Memòria per a l'oblit (II)
II República, guerra, postguerra, i present.
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2. Migracions familiars durant
la primera etapa franquista.
És important tenir en compte
que si ja l'economia agrària després de la guerra estava destrossada, i una gran part de la
població ho havia perdut tot, i un
altra, a més a més havia quedat
marginada per haver perdut una
guerra. Era previsible que un
context social, econòmic i polític
tan hostil com aquest, provoqués les primeres migracions de
postguerra.
En l'estudi familiar de Gerard
Carceller Barrabeig, la família
Carceller Garcés, durant la postguerra a Les Coves, a causa de
la pobresa, al sistemàtic control
repressiu i escarni públic que
van patir, van acabar marxant.
A continuació reproduïm part
de l'estudi on es demostra com
en el pas dels anys el seu nom
desapareix dels registres de la
localitat. La mateixa realitat que
van viure altres famílies que
també van ser especialment
actives políticament durant la II
República i el procés revolucionari de 1936 a 1938.
"A partir del 1932 (i fins el 1935)
ja hi apareix censada al carrer
Roqueta, 8 (en teoria en un altre
habitatge proper al domicili
patern), Vicenta Carceller Garcés, de 31 anys, qualificada com
a cistellera i amb dret a sufragi.
També per primer cop, apareix
l’Ambrosia Garcés Albella –la
muller d’en Vicent- amb dret
reconegut de sufragi i empadronada al carrer Roqueta, 16, amb
77 anys d’edat.
Al padró municipal elaborat
l’any 1940, un cop acabada la
Guerra Civil reapareix la família,
però ara consten com a residents
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al carrer Roqueta, 2614. Vicent
Carceller Traver, tenia aleshores
74 anys i la seva muller, Ambrosia, també apareix empadronada
a la mateixa casa, amb 69 anys
d’edat. En aquest padró, però hi
trobem molta més informació. En
el mateix habitatge hi estan inscrites –tot i no residir-hi- les filles:
Vicenta Carceller Garcés (amb 41
anys) i Rosa Carceller Garcés (de
43 anys) amb els seus respectius
marits, Jaume Villalonga Julve
(44 anys) i Vicent Pitarch Ferrer
(49 anys) a banda de les filles
d’aquests matrimonis: Delfina i
Marina Villalonga Carceller (16 i
14 anys) i Rosa i Eugènia Pitarch
Carceller (19 i 16 anys). Cinc anys
més tard, en el padró del 1945,
ja no trobem cap rastre de la família Carceller Garcés. A la casa
del carrer Roqueta, 26 hi apareix
empadronada Antònia Garcés
Albella, de 73 anys (possiblement
la germana de l’Ambrosia).

“L'economia
agrària
després de la
guerra estava
destrossada, i
gran part de la
població
ho havia
perdut tot.”
Les filles grans de la parella, la
Vicenta i la Rosa, casades i amb
filles, apareixen registrades a
Vinaròs. La família doncs, havia
abandonat el municipi de les
Coves de Vinromà."
Aquests i altres casos esmentats en l'estudi sobre la repressió franquista a les dones de Les
Coves de Vinromà 1939-1948

