials,  i la guerra 
declarada pels franquistes va 
interrompre el camí polític de la II 

República. 
Sí que cal destacar que, poc 

després del cop d'estat fran-
quista al juliol de 1936, el con-
seqüent esclat de la revolució 
social com a reacció a l'atac a 
la  II República, va provocar que 
les fàbriques, locals i infraes-
tructures passaren a mans dels 
milicians i comitès revoluciona-
ris, que sí van coŀlectivitzar els 
béns per donar feina a totes les 
classes socials afins a la Repú-
blica. Aquelles que eren sempre 
marginades o explotades pels 
grans propietaris i terratinents, a 
l'hora de donar o no donar feina 
als jornalers i obrers.

28- Forn de Puig. Ubicat on ara 
està el super Ferrando i l'estanc, 
al c. García Hernández 25 (c /Ge-
neral Mola, i actualment c. Cas-
telló). Este forn el portava Miquel 
el Xulo, que tenia la panaderia al 
davant, tot i que van passar altres 
forners com el Tequero i la seva 
dona Fraisca, El tio Xurro, pare de 
Felicitats, i el tio José, l'home de 
Trinitat. També van treballar vàri-
es dones com a palejadores. La 
tia panadera, la seva filla Dolores, 
Tereseta la cega, i Vicentica la 
Tequera, que va ser l'última. Com 
explica Paquita Ferrando Villa-
longa en el seu article sobre el 
Forn Puig: “Cada palejadora tenia 
la seva fornera, que era l'encarre-
gada de pesar el pa i cobrar a les 
dones, i si tenia temps, treia el pa 
del forn.

Forn de Puig.
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29- Forn Vell. Ubicat a prop de 
l'església Vella.

30- Forn de la plaça. Ubicat, al 
costat de l'Ajuntament. Portat pel 
tio Fèlix i la Tia Mercedes

31- Tenda de queviures Mon-
fort. Ubicada al Portalet. La 
portaven Federico Monfort i la 
seva dona Agustina, que es va 
quedar vídua.

6) LOCALS D'OCI I SEUS SOCI-
ALS I CULTURALS.

32- Café Bambo. Podria haver 
estat vinculat a la seu local del 
partit Acció Republicana/Izqui-
erda Republicana. c. Fermin 
Galan 12(?) (c. Generalissimo, i 
actualment c. Boix Moliner). On 
està ara la perruqueria a la plaça, 
o la casa del costat (?)

33- Cal Rosal. Local d’oci i ball, 
ubicat al c. Sant Antoni. Ubi-
cat on estava el Pub Hidrogen. 
El mateix propietari tenia dos 
locals, un per l’hivern i l’altre per 
l’estiu, el qual era un pati amb 
moltes plantes. Aquest local era 
més freqüentat per gent d’es-
querres habitualment. En aquest 
local 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 com-

ponents d'aquest grup de teatre 
estaven Gloria Sospedra, Lola 
filla de Mateu el boticari, i Car-
men Roca Monfort, entre d'altres. 
Aquesta última es va quedar 
vídua a l'agost del 1936, quan el 
seu marit Miquel Osset Merle, de 
professió militar i també profes-
sor, natural de València, va ser 
afusellat a Terol, després dels 
fets de la Puebla de Valverde. 

34- Café el Calvo. L’altre local 
d'oci, ubicat a la carretera, al c. 
Fermin Galán (c. Generalissimo, 
i actualment c. Boix Moliner ), a 
prop de la pl. Espanya. Era un bar 
freqüentat per gent de dretes, 
habitualment. Al costat estava el 

Centro El Cascall, Radical Socia-
lista del Partit Republicà Radical. 
Segons fonts orals hi havia una 
porta per dins que comunicava  
el bar amb el Cascall. Després 
de la guerra este cafè va seguir 
obert, sense l'existència ja de la 
seu política El Cascall. A mitjans 
dels anys cinquanta passaria a 
ser el Bar Roset

35- El Trinquet i el Cine Ideal. 
A part de jugar a pilota, era un 
espai per fer ball, espectacles, 
varietés i on es projectava cine 
mut. Ubicat al principi del c. 
Julio Espinosa (c. Calvo Sotelo, 
i actualment c. Nou) Cal tenir 
en compte que si el Cine Ideal 
s'ubicava, segons informes de la 
Causa General, al c. Julio Espino-
sa 13. Podria ser que es tractés 
de dos espais diferenciats, ja que 
les ubicacions estan proporcio-
nalment separades.

