
HOMENATGES. DUES MEMÒRIES, MANUELS. I UN APUNT, AGUSTÍ 

 

Dues breus notes sobre les memòries de dues persones admirables, diversament 

vinculades amb la comarca, però amb un màxim denominador comú: l'amor per la 

nostra comarca tot i haver assentat les seus vides en grans ciutats llunyanes. Tots dos, 

Manuel i Manuel, acabaren oblidant parlar la nostra llengua, però en mantingueren una 

gran estima. 

Eren les dues (que en la nostra hora oficial d'ara serien les 3) de la nit de cap d'any. 

Podem imaginar, per tant, que molt freda. Naixia un xiquet, el primer de l'any a la vila i, 

ben segur, a una extensa contornada. Era fill d'un matrimoni de mestres que ja no eren 

joves, tenien 42 i 50 anys. Francisca, de la Serra d'en Garceran i Francisco, de la Mata, 

eren la mestra i el mestre de la Todolella i, per tant, vivien al carrer de la Ferreria. Allí 

va nàixer aquell xiquet la nit de cap d'any de mil nou-cents tretze. 

El registraren amb el nom de Juan Manuel. Li acabaren, li acabàrem, dient tots Manuel. 

Els seus cognoms: Gimeno i Melià. Manuel estudià a Barcelona. Manuel i Carmen 

Miralles, forcallana, es van casar. Ja abans de la guerra s'instal·laren a Bilbao. La seva 

energia i la seva capacitat els va possibilitar establir una exitosa empresa d'arts 

gràfiques que, fins on jo sé, segueix en marxa, regentada ara per algun dels seus néts. 

Per raons personals vaig conèixer el matrimoni als anys vuitanta a Bilbao. Ningú més 

amorós, més acollidor, millor amfitrió, que aquell matrimoni i els seus fills, si no recordo 

malament quatre, i la colla de néts. Tots, fills i néts, bascos en el ple i extens sentit de 

l'expressió. Molt bona gent. La darrera vegada que els vaig veure va ser a octubre de 

1992. Jo m'acabava de casar i ells, ja vellets, delegaren en els fills i néts la seva 

meravellosa nova acollida. Després, vellets ells i havent canviat jo el meu domicili, 

acabàrem perdent el contacte, tant amb el matrimoni Manuel/Carmen com amb els fills i 

néts. 

Vet ací que fa poc més d'un any, en una visita despreocupada al cementeri de la 

Todolella, badant davant dels nínxols, mentre mirava, sense fixar-m'hi massa, unes 

làpides i altres, vaig ensopegar amb la sorpresa: em vaig topetar amb la sepultura de 

Manuel Gimeno i Carmen Miralles. Naturalment, ningú a la vila en va ni em va saber 

donar raó de qui eren aquells sepultats. 

Internet i una mica de bona memòria que encara conservo em van facilitar arribar a 

establir contacte directe amb un dels seus nets. La seva mare (única filla de Manuel i 

Carmen, els altres tres eren fills) encara era viva i va poder confirmar-me a través del 

fill que Manuel i Carmen havien expressat la seva voluntat de ser enterrats a la 

Todolella, d'on feia més de seixanta anys que n'havien marxat. Manuel havia mort l'1 

de febrer de 1998, als 85 anys i un mes d'edat. 

Cada cop que visito el cementeri de la Todolella, m'atanso a la seva sepultura, en 

comprovo l'estat  i reto un petit homenatge a aquell matrimoni de bascos, nascuts a la 

Todolella i el Forcall, que descansen en pau a la nostra comarca. 



 

Manuel Sánchez Sorribes, nascut ara no recordo quin any a Barcelona, amb arrels 

familiars via materna a Xiva i a la Mata, aparegué, molt jovenet, a la nostra comarca, la 

comarca natal de la seva mare. La fam de la postguerra a la gran ciutat va aconsellar 

que el jovenet Manuel vingués a la comarca i es guanyés la vida com podia, 

assegurant, si més no, no ser víctima de la fam que a la postguerra vivien les classes 

populars a la gran ciutat. 

Des de la comarca marxà a fer el servei militar i des de la mili, marxà a la División Azul, 

a la guerra amb els alemanys a Rússia on, explicava, havia passat moltíssim de fred. 

Retornat de la guerra va continuar a l'exèrcit un nombre d'anys fins que, definitivament, 

s'instal·là a Madrid on es dedicava a fer mudances per tota Espanya amb un camió que 

tenia.  

Després d'una vida així atzarosa que, en certa manera, continuava amb els constants 

viatges per les mudances, compaginava aquesta professió amb la seva innata vocació 

musical que, a 1982 quan el vaig conèixer, concretava en un petit òrgan elèctric que 

arrossegava amb ell anés on anés. 

El vaig conèixer arran d'un remot vincle familiar que existia entre nosaltres i de la meva 

estada a Madrid motivada pel compliment d'allò que en dèiem la mili, les divinitats 

guardin les generacions futures d'haver de fer-la. Afable, simpàtic, bondadós, va 

resultar ser -des dels seus temps de militar- un culer furibund, com no n'he conegut. 

Anar a casa seva, al Barrio del Pilar, a veure per la televisió els Real Madrid - 

Barcelona o Barça - Realísimo, era tota una gran experiència des del primer segon que 

rodava la pilota. 

Enamorat de la nostra comarca i de la seva gent, amb els anys, i sense renunciar a la 

seva vida a Madrid, Manuel, que no va tenir fills, es va fer (comprar, heretar, o què em 

se jo) una casa a Xiva, on venia a passar els estius. El vaig visitar alguna vegada fins 

que vaig acabar perdent-li la pista.  Imagino que deu fer anys que és mort i que deu 

descansar a la seva ciutat adoptiva, Madrid. Això sí, segur que culer no va deixar de 

ser-ho. 

 

Agustí Bayot, tolellà a qui la seva precoç malaltia no presagiava un gran avenir, arribà a 

ser un reconegut professor a la Universidad de Castilla la Mancha. No tinc cap dubte 

que la seva vila natal li retrà algun dia l'homenatge que es mereix. Arribat el moment, 

aquestes línies se'n faran ressò i detallaran la seva trajectòria. 

 

Tots ells excel·lents professionals i grandíssimes persones, d'eixes que fan grans 

coses humilment, amb discreció i en silenci. 
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