"Qualsevol semblanfa amb la realitat

hi deixaven d'anar i ia treballar!.

no és casualitat: és la realitat",

No tots, uns poquets podien anar a estu-

El 1921 Vila-real era un poble gran. Tot

diar el batxillerat a Castelló, que tenia insti-

just comen~ava a al~ar el cap després d'uns

tut; o a Tortosa, al Seminari; la majoria,

anys certament negres, els de la Guerra

pero, a l'hort amb el pare, O a l'espardenya.

Gran. EIs seus habitants, vora disset mil,

Els contemporanis comen9aven a veure

havien vist com molts deIs joves no tenien
més remei que anar-se'n a cercar feina a

que les coses canviaven i de pressa; sabien
que els mals temps passaven:

Barcelona, en aquells anys l'autentica capi"La importación

tal de molts valencians.

(sic) de frutas en

grande escala es joven, excepto la fabriLa guerra entre francesos i alemanys

cación de aguardientes y la aplicada al

havia paralitzat els anys anteriors l'exporta-

comercio de la naranja, que es de algu-

ció de taronja. Pero ara hom respirava un
altre ambient.

desarrollado de tal manera la actividad

Mossen Benet Traver era l'organista a
l'Arxiprestal,

nos años. Pero en poco tiempo se ha

pero el cura arxipreste era

Mossen Miquel

Padrós, "el cura Padrós".

industrial en esta población, que no parece sino que sea la generación actual

feina a molta gent de la comarca, i ara es
treballava molt. S'introduiren alguns
avan9os tecnics, pero la forma de fer era
molt artesanal.En llurs bancs,els espardenyers i les espardenyeres feien més hores
que un rellotge per donar de menjar els
fills.

hija de generaciones dedicadas en todo

"Fabriques" d'espardenyeshi havien les

També Mossen Benet era el cronista-arxi-

tiempo a la industria, por la audacia del

ver de la ciutat, una ciutat que tenia com a

capital y la competencia que demues-

següents:
BIas CardaPitarch a la Pla9aColón.
PedroGarcía Gómez a l' Alameda.
Beltrán Peris i Miró al carrer Dolors.
Joaquim Quer Planell al carrer Dolors.
Vicent Mulet Agulleiro al carrer de la

metges titulars als germans Coret (Manel i

tran patronos y obreros en sus respecti-

Joaquim) i també a En Josep Gil Valero.

vos trabajos, sobre todo en la fabrica-

L'afició a la música era notoria i com a
professors de música hi exercien En Josep

ción de alpargatas". 1
En efecte, feia poc de temps (1917) que
d'espardenyes de Segarra lligada a les de-

Cequieta.
JosepMiralles Gil al carrer Rei En Jau-

També "EIs X m" tenien una massa coral i

mandes del calcer per a l'exercit espanyol

me.

una orquestra que dirigia Víctor Bernat.

en la campanya del Marroc. L'espardenya

Goterris,

que feia de director de la banda;

una ba,nda amb quaranta

instruments.

Xiquets i xiquetes anaven a l'escola; per
suposat en classes diferents, i la demanda

a la Vall d'Uixó havia aparegut la fabrica

passava ara per un bon moment; utilitzam
el sistema de treball

a domicili

donava

Antonio

Soler Aguilella

Vicent Cercós Manrique en carrer Gas-

set.

de places escolars era gran puix estava a
punt d'inaugurar'se

una unitaria al carrer

del Barranquet. Al mate ix temps els xiquets
que anaven a l'escola de la Pla~a de Colom
tenien com a mestre a En Pasqual Cantavella i les xiquetes a "Doña"

Dolores;

aquells altres que anaven a l'escola de la
Torre tenien com a mestre a "Don"
rico

i com a mestra a "Doña"

Clausich.

FedeMaria

També hi havien dues mestres

deIs cagons, "Doña"

Rosario

"Doña"

Saiz. AIguns deIs

Concepción

Jarque

i

nostres majors encara els deuen recordar.
Ensenyaven

en una llengua

que els

xiquets no entenien en entrar a l'escola;
pero també és cert que prompte l'oblidaven
quan sortien; perque als onze o dotze anys

Obrador

de confecció

en Creus Ve-

lles.

de tovalloles

i estovalles.

