


L'Arxiu Municipal de Xabia conserva ben
pocs documents anteriors a l' any 1939. Les
massives destruccions de l'estiu de l'any

1936, i alguna esporádica "neteja" posterior, han
estat les responsables.

Tanmateix, la reordenació deIs seus fons per tal
de traslladar la documentació a la nova seu de l'ar-
xiu del carrer d' Avall, ha permés localitzar alguns
documents interessants. Així entre aqueixa escassa
documentació, l'arxiver Salvador Crespo va loca-
litzar una carpeta que contenia papers diversos de
les darreries del segle XIX i principis del XX.
Rernirant aquella documentació, hi trobarern uns
fulls de quadern, manuscrits a llapis i a tinta, idos
telegrames. Tots havien estat redactats entre el 29
d'octubre i el 2 de novembre de 1916, i correspo-
nien a les notes i la correspondencia oficial que va
generar un singular esdeveniment que va tindre
gran resso en aquell moment: el 28 d'octubre de
l'any 1916, el vapor Germaine de bandera grega, de
1612 tones i amb 25 tripulants, va ser torpedejat i
afonat a deu milles davant del cap de Sant Antoni.

El vaixell, procedent de San Nicolas -port situat
al riu de la Plata, a la República Argentina- amb
destinació a Marsella, anava carregat amb dacsa i
havia efectuat la travessia atlántica en 32 dies de
navegació "sin novedad a bordo".

Afortunadament per als mariners, tots van ser
rescatats i duts a Xabia on foren atesos pel "metge
habilitat del port de Xabia", el conegut doctor
Jaume González Castellano, fundador del sanatori
de Fontilles. Una nota manuscrita, redactada per
algun deis mariners del vaixell, ens ho conta:

s/s Germaine greek.
1612 de registro Pireo
cargo Maize 10 miles

EL
TORPEDINAMENT
DEL VAPOR
GERMANINE

Joaquim Bolufer Marqués. Arqueóleg municipal

del capo StoAntonio
tuti 25 persone compresso
Capitano Coumbis Salvi
La premsa de I'epoca, va recollir aquesta notí-

cia que aparegué publicada en diversos periódics
d' Alacant com ara El Luchador (30 d'octubre de
1916), El Correo, El Batallador i El Heraldo de
Alicante, tots tres amb data de 31 d'octubre de
1916. Aquests periodics donen la notícia del succés
de Xabia afegint-ne la d'un altre torpedinament
succeit un poc més al sud, davant d' Altea (obra,
ben segurament, del mateix submarí alemany). En
aquest cas es tractava del veler francés Marie Sop-
hie, de 150 tones, que anava carregat amb fusta.
També ara foren salvats els sis tripulants de l'em-
barcació.

El Luchador, periodic republica, va ser qui més
dades va aportar en la narració del succés, així
pode m Ilegir: "...a ocho millas del cabo de San
Antonio fue detenido por un submarino alemán (el
vapor Germaine).

El comandante del submarino, después de revi-
sar la documentación y de incautarse de ella, obli-
gó a los tripulantes del Germaine a que abandona-
sen el buque, concediéndoles un plazo para ello de
media hora.

Embarcados en dos botes los seis oficiales y los
19 tripulantes que componían el total de la tripula-
ción, el submarino disparó un torpedo contra el
Germaine echandolo a pique.

Los náufragos fueron recogidos por el vapor
francés "Deli" que los avistá a la una de la tarde,
dándoles remolque hasta Javea, siendo recibidos
en este pueblo por el alcalde, el Ayudante de Mari-
na y el pueblo en masa.

El medico director de esta estación marítima,
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Un vapor mercant al port de Xabia. Principis del segle XX. Foto: Arxiu A. Chorro.

como los náufragos no traían ninguna documenta-
ción, no los admitió a libre plática, quedando en
alojamiento provisional.

Los náufragos estarán varios días en observa-
ción y después serán atendidos convenientemente
por las autoridades .... "

La nota del periodic ens aporta dades que no
figuren a l'escassa documentació de l' Arxiu de
Xabia. o obstant aixo, també hi observen alguna
contradicció com ara les milles de distancia del cap
de Sant Antoni (lOa la documentació "oficial" de
l' Arxiu, i 8 als periodics) o el que no foren adme-
sos els mariners "a libre plática" a Xabia, quan en
dos documents del 31 d' octubre i de l' 1 de novem-
bre, el metge González Castellano escriu i cetifica
que "...han sido admitidos a libre plática los vein-
te y cinco náufragos del vapor Germaine ... " .

La Primera Guerra 'Mundial (entre agost de
l'any 1914 i novembre del 1918), va ser el resultat
d'una complexa i tensa situació que havia estat ges-
tant-se entre les grans potencies europees des de les
darreries del segle XIX. EIs conflictes polítics entre
els estats europeus, pero sobretot els interessos
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econornics i la lluita per tenir la supremacia i el
dornini del mercat mundial, són a hores d'ara, l'ex-
plicació que permet entendre el seguit de declara-
cions de guerra produides arran de l'atemptat de
Sarajevo causant de la mort de l' Arxiduc Francesc-
Ferrran d' Austria-Hongria. Aqueix conflicte va
dividir Europa (potser, hauríem de dir el món) entre
els aliats, amb Franca i Gran Bretanya com a caps,
i els Imperis Centrals, formats per Alemanya i Aus-
tria -Hongria.

El Regne d'Espanya, va quedar fora del conflic-
te en declarar-se neutral, circurnstancia que va tin-
dre importants efectes positius per a la seua econo-
mia, amb una augment de les exportacions dirigides
als paísos en guerra i la disrninució de les importa-
cions. Tanmateix, els rnitjans de comunicació i en
general la societat es va dividir entre aliadofils i
gerrnanofils, que recolzaven un deis dos grans
blocs en conflicte.

Potser, un dels aspectes de l'enfrontament
bel-lic que més directament afectaren el nostre país,
va ser el de la lluita submarina per part d' Alernan-
ya. Mesos abans que es produíra l'atac contra el



Document manuscrit del metge González Castellano Arxiu Municipal de Xábia.

Germaine, en un document "Reservado" tramés per
la Dirección de la Estación Sanitaria del Puerto de
Valencia al Sr. Médico habilitado de Sanidad del
puerto de Jávea amb data de 14 de maig de 1916
pode m llegir ... "Con motivo del actual conflicto
europeo, le recomiendo se abstenga en absoluto de
facilitar cualquier clase de noticias referentes al
movimiento de buques en ese puerto, a excepción
de las interesadas por los cónsules, siempre y cuan-

do estas se relacionen precisamente de buques de
la nación que representan .... ". Aixo no obstant, no
va ser fins al febrer del 1917 quan Berlín va decidir
impedir - mitjancant la seua poderosa flota de sub-
marins - l' accés als ports europeus de qualsevol
tipus de navili, encara que fora de paísos neutrals.
Aquesta mesura provocara l'entrada deIs Estats
Units a la guerra, fet que va condicionar I'acaba-
ment del conflicte i la derrota d' Alemanya .•
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