(vegeu Tossal Gros núm. 194),
són també exemples de migracions per motius repressius durant la primera etapa franquista.
3.Un riu d'incerteses. El miracle
de Les Coves (1947).
La forta creença religiosa
arrelada a les societats rurals
i agrícoles, acompanyada de
l'horror viscut d'una guerra i la
desesperació d'una postguerra,
van ser molt útils per reforçar
el control social que l'església
exercia cap a tota la població, i
que havia perdut durant l'etapa
republicana.
Tenint en compte la massacre
humana i social que estaven
patint les poblacions rurals, en
aquella primera etapa franquista
de postguerra La gelada que va
haver-hi l'any 1946, van afectar
greument al camp i la ramaderia, sectors dels quals vivia principalment la població Covarxina,
provocant una gran migració
cap a l'Horta Valenciana.
En aquest context, l'hivern
de 1947 a Les Coves, van tenir
lloc unes suposades aparicions
religioses a la Moreria a una
xiqueta de 12 anys. El seu pare
Emilio Roca Monfort, represaliat
pel franquisme, expulsat un any
després d'acabar la guerra del
cos de Telègrafs on pertanyia,
per ser republicà, i al qui no li
interessaven els temes religiosos, va rebre una pallissa de la
Guàrdia Civil per tot allò, quan
ell no tenia res a vore.
La seva mare, Jacinta Tirado,
recordada per les seves companyes de classe, com una gran
lectora, intel·ligent i aplicada,
desconeixem si va influir a la
seva filla de tot allò. Raquel,
una nena intel·ligent i innocent,
va acabar sent examinada per
diversos metges i psiquiatres
per aquells fets, a la que no van
trobar cap malaltia mental.
Finalment després d'aquell
esdeveniment, que provocà un
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riu constant de
da per si
visites a la seva
qualsevol
casa, van voler
moviment
allunyar a la seva
incontrolat
filla de tot allò,
de les milers
i com tampoc
i milers de
tenien feina per
persones
pagar la casa, va
desplaçahaver de marxar
des, acabés
del poble tota
per desla família a una
bordar la
masia que els
situació. A fi
seus agüelos
de mantenir
tenien a Les
la seguretat i
Useres
garantir l'orSegons un
dre públic, es
estudi actual
va prohibir la
Imatges al voltant de la Moreria i el riu Sant Miquel. Desembre de 1947.
realitzat per l'UJI
concentració
(2018), els fets
de persones
cional que, amb tanta obstinació,
van anar evolucionant per altres
en
el
lloc,
cursant
ordre
expressa
s'estava construint aleshores.
factors interns i externs al maa
la
Guàrdia
Civil
perquè
actués
Concretament el 29 de novemteix esdeveniment:
en
tal
sentit."
bre de 1947, els mateixos dies
"L'Església més que en el posTambé l'activitat guerrilledels fets de Coves de Vinromà,
sible miracle, es va centrar en les
ra
dels maquis de l'Agrupal'Església inaugurava, a Barcelonefastes condicions i en les preció
Guerrillera de Llevant en
na, el
 Congrés Internacional de
visibles repercussions negatives
aquesta
zona de la província de
Congregacions Marianes, presique la manca de seguretat i higiCastelló,
havia registrat durant
dit pel Cardenal Arquebisbe de
ene podrien comportar aquell fet, Tarragona, amb la presència del
aquests anys gran nombre d'aci va considerar que la narració de ministre d'Afers Exteriors i nomtivitat i accions per la província.
la jove Raquel no era digna de
"Així en el període de 1943-1952,
broses autoritats eclesiàstiques,
ser creguda, i que l'aparició era
durant
la lluita contra els maquis,
amb representacions estrangeres
només fruit d'una ment exaltada.
a
la
Comandància
de la Guàrdia
vingudes de 26 països. El ConLa falta de mitjans i gran
Civil
a
Castelló
es
van
registrar
grés va durar una setmana i va
risc d'epidèmies feia totalment
16
assassinats,
14
segrestos,
20
ser clausurat amb una locució
desaconsellable que la multitud
sabotatges,
278
atracaments
i 51
radiofònica de el Papa Pius XII."
es concentrés allí,, ja que molts
trobades armades amb guerridels presents eren malalts que
llers, en què hi va haver 79 morts
buscaven la seva curació."
i 13 ferits i capturats; 52 partisans
Mutilats de guerra, cecs,
i 660 enllaços detinguts amb 5
malalts i sense possibilitats de
morts de les forces de la Guàrdia
poder pagar-se els medicaCivil i 11 ferits."
ments, famílies que passaven
Així i tot, l'esdeveniment va
gana feia més de 10 anys, van
congregar a més de 250.000
creure que l'aigua el riu podia
persones durant aquells dies a
ser miraculosa. En certa mauna localitat de 3000 habitats.
nera tal era la desesperació en
Gent de tota les regions i alaquells anys de pobresa, que ja
tres comunitats del país es va
quasi no hi havia esperança per
desplaçar en autocars, carros
suportar tant de sofriment de
i a peu, buscant una cura, una
manera racional. Però l'agenda
millora, un remei, un miracle per
eclesiàstica tenia altres assumptanta desesperació en aquells
Motiu pel qual es van prendre
tes prioritaris en aquells dies de
anys tan difícils.
decisions molt clares a l'hora
1947, així:
Sempre s'ha dit pels habitants
d'evitar qualsevol imprevist
"La Jerarquia eclesiàstica per
de
la localitat quan recorden
generat per una gran multitud
aquestes dates estava centrada
aquell
fet que “l'únic miracle va
descontrolada.
en una altra activitat més "glaser
que
no va passar cap des"El poder eclesiàstic i el poder
murosa", el Congrés Internacional polític van impedir que el fenogràcia”
de Congregacions Marianes.
Fenòmens com el de les
men avancés. Així els esdeveniQualsevol una altra activitat
Coves
de Vinromà van anar
ments derivats d'aquests fets van
o notícia a nivell internacional
apareixent
en altres localitats
ser silenciats i reprimits,
podria entelar la imatge internad'Espanya,
i Europa, després
L'autoritat civil estava alerta-