Lloreny Jorda Beltrán al Carrer Hospi-

millones

en estudios y en trabajos,

han

arrancado del subsuelo, internándose a pro-

tal.

Pasqual Gumbau Benet al carrer Millars.

fundidades de muchísimos metros, el agua
que necesitaban para el riego, en centenares

Pasqual Miralles Gil al carrer Sant Manel

de lugares, y convertido en delicioso jardín
de naranjos una extensísirna parte del tér-

Manel Cabedo Clausell al carrer Barqueso
Josep Tamborero Goterris en Santa Llúcia.

mino, que hace pocos años ni leña baja
podía producir". (3)
Els hiverns

tot el món té feina:

les

dones als magatzems els homes a collir o a
Josep Soriano Seglar també en Santa

la terra.

Llúcia.
AIguns canvis en profunditat s'hi estan

Vicent Gumbau en Santa Llúcia.
Josep M. Cardá Laporta al carrer de

produint, pero segurament ells no se n'adonen. La mortalitat infantil, per exemple, és

Gracia.
Vicent Arenós Martí al carrer la Peni-

ara molt més baixeta que a principi de segle, especialment

tencia.
Josep Pitarch Menero també al carrer

entre els xiquets d'ú a

quatre anys i també entre els més menudets
i en aixo algun merit deuen tenir les dues

Penitencia.

comares Dolors Cano i Mariana
Són ells i sobre tot les seves mullers les
que es deixen la pell.
Pero encara més feina

als

camps. La decada deIs vint, que ara inicia,
veura com creix d'una forma important la
producció de taronja, moltes terres de secar
es transformaran i des deIs magatzems de
Tomas Cabrera,
de José Latorre,

de Tries, de Monsonís,
de Pasqual

Cabrera,

que ajuden les dones del poble en el moment de donar a llum en la vivenda fami-

trobem

Ayet o de

tants altres surten els carros cap a Borriana;
a l'embarcador (2).

liar.

també ara en neixen menys, les famílies es
casen un poc més tard i espacien més la
naixen~a deIs fills. Així i tot el poble creix,
el 1930 té vora els dinou mil habitants i
aquest creixement s'explica també per l'arribada al poble de molts valencians de les cogeles i llur família que prompte passa a par-

toda duda que los villarrealenses son, ante

lar el valencia de la gent del poble, encara

todo y sobre todo, agricultores, y más con-

que ells són de Gatova.

cretamente, naranjeros. Plantada toda la
huerta de naranjos y no pudiendo permanecer en la inactividad, han invadido las tierras del secano, matorrales pedregosos y
peñascos,

en cualquier parte del mundo

completamente improductivos.

no estiguenmassaseparatsen les ideesdeIs
del Cercle Legitimista, carlins, pero si que
ho estan deIs del Centre Republica, lerrouxistes ells.

Pero si en moren menys de xiquets,

marques de la muntanya com Ricardo An-

Perque com diu aquell: "Está fuera de

El popular esportista Ramón Nebot.

Tots tenen feina, pero no tots són iguals
i per aixo les idees polítiques

també són

for~a distintes. La gent del Sindicat Catolic
són basicament mauristes i després formaran part del sometent de Primo; tal vegada

y ~astando

Pero allo que més uneix als del poble és
la taverna; del carrer Major al Tremedal,.
del carrer la Sanga I'Hospital n'hi ha per tot
arreu. Les tavernes se'n serveixen de les
fabriques d'aiguardent com la de Joan
Canós del carrer la Sang,o la de Manel de
Blai Arenós, o la de Micalet Carda Almela del carrer de SantAntoni.
La veritat, no sé perque ens diuen borratxos als del poble si de tavernessoIs hi ha
les següents:
Batiste Arnal Llop.
Pasqual Amposta Franch, al carrer la
Soledat.
JosepAgost Broch.
Fraisca Soriano Notari, al Primer de
Maig.
Vicent SabaterCardona, al carrer Castelló.
JosepaCardaAlmela, al Tremedal.
Micalet Carda i Almela, en Sant Anto-

m.
Joan Canós Notari, al carrer la Sang, aigüardent "El Covero",
Joquim Rochera Bellmunt,

al carrer

l'Estació.
Vicent Ortells Amal, també a l'Estació.
Mari Gracia Meseguer Renau, al carrer
Major.
Josep Casalta Fígols.
Antoni Broch Usó.
Manel Gil Esteve, tots ells al carrer
Major.
Ramón Nebot Albiol, al carrer la Torre,
Sala d'acabats de la fabrica d'espardenyes

de Pedro García Gómez.

