Memòria per a l'oblit (I)
II República, guerra, postguerra, i present.
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“Si hi ha un acte d'amor,
aquest és la memòria”
Montserrat Roig
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D'un passat oblidat a un futur
amb memòria
El relat familiar com a relat social
de la narració històrica deixa
constància dels fets esdevinguts
al llarg del temps, viscuts en primera persona pels nostres familiars. Fonts d'informació viscuda,
i transmesa per la postmemòria
als fills i nets, per recordar uns
anys que van quedar oblidats
massa temps pel discurs oficial.
Els efectes de la repressió a
la població vençuda va generar
la destrucció de la subjectivitat
dels individus com a nucli de
veritat històrica. L'objectiu per
imposar l'oblit a la població justificava qualsevol càstig físic, moral o econòmic. En certa manera
el franquisme reescrivia sobre
cada individu la seva pròpia història, esborrant com fos possible
qualsevol record, qualsevol
anhel republicà. Volia eradicar
unes idees, i pensaments dels
milers i milers de persones que
van creure en un projecte polític
democràtic, ara fa 90 anys.
Afortunadament no sabien
que érem llavor. Cada cop més,
els gestos de veritat, justícia i
reparació, necessaris i també
urgents, van arrelant a la nostra
societat actual, arreu de pobles
i ciutats en forma d'actes oficials
i públics de reconeixement a les
víctimes del franquisme. Processos imprescindibles per tancar
el dol social i familiar d'una part
important de la població.
A continuació oferim un recull
d'històries de vida; d'exilis interns
i migracions forçades, de repressions i miracles, de pors i fam,
de vides truncades, i resiliències
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en terres covarxines, i més enllà.
Un recull de records de vida, i
memòries per a l'oblit.
(Aquest és un article divulgatiu
i de sensibilització sobre la memòria local. De manera respectuosa i rigorosa s'han publicat
dades, noms, i informacions
registrades en arxius oficials i
públics, o en publicacions especialitzades. No pretén en cap
moment ferir el record de cap
familiar ací esmentat )
1. Tres microhistòries retrobades

“D'aquells tres
homes que van
emprendre junts
el viatge, només
Miguel Traver
Prats va tornar
en vida."
Joaquín Osset Merle
Tot i tractar-se d'una persona
nascuda i formada a València, la
seva dona, Carmen Roca Monfort, era natural de les Coves de
Vinromà. Ell era Joaquín Osset
Merle, militar de carrera (Acadèmia de Saragossa), d'ideologia
d'esquerres, i estava ja retirat
durant la II República. Va opositar com a mestre i va demanar
plaça a Vistabella. On a més era
secretari de Unión Republicana.
Va morir afusellat durant
els primers dies de la guerra
(l'1 d'agost de 1936) a Terol, a
conseqüència dels anomenats
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 franquistes, va posar
fi a la vida de més de 40 republicans. Osset proper ideològicament a IR, es cartejava amb

Joaquin Osset Merle.
Azaña, amic de Casas Sala, i al
tornar a l'exèrcit va recuperar la
seva graduació de tinent.
Possiblement una de les
últimes persones de Les Coves
que el va veure en vida va ser
l'advocat, Miguel Traver Prats,
natural de Les Coves, el qual
signa un article com a secretari
general de la Societat General
de Regs, a l'Heraldo de Castelló
a finals de setembre de 1936, ja
passats els fets de la Puebla de
Valverde. Altres documents expliquen com la nit del 24 de juliol
del 1936, Miguel Traver Prats,
amic de Joaquín Osset Merle de
feia temps per la seva vinculació
a Les Coves, va anar amb cotxe
amb el Capità Sirera a recollir-lo
a Vistabella, per després anar a
Castelló a sumar-se a la Columna Casas Sala. Joaquín Osset
va acceptar pensant-se que es
tractaria d'una qüestió d'uns
dies, i així ho va comunicar a la
família. D'aquells tres homes
que van emprendre junts el viatge, només Miguel Traver Prats,
va tornar en vida dels fets de la
Puebla de Valverde.
