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Versions Catalanes
d'articles publicats
en aranès
al mini-Suplement :

Monument a Vielha
en homenatge
a una divisió
militar franquista:
la “Legión blanca”
N

o hi ha ningú a Aran mínimament informat, que es cregui
que la dimissió del vicesíndic
d'Aran Luís Carlos Medina va renunciar al càrrec per motius ''personals i professionals''. Medina ja
O·DQ\SDVVDWSHOVPDWHL[RVPRWLXV
expressats ara, va dimitir com a
secretari general de Convergència Democràtica Aranesa-Partit
Nacionalista Aranès. Darrera tanta “excusa personal” hi ha una
enorme diferència i discrepància
de com van les coses en el camp
del nacionalisme aranès. El que
KDYLDGHVHUHO´5XÀQRµGHOV&RQYHUJHQWV R VLJXL XQ SHUÀO WqFQLF
ben informat i molt professional,
ha resultat una veu dèbil, que no
lliga en res amb el discurs i maneUDGHJRYHUQDUGHO·DFWXDO6tQGLF
(Encara que a Aran ens coneixem
WRWVUHFRUGDUTXHHOWDO´5XÀQRµ
al que ens referim, és el senyor
5XÀQR0DUWtQH]O·jQLPDPpVVHFtària del PSOE a Aran, regidor a
9LHOKDLVHFUHWDULG·DMXQWDPHQWD
Les).
(O 6tQGLF G·$UDQ &DUORV %DUUHUD
el politic que “es posa els pantaORQV SHOV SHXVµ FRP O·DJUDGD GLU
quan maxaca algun subordinat,
cada dia està més desorientat i
disparant grans perdigonades als
problemes, sense donar solucions
estratègiques útils pel País o sigui
Aran i sobretot solucions engrescadores pels aranesos.
En canvi, Barrera que té un discurs nacionalista aranès molt bo i
original que lliga amb “la gent, el
paisatge i la terra”, (encara que
GH WRW DL[z QR Q·pV FRQVFLHQW 
TXDQHVWjDO·DUHQDSROtWLFDDOD
distancia curta, és un autèntic
DFROORQLWGHOTXHGLUjO·RSRVLFLyL
HVGHL[DLQÁXLUG·XQDPDQHUDSRF
raonable.
Sobretot deixa de fer moltes coses inexcusables: passarà a la hisWzULD HO &RQVHOK *HQHUDX G·$UDQ
dirigit per Barrera que no es va

comprometre institucionalment i
S~EOLFDPHQWDOUHIHUqQGXPG·DXWRGHWHUPLQDFLy GH O· G·RFWXEUH
TXHYDFRQYRFDUGHPDQHUDRÀFLal el govern de la Generalitat de
Catalunya.
Només va faltar que posteriorment Barrera assumís el discurs
de Boya,-el que espanyolejant
HVWjDO·H[HFXWLXGHO362(D0Ddrid-, i aprovessin al Plenari del
Conselh que caldria una reforma
de la Constitució Espanyola on
G·XQDPDQHUDH[SOLFLWDHVUHFRQHgués Aran. El nacionalisme aranès
està a la deriva amb el “procés” a
Catalunya. (A Luís Carlos Medina
només ara li han vingut les preses
G·H[HUFLUG·DGYRFDWIXOOWLPHRKD
estat un actor de tanta desorientació?).
&HUWDPHQW TXH O·RSRVLFLy pV HVpanyolista com feia temps que no
WHQtHPD$UDQ6LJXLG·XQDPDQHra subtil o més barroera, els de
8QLWDW G·$UDQ36& ÀQV &LXGDGDnos passant pel PP, destil·len una
YLVLyG·XQD9DOG·$UDQVXERUGLQDda a la Gran Espanya, que posa
els pels de punta.
Cal fer aquests comentaris previs
SHU DFDEDU G·HQWHQGUH OD EDUEDritat que ha estat inaugurar al
centre de Vielha un monument
dedicat a la “Legión blanca” o
sigui als membres de la CompaQ\LD G·HVTXLDGRUV HVFDODGRUV TXH
YDUHQRFXSDUO·DQWLJDFDVHUQDGH
Vielha entre els anys 1961 i 2000.
Però perquè és una barbaritat?
'·HQWUDGD SHUTXq OD ´/HJLyQ
blanca” no només era una companyia de base franquista, sinó que
a més com a “Legión” transmeWLD XQ PLVVDWJH G·HVSDQ\ROLVPH
reaccionari i misogin. Només cal
llegir tot el material i discurs que
SURGXwHQDO·qSRFDGHOGLFWDGRUL
el que també produeixen avui a
WUDYHVGHOVVHXVZHEVFRPDQWLFV
militars.
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Versions Catalanes (Continuació)
Estem en una època democràtica
que intentem recuperar el que
en diem la “Memòria històrica”,
que de totes les Viles i Ciutats
intentem treure els signes de
la dictadura franquista, en una
època que entra en la polèmica
llocs com el “Valle de los Caidos”, però a Vielha -la capital
G·$UDQLQVWDOĊOHPQRQRPpVXQD
escultura simbòlica, sinó un autèntic monument al “guerrer”.