“La postguerra
havia aïllat les
zones rurals del
desenvolupament
que estaven
aconseguint les
ciutats.”
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de la Guerra
car la gelada
Civil o Guerra
de moltes
d'Espanya, i la II
collites i arGuerra Mundial.
bres a molts
Eren èpoques
pobles de les
d'entreguerres,
comarques
postguerres, o
de la Plana,
guerra frel'Alt Maestrat,
da, segons la
Baix Maessituació en la
trat, Ports,
que cada país
Matarranya,
d'occident es
Montsià,
va trobar al
Terra Alta,
llarg de la seva
i Baix Ebre.
pròpia històEn la majoria
ria, a mitjans
d'aquestes
del segle XX.
poblacions
Fins al paratge es van desplaçar centenars de milers de persones.
Presentem el
l'economia
llibre Cold War
agrària estava
Mary que s'endinsa en aquests
encara molt arrelada, i la postperíodes de guerra freda relaguerra havia aïllat totalment les
cionats amb casos de política
zones rurals del desenvolupamariana a Europa i Occident. En
ment que estaven aconseguint
el llibre hi ha un capítol sobre
les ciutats.
el miracle de les Coves, escrit
Si ja aquest territori havia patit
per William A. i Marina Sanahudos etapes migratòries imporja, en el qual apareixen citades
tants, una durant el primer terç
diverses persones del poble per
del S.XX, i un altra durant la
la seva col·laboració i aportacipostguerra; amb la gelada de
ons amb testimonis, entrevistes,
1956, molta gent que encara no
documentació, i estudis sobre
havia tingut que marxar mai, ho
aquells anys a la localitat.
va haver de fer. Les perspectives
Deu anys després de la gelada
de futur en aquells anys als pode 1946 a Les Coves, al mes de
4. Altres factors migratoris. La
bles eren poques i l'oportunitat
febrer de 1956, durant dues setgelada de 1956.
de millorar la qualitat de vida va
manes vents glacials van provo-

“Sempre s'ha
dit que l'únic
miracle va
ser que no va
passar cap
desgràcia.”

COLD WAR MARY. Traducció del text de la contraportada.

Un aspecte difícilment conegut però fascinant de la
Guerra Freda (èpoques de
postguerra) va ser l’ús de
la santa Verge Maria com a
guerrera contra les ideologies
atees. Després de la Segona
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Guerra Mundial, a Occident es
va produir un notable augment de la retòrica infligida
religiosament contra el que
va caracteritzar com a "comunisme sense Déu". Els líders
de l’Església Catòlica Romana
no només van instar els seus
seguidors a resistir el socialisme, sinó que, juntament amb
molts laics catòlics i moviments activistes destacats,
van organitzar el suport dels
catòlics en una guerra santa
espiritual. En aquest llibre,
experts de renom aborden
diverses iniciatives eclesiàstiques i de base, relacionades
amb la política mariana, els
llocs de les aparicions marianes durant el període de la

