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Els espais de memòria molt sovint acostumen a estar lligats amb un fet tràgic,

en una societat que ha viscut episodis traumàtics. La recuperació d’aquesta

memòria pot ajudar a reforçar i sensibilitzar més sobre la seua identitat els

habitants de comarques rurals i d’interior, comunitats ja unides pel paisatge i la

història, i incidir en l’ús que es pot donar als seus recursos culturals i turístics

pel desenvolupament del territori



És tot un repte impulsar projectes de memòria -iniciatives educatives i culturals-

al voltant de la nostra història més recent, i al mateix temps espais que poden

generar riquesa per a un poble o comarca i la seua gent, com pot ser l’àmbit del

turisme. Per aquesta tasca és fonamental un treball col·lectiu, sistemàtic i de

sensibilització sobre el nostre patrimoni cultural, de recerca i de difusió

mitjançant jornades, rutes, itineraris, excursions i altres activitats



La recuperació del patrimoni històric i de la memòria oral permet a una 

comunitat descobrir nous aspectes de la història local



Entre els primers itineraris i excursions destaquen els que es van fer al voltant

del mas de Montsó, impulsats des del 2008 per Antonio Giner i Antoni Solsona,

que ens va relatar les seues vivències al mas durant els anys d’infantesa i

joventut



Altres imatges del mas de Montsó visitat diverses vegades en diferents rutes 

realitzades el 2009, 2012….



Sant Bertomeu, el mas Cremat (a les imatges) i el mas de Capote, van ser escenari 

d’altres itineraris de memòria realitzats en 2009 i 2015



El mas del Mançanar, el mas de Noguera (ambdós a les imatges), el mas del Pont i 

el mas de les Calçades, representen un altre interessant itinerari que creua el riu 

Montlleó



Mas del Pont i mas de les Calçades



Altre itinerari pels voltants del riu Montlleó ens permet visitar una sèrie de masos que

havien estat escenari de l’activitat del maquis dels anys quaranta, es tracta dels

masos del Molí Nou, Torre Belenguer i Los Castillejos (a la imatge), en aquest últim

es va produir un fort enfrontament entre el maquis i la Guàrdia Civil segons va relatar

Jaime Lázaro, un masover testimoni dels fets que ens va acompanyar en una de les

excursions



Altre itinerari interessant inclou 4 masos: el mas de Cotanda, el mas de Fuertes

(segon a la imatge), escollit com a lloc de concentració de tots els masovers dels

voltants durant el moment àlgid del maquis i els mas de les Vaques i del Sapo, a la

següent diapositiva



Mas de les Vaques i mas del Sapo



Mas de Gual i mas de l’Espí



Mas del Montlleó i mas de Badal, aquest últim va ser utilitzat com a escola i encara 

queden vestigis al seu interior



Tal com hem vist amb el mas de Badal, altre itinerari pels molins del riu

Montlleó ens endinsa en el terme de Benassal on descobrint l’escola del Canto,

un exemple d’escola rural del temps de la República



A les jornades de memòria històrica de Vistabella també es van realitzar alguns

itineraris urbans, un dels quals va explicar els bombardejos que va patir el

centre urbà d’Atzeneta i va comptar amb testimoniatges orals durant el

recorregut



Trinxeres i elements defensius, a vegades associats a algunes fosses de

soldats, són característiques a la zona de Penyagolosa, en alguns llocs

especialmente com la serra de la Batalla, i als voltants del pic



Panells informatius instal·lats pel Centre d’Estudis de Penyagolosa a les dos fosses

investigades fins ara: Mas del Collet i Mas de Marimon. I també a quatre línies de

trinxeres: Serra de la Batalla, Mas de la Cambreta, Mas de la Serra i Mas del Boiro.

Cada panell porta un codi QR que conté informació sobre els vestigis, la seua relació

en el Front de Llevant i el moviment de les tropes dins el terme de Vistabella del

Maestrat

http://www.cepenyagolosa.org/vistabella-1938/


Coves i cavitats, un altre element del paisatge relacionant amb la Guerra Civil i 

el temps del maquis



Entre les fosses conegudes al territori i sobre les quals s’han realitzat

campanyes d’exhumacions destaquen la del mas de Marimón, la primera 

intervinguda, i la del mas del Collet



Actes de record, homenatge i memòris solen associar-se a espais com les

fosses, en aquest cas en unes jornades de desembre de 2012 es va fer un acte

de record a la fossa del mas del Collet amb lectura d’uns poemes



La fossa del mas dels Arcs, descoberta mitjançant el valuós testimoniatge de Marcel·lí

Gual, s’inclou com les altres, en el mapa de fosses de la Guerra Civil i el Franquisme

de la provincia de Castelló, elaborat per Arqueoantro i el GRMHC



La documentació de les fosses necessita de col·laboradors locals, testimonis

d’aquella época i treball de camp visitant els diferents llocs i localitzacions al 

nostre paisatge, en aquest cas als boscos d’Atzeneta



Jornada de localització de fosses al cementeri de Vistabella, que també es va 

realitzar al d’Atzeneta, destruit pels bombardejos de la Guerra Civil com es pot

observar a la imatge



L’aeròdrom de Vistabella -refugis, i antiga construcció que va servir de centre

de comandament de les instal·lacions, ha sigut visitat en diferents itineraris i

jornades de memòria histórica des de l’any 2008 fins l’actualitat



Visites guiades i de grup davant del lloc del comandament i d’una de les 

entrades del refugi