xé sí, el pare del "sinyo" Ramón d'Orella, el

futbolista.
Pasqual Colonques Batalla, al carrer

PasqualLlorens Sancho,a l'Hospital.
Fraisco Corbató i Pesudo,al carrer Ma-

1'Errnita.
Antoni Peset Castelló, al carrer la Co-

Jor.

munió.
Manel Marza i Trilles, al carrer Doctor

Roc.

Pasqual Sanjuán Bernat, al carrer Sant

Daniel Martí Beltrán, en el carrer Millars.

Barcas.
Salvador Monzó Nebot, en Sant Pas-

Buenos Aires.

Dolors

Mezquita

i Bernat,

NOTES.-

i de ben segur que encara ens hem oblidat d'algun.
Ah! Pero no us penseu que estaven buides. Conten de bona font que un dissabte de
bou embolat la taverna de Ramón Nebot fa
un calaix de dotze mil pessetes, ja dos perres el deuet! Compteu, compteu.
El poble creix. EIs joves que han mar-

tal.

Josep Ayet Broch, al carrer Sant Xo-

xat en els anys anteríors pensen en tornar.

xlm.
Blai Arenós Meseguer, al carrer Sant

AIguns ho fan com Enrique

Roc,

nar; pero no ho fa son germa, Pepe, "Me-

Antonia Ortells Mata, al carrer la Cequieta.
SalvadorSafont Martí, en CreusVelles.
Vicent Rubert Capella, al carrer l'Ennita.

"Sardina"

que posa un¡l barbería al costat del camparenguito"

, que es quedara per sempre a

Barcelona.
EIs ánims a la ciutat Comtal estan per
eixos anys for~a mogudets, tant que al darrer el Capita General treu l'espasa i instaura

Pasqual Alcón Mezquita, al carrer Rei
En Jaume.

Al Vila-real d'aleshores,la veritat, tothom es coneixia; era un poble.

al carrer

tal,

PasqualFont Gil, al carrer la Torre.
SalvadorPoy Nacher,en SantMiquel.
Fennín Canós Beltrán, al carrer Hospi-

En la memoria deIs vila-realencs, pero,
l'epoca de Primo sera recordada sempre
com un temps bo; cIar, els anys a venir seran desastrosos.

Conxa Cortés Cabrera, en Desamparats.

Font.
Vicent Bellmunt Monzonís, al carrer las

qual.
Manel Gil i Candau,al carrer Gasset.
Vicent Sanchoi Broch, al carrer Valle.
Vicent Llorens Notari, al carrer Hospi-

sis anys.

una primera dictadura que durara poquet,

Vull agrair a Ramón Nebot, el porter de futbol més famós que ha tingut el poble, els records
de la sevajoventut.
l.- Almanaque de la Provincia de Castellón. 1922.pag. 493.
2.- Borriana en aquel1moment encara no té
el Port construit, la qual cosano vol dir que no el
necessite:"No tiene puerta todavía y desgraciadamente esta importante ciudad marítima, sino
en proyecto y consignado en los presupuestos
generalesde la Nación (...). Con efecto (sic), a
falta de un buen puerto tiene Burriana un embarcaderoque no bastaa cumplir ni remotamentelas
exigenciasdel movimiento extraordinario marítimo de esta ciudad, cuya exportación anual de
hoy en playa abierta alcanzaaproximadamentela
fabulosa cantidad de cincuentamillones de pesetas. Anualmente acuden a esta playa unos 500
vaporesa la carga, siendomuy limitado el movimiento de importación". Almanaque, pag. 255.
3.- Almanaque, pag. 495.
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