Quan Joaquín Osset Merle
va ser assassinat, la seva dona
Carmen Roca Monfort, amb els
seus dos fills (una d'elles, Carmen Osset Roca, entrevistada
el maig del 2021 a Barcelona. Va
morir el 25 de juliol del mateix

Família Carceller Garcés
Un altra família molt arrelada al
poble, i molt implicada políticament en aquells anys, és la que
Gerard Carceller Barrabeig, historiador de Reus, amb avantpassats de Les Coves, documenta
molt bé. Es tracta de la família
Carceller Garcés.
Gràcies a aquesta investigació
podem conèixer qui eren, quina
implicació van prendre durant la
revolució, i el que això va comportar. A continuació reproduïm
part de la investigació que parla
dels seus dos tios, Joan Bautista
i Vicent:
“Joan Bautista Carceller Garcés
va néixer a les Coves de Vinromà
(Castelló) el 3 d’agost de 1902. El
seu pare, Vicent Carceller Traver,
que aleshores tenia trenta-cinc
anys, i la seva mare, cinc anys
més jove, Ambrosia Garcés
Albella, eren també del mateix
municipi.
Tenia, com a mínim, dues germanes més grans, Rosa i Vicenta
Carceller Garcés, a banda d’un
germà i una germana dels quals

Vicenta Carceller Garcés i Jaume
Villalonga Julve. 1925.
en desconeixem l’edat exacta, el
Vicent i l’Adela Carceller Garcés.
Treballant com a cisteller va
fixar la residència definitiva a
Reus al voltant de l’any 1923-1924,
moment en el qual és requerit
per dur a terme la prestació del
servei militar a Saragossa, servint
a l’arma de cavalleria".
A la ciutat de Reus treballarà
de cisteller i farà amistat amb el
matrimoni format per Domingo
Filella Rigol i Maria Maduell, propietaris de la cistelleria Maduell
de la Plaça del Castell. Segons
Joan Carles Sanromà, nét del
fundador de l’establiment, la
cistelleria va obrir portes l’any
1923, primer al carrer de la Mar
i després, el 1930, a la plaça del

Castell, on a banda dels propietaris, també hi treballaven diversos aprenents, Possiblement en
Joan Bautista fos un d’aquests.
"A partir de 1936 sabem que
va militar o si més no simpatitzar
amb grups afins a la CNT/FAI
de Reus. Cal recordar que el seu
germà, Vicent, i el seu cunyat,
Jaume Villalonga, eren membres, com a representants de la
CNT, de la Comissió Gestora de
Govern de les Coves de Vinromà. Tenim constància d’algunes
visites a Reus fetes per Vicent
durant la guerra, pernoctant uns
dies a casa de la família de Joan
Bautista.
Durant la Guerra Civil, possiblement durant els primers
anys, entre l’estiu del 1936 i el
1937, un cop engegat el procés
revolucionari i les conseqüents
col·lectivitzacions de diversos
espais de la ciutat, sembla que
participà més o menys de forma
activa en la gestió i organització
d’un magatzem d’abastaments
alimentaris que els anarcosindicalistes tenien a la plaça de Sant
Francesc de Reus, en els locals
coneguts com les Quadres d’en
Pau Miró, just al costat de casa
seva. Allí, en Joan Bautista feina
tasques de recaptació, distribució
i repartiment d’aliments, segons
Joan Carceller".
Segons recorda Joan, la participació del seu pare en questes
activitats fou motiu de denúncia un cop acabada la guerra,
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any) van deixar Vistabella i van
tornar plegats a les Coves. Ella
cobrava una pensió per la mort
del seu marit, però la va perdre
el 1938 amb l'entrada dels franquistes. Va ser una època dura
per a la família. Després d'uns
anys es traslladaren a Barcelona
a buscar feina, i allí es quedaren
a viure.
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la qual cosa va suposar –com
al Raval de Robuster, núm. 7, 1r,
eren també del mateix municipi.
veurem més endavant- la seva
1ª. Per l’edat, el cognom i la proLa memòria familiar el reconeix
detenció i empresonament.
cedència podria tractar-se d’ell.
com un aventurer que durant un
"Més tard –sempre segons
temps va treballar en una mena
el testimoni del seu fill Joan- a
de circ o show ambulant protagoproposta del propi sindicat
nitzant un espectacle motoritzat
anarcosindicalista i com a peranomenat “La jaula de la muerte”
sona de consens va ser triat per
(sic.)".
exercir com a comissari polític de
Tant Joan B. Carceller com
l’organització sindical i com a tal
Pilar Carceller, han comentat
va rebre formació en una mena
sovint aquest aspecte en moltes
d’escola o centre de formació que
entrevistes. Existia pels vols de
a aquest efecte hi havia al Morell.