Guerra Freda, i el renaixement
actual de la cultura devocional mariana. A més d'identificar i analitzar per primera
vegada el bàndol militant
de Mary en el context de la
Guerra Freda a escala mundial. Cold War Mary atraurà
els lectors interessats en la
història religiosa, la història
de la Guerra Freda i la història
internacional del segle XX.
Peter Jan Margry és professor d'etnologia europea a
la Universitat d'Amsterdam i
membre principal de l'Institut
Meertens. La seva investigació se centra en les cultures
religioses modernes, pràctiques alternatives de curació,
memòria cultural i patrimoni.

fer prendre la decisió a moltes
famílies de migrar a altres pobles i ciutats.
Aquest esdeveniment, acompanyat d'una primera etapa
franquista molt dura, va provocar una forta migració temporal
o definitiva de molta població
cap a València, Castelló, Tarragona i Barcelona principalment,
tant de forma temporal per anar
a treballar per temporades, com
de forma definitiva, instaŀlant-se
en un nou lloc.
Pel que fa a la migració a
França, es té constància que
el contacte d'exiliats repu-

blicans, amics, o familiars, va
ajudar a migrar temporalment
a famílies de les zones rurals
a pobles com Montpellier o
Perpinyà, entre molts altres, per
a la temporada de la verema.
Una ajuda econòmica que va
impulsar a moltes famílies per
tirar endavant durant la dècada
dels cinquanta i seixanta, sense
haver d'emigrar d'una manera
definitiva.
Tot i les fortes etapes migratòries del segle XX en aquest territori de cruïlles, molta població
no va haver d'emigrar molt lluny,
principalment ho va fer a ciutats

pròximes, mantenint encara
el contacte, vincle familiar, i
propietats del seu territori natal.
Una altra part de la població sí
que va perdre contacte, vincle,
i propietats després d'acabar la
guerra, marxant a altres llocs
a viure dintre o fora de l'estat
espanyol.
(Continuarà en el proper número)

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

-En el Tossal Gros 196, a la
pàgina 28 apareix una foto de
la façana de les escoles noves,
extreta del llibre "Abans i Ara"
(1998). Per error en la maquetació
aquesta fotografia posava que era
la fàbrica la Farinera.
- En el Tossal Gros 195, a la
pàgina 32 es comenta que l'actual
carrer nou, durant la II República
portava el nom de carrer Julio
Espinosa, un destacat republicà
exiliat un cop va acabar el conflicte bèl·lic. Segons fonts orals
Espinosa, militar covarxí, va morir
a la guerra del Rif, i per eixe motiu
van posar-li el nom a eixe carrer.
La Guerra del Rif, va durar 16 anys,
del 1911 al 1927, acabant dins de la
dictadura de Primo de Rivera, que
abraça del 1923 al 1930. Tres anys
acabada la guerra del Rif, el carrer

portava encara el nom de Sant
Ferrando (T.G. 103, pàg. 31).
Durant el mandat republicà hi
ha pocs canvis a les colònies del
nord d'Africa, només es concedeix
la nacionalitat espanyola als jueus
àrabs, i al 1934 s'ocupa la regió
d'Ifni. Podria haver existit algun
vincle en eixe moment entre
l'ajuntament republicà i aquesta
família, per posar el seu nom a
un carrer. Tot i tractar-se d'un fet
ocorregut durant un altre mandat
polític (Dictadura de P. de Rivera).
Posteriorment les colònies del
Nord d'Àfrica comencen a tenir
una rellevància geoestratègica
per als militars sublevats contra
la II República. I el 1936 surt de
Tetuán l'exèrcit d'Àfrica dirigit pel
General Franco, clau pel desenvolupament de l'alçament militar i

la posterior guerra civil.
La coincidència dels dos noms,
pot haver fet que la nomenclatura
del carrer donara interpretacions
diferents. Desconeixem encara a
quina persona es refereix exactament el nom que porta eixe
carrer del poble durant el període
republicà. De moment encara no
s'ha pogut contrastar de manera
rigorosa amb documents que ho
puguen corroborar. Pot ser en les
actes del Consell Municipal del
1936 al 1938 que hi ha a l'Arxiu
Municipal de l'Ajuntament apareix
registrat a qui fa referència el nom
del carrer Julio Espinosa.
El GRMH Les Coves encara
no ha pogut reproduir aquestes
actes per temes administratius,
segons informa el secretari de
l'Ajuntament de Les Coves.
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