36- Café Plaga. Ubicat al c. Julio 
Espinosa (c. Calvo Sotelo, i ac-
tualment c. Nou), on actualment 
està La Fonda. Aquest café tenia 
habitacions, on es quedaven a 
dormir persones que es movien 
pels pobles per feina com advo-
cats, notaris, dentistes, etc.

37- Ca Manga. Local de ball i 
amb escenari, al c. García Her-
nández (c /General Mola, i actu-
alment c. Castelló). Al setembre 
del 1936 és ocupat pel Comitè 
de Defensa Revolucionari (el que 
seria ara Ca Cifre)

38- Café El Pito, al c. García 
Hernández (c. General Mola, o 
actualment c. Castelló) ubicat al 
costat de Forn de Puig (el que 
seria ara el Super Ferrando)

En este llistat d'ubicacions pot 
haver-hi errors, tampoc estan 
tots els espais, o serveis que van 
funcionar en eixe període de 
temps a Les Coves, lògicament 
hi havia molts més. Per exemple 
hi ha constància d'una farmàcia 
d'Octavio Besalduch Zaragozá, 
a la casa dels quatre cantons, o 
d'una mina de carbó a l'entrada 
del poble a prop del riu, i una 
o més fàbriques de rajoles al 

Bar el Roset el 1958.

“Faltaria 
investigar i 
enriquir la 
memòria 
local per 
aconseguir més 
informacions 
sobre estos 
i altres 
exemples."
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costat del desvio, venint també 
de Salsadella. Faltaria investigar 
i enriquir la memòria local per 
aconseguir més informacions so-
bre estos i altres exemples com 
la construcció del camí nou, o 
també anomenat camí de la roca 
tallà, que abans era un camí de 
ferradura, i durant la II República 
es va fer un camí nou, fins a la 
última casa que hi ha darrere de 
l'església.. 

També cal tenir en compte que 
algunes agrupacions polítiques 
del poble que apareixen en el 
llistat van tenir poca duració pel 
transcurs de la guerra, ja que es 
van constituir a principis de 1938, 
i al juny del mateix any les tropes 
franquistes entraven al poble.

Aquesta investigació ha sigut 
possible principalment gràcies 
a la recerca i consulta d'arxius 
històrics, articles del Tossal Gros, 
i les fonts orals, mitjançant l'ela-
boració d'entrevistes i consultes 
a gent del poble. 

Moltes gràcies a totes les 
persones que han aportat noves 
informacions, i han aclarit dub-
tes respecte a l'article. La seva 
memòria i coneixement és fona-
mental, i cal preservar-lo.

Per finalitzar enumerem a 
continuació, gràcies als estudis 
de Juan Emilio Prades Bel, la 
quantitat d'infraestructures i ser-
veis comptabilitzats ja l'any 1922 
a Les Coves; concretament un 
centenar, molts dels quals enca-
ra funcionarien l'any 1931 i més 
endavant. Consten vint-i-vuit mo-
lins d'oli, com el que hi havia al 
costat de l'escorxador, i 5 molins 
de farina. També afegiríem cinc 
barberies, dos alfareres, deu 
carnisseries, quatre fleques, tres 
forns de pa, tres fàbriques de cis-
telles, i quatre de rajoles i totxos, 
dos cereries, quatre paqueteries 
i merceries, com la merceria a la 
plaça de la Tia Paca, tres abace-
ries, una d'elles la de Monfort, i 
tres tendes de comestibles, una 
d'elles la Cooperativa La Florida 
Covarxinense, que també expor-
tava productes de consum. Dos 
fondes, dos posades, set taver-
nes, quatre cafès, dos estancs, 
dos bandes de música, una 
agrupació de danses, un cine, un 

teatre, un trinquet, un hospital 
municipal amb edifici propi (el 
qual va ser bombardejat durant 
la guerra), i altres infraestructu-
res, recursos, locals i serveis de 
tota mena, que formaven part 
d'eixe teixit socioeconòmic propi, 
imprescindible per la vida als 
pobles.

Un cop acabada la guerra, i 
avançada ja la primera etapa 
franquista, quasi no quedava 
teixit socioeconòmic popular i 
divers. El 1948 només quedaven 
menys de la meitat de serveis, 
locals, i infraestructures, la ma-
joria de les quals s'havien reduït 
pràcticament a la unitat. És a dir, 
una fonda, una cooperativa, dos 
cafès, dos bars, una fàbrica de 
farina, una banda de música, etc. 
Era l'inici de la llarga nit franquis-
ta a tots els pobles i ciutats del 
territori.

(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 )
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