1931 un grup circenc anomenat
És per aquest motiu que supo“Los Pemaki” o “Troupe Pemaki”
sem que, entre mitjans de 1937 i
que van actuar presentant un
principis de 1938 devia exercir de
show amb motocicletes sota
comissari polític de la CNT/FAI en
aquest títol, com recullen dialguna unitat de l’exèrcit republiversos anuncis a La Vanguardia
cà. En Joan, recorda el seu pare
del 27/05/1930, 02/06/1930 o
vestit precisament amb una de
"En Pitarch va contactar amb un 01/01/1931 entre d’altres.
les típiques jaquetes de cuir negre parent seu que era un destacat
"Durant la Guerra Civil el lopròpies de l’època, i el qualifica
falangista de Vinarós (o Castelló?). calitzem novament a les Coves
com a un bon home i molt trebaSegons en Joan, es van personar
de Vinromà, formant part de la
llador.
els falangistes (tres en concret)
segona Comissió Gestora “revoluDesprés de la guerra, sempre
van anar al camp i van poder
cionària”.
segons el seu fill Joan, el Joan
resoldre el malentès i treure en
També anomenats, Comitès
Bautista va ser denunciat per un
llibertat en Joan Batista (malalt)
de Defensa, Comitès Revoluciveí del barri del carrer Sant FranDesprés d’aquest incident, i
onaris, Comitè de Salut Pública
cesc a qui ell no va voler donar
greument malalt, marxarà cap a
i, popularment coneguts com
una quantitat de menjar racionat
les Coves de Vinromà on s’estaa “comitès”. Serien l’equivalent
superior a la que marcava el
blirà, els darrers dies de la seva
dels Comitès Locals de Milícies
protocol".
vida, al carrer Roqueta núm. 26.
Antifeixistes (CLMA) que es poEl motiu de la detenció al
Allà morirà el 9 d’octubre de 1943, saren en funcionament a Catalucamp de Miranda no queda
a les 11 del matí d’una insuficiènnya durant l’estiu de 1936.
clar, com a presoner de l’exèrcit
cia mitral.”
"Concretament en va formar
republicà, teòricament com a
En la partida de defunció
part des del 26 de novembre de
camiller? O a causa de la des’especifica com a professió
1936 fins al 8 de juny de 1937 on
núncia feta pel veí de Reus com
jornalero.
va ocupar una de les tres vocalies
a membre de la CNT en el local
Pel que fa a l'altre germà,
de la Comissió de Guerra".
de subministraments de la plaça Vicent Carceller Garcés, segons
Les altres comissions “municide Sant Francesc?
l'estudi de Gerard Carceller:
pals” eren: Abastiments, Obres
"Aquesta persona va contac“No sabem amb exactitud quan Públiques, Hisenda i Higiene.
tar la família Filella, cistellers
va néixer, però si que va ser a Les
"Cal destacar que entre els alde Reus on havia treballat anys
Coves de Vinromà (Castelló). Era
tres membres d’aquesta comissió
enrere. Així, familiars i amics van
fill de Vicent Carceller Traver i
gestora i apareix el seu cunyat,
assabentar-se de la situació i
d’Ambrosia Garcés Albella, que
Jaume Villalonga Julve (Tequero),
van començar a moure fils
casat amb la seva germana
per tal de poder treure en
Vicenta Carceller, que ocupa
Joan Bautista del camp de
les vocalies d’Abastaments
Miranda d’Ebro. Ho van fer
i d’Obres Públiques, i és
a través d’un amic del propi
membre dels comitè local
Joan Bautista, en Pitarch,
antifeixista de les Coves de
un peixater de les Coves
Vinromà. Es tracta, doncs, de
de Vinromà, company de
persones políticament comservei militar i amic de
promeses amb la República
joventut".
i vinculades directament al
Hem localitzat, al Padró
moviment revolucionari en
Municipal del 1930, un
aquell moment, des de la
Vicent Pitarch Vaquer, nas- Portada i contraportada de La Colina perdida (1964) CNT/FAI.
cut a Les Coves de VinroSegons en Joan Carceller,
de Carmen Barberà, Premi Especial Ateneu i Club
mà, l’any 1900 i que residia Universitari de Tortosa.
