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"EL QUE NO ES CONEIX
NO S'ESTIMA"
CONVERSA AMB VICENT ROCHER,
AUTOR DEL LLIBRE:
“LES COVES EN BLANC I NEGRE”

RECULL DE 370
NOTÍCIES ENTRE
ELS ANYS 1840-1940
PAPERS COVARXINS Nº 5

El llibre, que vorà la llum este Nadal, recull
notícies de premsa sobre el poble des de
l'any 1840 fins al 1940. Es tracta de la
cinquena publicació de la col·lecció Papers
Covarxins editada per Tossal Gros.
Com naix la idea de fer este recull de
notícies?

Tinc uns amics a Vilanova d'Alcolea que,
l'agost de 2019, van editar unes fotocòpies de
retalls de periòdics sobre notícies interessants
d'eixe poble. Això em va cridar molt l'atenció i
em va semblar una bona idea que vaig
arreplegar i desenvolupar sobre notícies al
voltant de les Coves.
A qui creus que anirien principalment
destinades les notícies en el seu moment?

El destí sempre era tota aquella gent que
sabia llegir, poc o molt, i sempre per a
convéncer de les bondats i veracitat de les
seues notícies. Una mena de proselitisme i
reafirmació.
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En la introducció recomanes “no
interpretar les notícies amb ulls
actuals”, quina seria la millor manera
d'afrontar la lectura d'estes notícies?

Penso que no és possible jutjar la
conducta humana de temps passat, ja
que aleshores regien uns altres codis
morals i de comportament. Situacions
que ens poden produir fàstic o una certa
repulsió, cal entendre-les com a normals
en aquell context. He de reconéixer que
inclús jo mateix, que dic açò, he tingut
estos sentiments.
Després de llegir tantes notícies,

Com tu mateix indiques “el que no es

alguns aspectes o continguts

coneix no s'estima” i creiem que el llibre

segurament t'hauran cridat l'atenció.
Ens podries dir alguns d'ells?

A banda d'assassinats i robatoris, el que
més m'ha sobtat han estat les notícies
de caràcter social, com la benedicció de
les campanes el 1912, la visita del Bisbe
en 1926, la inauguració del Sindicat el
1936, pluges torrencials... és a dir, notícies
que parlen de fets en què la gent hi
participa de forma massiva i podem
trobar noms dels carrers, de persones,
etc.

"Penso que no és
possible jutjar la
conducta
humana de
temps passat"

és una bona contribució al coneixement
i l'estima al poble. Tens algun projecte
nou en ment?

El meu territori és doble. Després de més
de trenta anys de mestre a Vilanova
d'Alcolea, en jubilar-me vaig fer un treball
sobre la història de la seua escola,
comptant sempre amb la col·laboració de
tot el voluntari veïnat.
Pel que fa al territori covarxí, he de dir que
el millor llibre que s'ha escrit, i s'està
escrivint, sobre les Coves és la revista Tossal
Gros. Jo guardo tots els exemplars, des de
l'any 1988, enquadernats, i sempre que
òbric un volum, per l'any que siga, no puc
deixar de seguir llegint-lo, perquè cada
número el trobo variat, una miscel·lània de
notícies i d'autors que mostra el pols de les
Coves al llarg de més de trenta-tres anys.
Molt curiós. Per tant, de moment, penso
aportar articles a la revista.
Moltes gràcies Rocher per la faena feta!