PP, tindria una certa lògica, però
O·DOFDOGH pV VRFLDOLVWD GH 8QLWDW
G·$UDQ HO V~PPXP GH OD SURgressia del País, la intel·lectualitat en marxa que ens alliçona
a tots dia i nit, doncs sí, aquests
DPE O·DOFDOGH 6HUUDQR DO GDYDQW
ens han deixat, un monument
que és al·legoria de la milícia i
GHO IHL[LVPH SHOV QRVWUHV ÀOOV L
que marca el paisatge de la VielKDXUEDQDG·DYXLLGHOIXWXU

Però no només és una barbaritat
SHOTXHVLJQLÀFDVLQyTXHDPpV
O·HVWLO ÀJXUDWLX G·XQD HVFXOWXUD
realista és un homenatge clar a
O·H[HUFLW3HUzSHUVLQyQ·KLKDYLD
prou, el monument està ubicat
al vell mig de Vielha, visualit]DQWVH G·XQD PDQHUD VLQJXODU L
convertint el monument amb una
imatge que els de Vielha haurem
de veure constantment i el turista en tindrà un punt ostensible
de record. El nou souvenir de
9LHOKDVHUjRMDpVODIRWRJUDÀD
G·XQJXHUUHUDUPDWDPEHVTXLV

eVYHULWDWFRPGLXO·DOFDOGH6HUrano que “... totes les persones
que varen passar per la caserna
de Vielha va tenir una gran importància social i econòmica”,
però recordem que sempre els
franquistes expliquen que amb el
GLFWDGRU HV YD UHFRQVWUXLU O·HFRnomia i es vàrem construir molts
pantans entre altres infraestructures, però tot i això els demòcrates no homenatgem a Franco,
ni als seus, ni li construïm monuments.

Aquesta és la imatge que volem
donar?
A Vielha, com a Aran, es dona el
fenomen del “feixisme” sense
feixistes, perquè és evident que
ODPDMRULDLOtGHUVSROtWLFVG·$UDQ
no són feixista, però les seves accions, sobretot quotidianes, porten aquest concepte feixista.
Només cal que connecteu amb
els “Veteranos Esquiadores Escaladores de Viella”, els promotors
reals del monument, per veure
de cop, la ideologia que us comentem o si voleu llegiu el llibre
´/D /HJLy EODQFDµ G·$OEHUW $UHDQ (GLWRULDO /OLEUHV GH O·ÌQGH[
Barcelona, 2006) i de primera
Pj DTXHVWD DXWRELRJUDÀD XV
explicarà el peu que calçaven els
“nostres” militars.
/DEDUEDULWDWV·DJXGLW]DTXDQKD
HVWDW O·$MXQWDPHQW GH 9LHOKD H
Mijaran amb el seu alcalde Juan
Antonio Serrano qui a autoritzat,
ÀQDQoDW L LQDXJXUDW HO PRQXment.
6·KD DXWRULW]DW HO PRQXPHQW DO
mateix lloc on abans hi havia una
discreta placa commemorant el
PDWHL[V·KDDXWRULW]DWHOPRQXPHQW ÀJXUDWLX GH PLGD UHDO EHQ
YLVLEOHLSURWDJRQLVWDV·KDÀQDQoDWXQDSDUWGHO·HVFXOWXUD FHUtament de manera molt modesta: al voltant de 1.000 euros) i
O·DOFDOGHGHPDQHUDLQVWLWXFLRQDO
ha inaugurat el monument amb
altres càrrecs militars. O sigui el
monument ha esta una acció de
JRYHUQPXQLFLSDORÀFLDO
0DOJUDW OD EDUEDULWDW VL O·DOFDOde hagués estat en Pepito Calbetó, un reaccionari històric del

Fins i tot es pot admetre que
QL O·$MXQWDPHQW GH 9LHOKD QL HO
seu alcalde mai varen pensar en
un monument que fos exaltació
G·qSRTXHV SDVVDGHV QHIDVWHV QL
G·H[DOWDFLy GHO ´JXHUULVPHµ QL
haver creat un monument emblema a Vielha per a fatxes. Ens
ho creiem, simplement ha estat
una alcaldada amb un pòsit de
feixisme sociològic, tant vigent
al nostre País.
Encara més, si seguíssim la idea
de la cupaire Mireia Boya que
GHLDHQXQWXwWTXHV·KDFROĊORcat el monument “... sense preguntar als aranesos si es senten
XQSREOHGHSDXµQRVDOWUHVQ·HVtem convençuts que perdríem
la consulta, perquè tenim un
SURIXQG GqÀFLW GH OD FXOWXUD GH
la pau amb els principis i valors
de la no-violència, la llibertat,
la justícia, la solidaritat i la tolerància. I perquè no dir-ho: del
dret a decidir.
I els Convergents de Vielha que
deien o diuen?
Com tot el partit a nivell aranès: comentaris a pilota passada
i desorientats, esperant que diu
O·RSRVLFLy,VREUHWRWMXJDQWDIHU
SLXODGHV D 7ZLWWHU SHUz VHQVH
parar o contrarestar la màquina
municipal, quan tot i fent activitats legals són del tot amorals,
com el polèmic monument.
occitania@locampus.cat
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