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CRÓNICA DEL MIRACLE DE LES,
COVES DE VINROMA. ANY 1947

A les darreries de I'any 1947, el cinema que
aleshores existía als Quatre Cantons de Les
Caves de Vinromá, es va projectar la pel.lícula
"LA CANCION DE LA SERNARDETTA", que
narra elmiracledeLourdes,produint tort impacte
en la xiqueta RAQUEL ROCA, de deu anys
d'edat, molt espabilada, prou ínstrutoa i de
coneixements dedoctrina cristianasuperiors, la
qual vacornencaranunciant les aparicionsde la
Verge a la Cava la Campana del single Moreria,
situat a set-cents metres de la població.

El 15 de novembre va cornencar el pelegri
natge a dita Cova, fins al primer de desembre,
dia assenyalat per la realització del rniracle. La
xiqueta veiaa la Verga i li comunicava la voluntat
de transmetre als fidels el que havia de sueceir.

Com un reguar de pólvora es propagaren
aquests fetsiescontavenpermilerslespersones
que anavena Les Caves diariarnent : unscom a
creients i altres per curiositat.

De les aparicions a la Cava i el missatge que
la Verge Maria li enviava per la Humanitat,
cornenca a fer-ne cas el Rector del poble, que
creguéconvenientdonarpartal SisbedeTortosa
i a tata la clerecía , els quals es comportaren
amb una gran serenitat i del primer mament
eomprengueren era más correcte marginar-se
en aquest assumpte.

La premsa provincial i la de més enllá, es
mantingueren en una postura d'absoluta reser
va j procuraren no esbombar la cosa, el cas fou
que les aparicions de la Verge, les converses
amb la xiqueta i els missatges que rebla,
s'estenguerenpertotaEspanya,Portugal i també
pel Sud de Franca, on sempre hi ha hagut
moltes persones emigrades del Maestral.

El primer medi de propagació fou el teléfon.
Latelefonista de LesCaves donava tots els dies
a les telefonistes de Castelló, el comunicat
sobre tot alió que s'havia passat el dia abans. I
les telefonistes de Castelló en feien sabedores
de les notícies, a quantes companyes en I'ofici
preguntaven per les novetats del dia. D'aquella
maneras'estava al correntde les relacionsde la
xiqueta amb la Mare de Déu.

I amb aquesta preparació de I'opinió pública
que va durar vora de tres mesos, s'apropava el
dia del miracle. Eldia estava rigorosamentfixat:
I'u dedesembrede 1947.Aquestdia s'enfosquiria
durant leshoresdel matí imolts malalts curarien.

Els ve"ins de Les Coves cornencaren a rebre
cartes de parents que vivien a Barcelona ¡ a
Franca, o de tan sois amics, fent-Ios saber que
el dia assenyalat del mirac1e, acudirien sim
plement a presenciar-lo o portant algun rnalalt,

L'afany de pelegrinatge s'estengué a tots els
estrats socials. El vespre del dia assenyalat una
immensitat de persones aplegaren venint de
tates parts i de totes bandes. La congregacióde
persones fou tan elevada que per fotografies
existents, es poden calcular al voltant del mig
milió.

La gent utilitza tata mena de vehicles: auto
móbils, taxis, autobusos, camions, carros, gent
amb bicicleta, a peu i amb carrets d'inválids que
erenarrastrats pels seusfamiliars. El dia adelerat
es rnostrá boiras durant les primeres hores del
matí, en canvi al migdia es va aclarir.

Lescuesque esformarende vehi c1es, que no
cabien dins del poble, es deixaven a les
carreteres, un darrere de I'altre, a mesura que
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anaven arribant. Els que venien de la banda de
Castelló formaren una cua de vuit quilómetres i
una altra de semblant llarq ária, es formá venint
de Sant Mateu; un poc més curta va ser la cua
deis vehicles a la carretera d'Alcalá.

Aquesta gran gentada, a un poble que no
passava d'un miler de verns , no podia ser allot
jada en deguda forma. La població de Les Co
ves es porta admirablement en aquella ocasió.
Obriren de bat a bat les portes del carrer de totes
les cases de la vila, per tal de qué els forasters
tinguessin protecció: el tem ps estava ficat en
pluja i se sentia fred.

Tota l'esplanada davant de la Mo reria ,
comprés també el llit d'aquell riu, forma un
ample amfiteatre, iaquell dia fou del tot emplenat
per la multitud de gent que s'hi havia congregat
per presenciar el miracle. Els baldats, parailtics,
coixos, muts , endemon iats, epiléptics , tots
aquells que constitueixen la Humanitat dolenta,
novan deixard'acudir,esperancats en la possible
curació de lIurs impediments i xacres.

Aquell dia es podia comprendre quant és el
dolor que ompli el Món i quantes són les
desgrácies que ens amenacen. S'hi veia, al
costat de la filia cega que portava el pare
aristocrátíc, el cec de la més infortunada familia,
en completa mescladissa, alll s'havien donat
cita tots els mancats de salut.

Al single que es troba més amunt del jag del
riu, baldats i malalts portats a bracos o en

lIiteres, s'acostaven a tocar amb les mans la
roca dura i freda que el deler d'una gent
esperancada I'hav ia tornada sagrada i
miraculosa. Als malalts els feien beure aigua
bruta deis tollsque l' ánsiad'aquells desventurats
no considerava els microbis que podien havar.

El que va ocórrer el primer de desembre a Les
Coves no ha tingut precedents que hagen
superar manifestacions d'aquest rndole. Per tot
arreu s'escoltava la veu de "MIRACLE": inválids
que tiraven les crasses i malalts que deien
haver curat. En tropell baixaven la gent al jag del
riu a banyar-se, aconsellats per la xiqueta que
manifestava tenien propietats curatives.

Havien transcorregut vint-i-quatre horas j el
Sol no s'havia enfosquit, peró ñotave un misteri
miraculós , puix el que cap mal no va rebre
aquella aglomeració de persones, ni hagués
cap accident, fou comptabilitzat amb eixe gentil.

Aquella multitud immensa es va conduir
admirablement,sansaimposicions nicoaccions
de cap mena. L'autoritat governativa estigué
absent, va procedir com si desconegués el que
estava passant en aquella localitat.

Els dies posteriors, encara que la xiqueta
deixád'anar a la Moreria ,continuá la multitud de
visi tants, sense que pararen fins quan les
autoritats ho prohib iren.

Les autoritats locals, el batlle, I'ajuntament i la
guárd ia civil feren tot el que pogueren i mai no
s'hagués pogut fer millor.
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