Vicent Carceller Garcés, va
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“Narradora
de prestigi,
novel·lista i
biògrafa de
dones famoses;
mai va oblidar
d'on venia.”
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de Tortosa, editat en 1964.
La seva obra va traspassar
fronteres, fent-se ressò en
alguns països d'Amèrica
Central. També a França en
els instituts d'ensenyament
mitjà, com a lectura obligatòria per a les classes
d'espanyol posaren la seva
José Barberà
novel·la Tierras de luto, ediCastellet i Carmen
tada per l'Editorial Planeta
Barberá Puig
en 1977. En 1982 també
Destacar també
Planeta editava Rapto de
Portada de l'expedient judicial de Vicenta i Rosa Carceller.
una altra història
locura. Posteriorment Va
familiar d'un covarxí
publicar biografies històrique va voler que fos allí. Carmen
anomenat José Barberà Casteques de Lucrecia Borgia (1989) i
va estudiar a l'Institut Ribalta
llet (01/07/1889 – 1939/40 ?) de
de Juana la Loca (1992) amb les
de Castelló durant la postguerformació militar, iniciada quan
que va obtindre èxits de vendes.
ra. Després de casar-se amb
tenia 20 anys amb l'ingrés al
La Duquesa de Alba fou publicat
l'especialista tèxtil Julio Sanz
servei el 25/09/1909. Va arribar
en 1995. Una de les seues grans
Reolid, es van traslladar amb
a ser Capità del Cos de Segureobres fou Mirada íntima sobre
les seves dos filles a Barcelotat de l'Exèrcit Republicà l'octutres reinas de España, María de
na, com ja s'ha comentat, per
bre de 1937. Amb una antiguitat
las Mercedes de Orléans y Borestar més a prop del seu pare
durant el conflicte bèl·lic del
bón, María Cristina de Habsburgo
abans que fos executat per la
19/07/1936 al 15/05/1938. En
y Victoria Eugenia de Battenber
repressió franquista. Després es
acabar la guerra, va estar els
(2007), obra que va acabar d'esva quedar a viure a Barcelona
seus últims dies tancat al Castell on va començar la seva carrera
criure al seu poble natal. Queda
de Montjuïc. La seva filla, Carconstància d'aquesta dona, filla
literària fins a mitjans dels anys
men Barberà Puig, es va trasllade represaliats de Les Coves de
noranta. El seu primer èxit va
dar a Barcelona expressament
Vinromà, narradora de prestigi,
arribar amb l'obra Adolescente,
per estar més a prop del seu
novel·lista i biògrafa de dones
de tall autobiogràfic, que en
pare.
famoses; que mai va oblidar
1957 va quedar finalista al Premi
Repassem la vida d'aquesta
d'on venia. Va morir a Cadaqués
Ciutat de València i al Ciutat de
persona breument. Nascuda a
(Girona) el 29 de març de 2011.
Sevilla. També el 1957 rep el
Les Coves el febrer de 1927, era
Premi Ondas per la seua novel·la (Continuarà).
filla de José Barberà Castellet
Al final de la ría. El 1960 rep el
i Rosa Puig. Va tenir una vida
Premi Ciutat de Barcelona per
Javi Bueso Boira
plena de trasllats per la profesDebajo de la Piel, i amb La colina
Grup per la Recerca de la Memòria
sió del seu pare, però va néixer
perdida va rebre el Premi EspeHistòrica Les Coves de Vinromà
a les Coves, gràcies a sa mare
cial Ateneu i Club Universitari
gruprecercahistoricalescoves@gmail.com
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morir a la Guerra
Civil, li sembla recordar que molt possiblement al front de
Madrid com a membre de la Centúria
Floreal, integrada a
la columna Durrutti.
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