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L’autor 

 

Llucià Vallés i Calvo va nàixer a Osca l’any 1960.  Als vint i quatre anys es  va 

treslladar a València i des de llavors hi viu i treballa com a professor, 

actualment a l’institut Berenguer Dalmau de Catarroja. 

Tota la seua vida professional ha estat lligada a l’ensenyament.  Ha  estat 

vinculat als Moviments de Renovació Pedagógica i a la defensa de l’escola 

pública i de la nostra Llengua. 

Al preguntar-li sobre la dificultat d’escriure en Valencià una persona nascuda al 

nord d’Aragó i sobre el per què de la seua decisió, l’autor es mostrava clar:  

“Quan vaig a arribar a València tenia vint i quatre anys.  Encara que escrivia, no 

es pot dir que fora escriptor, però sí tenia molt clar que venia a una terra que 

tenia una llengua pròpia i que la meua primera obligació era aprendre-la i la 

segona fer-ne ús. 

La llengua és el tret d’identitat cultural més important d’un poble i només l’ús la 

pot mantindre viva.  Ja fa anys que soc mestre de Valencià. D’això a convertir-

la en la teua llengua habitual n’hi ha un camí molt curt i que em sent orgullos 

d’haver fet.  Això no vol dir que haja perdut els meus propis trets culturals.  Soc 

aragonés, m’enorgulleix i soc un enamorat del Pirineu.  Bé, de la mar també.” 

Al 1998 va guanyar el premi de poesia “Castillo de Montearagón” a Osca, amb 

“Montearagón, páginas de piedra”.  En 2001 publicà la seua primera 

novel.la, adreçada al públic juvenil, en l’editorial Tabarca, “Aventura al poble 

fantasma”.  L’any següent, el 2002, guanyà el premi de narrativa infantil Vicent 

Silvestre de l’editorial Bromera amb “L’illa de les foques” i en la mateixa 



convocatòria va ser finalista també amb “Lluna i la pluja” que va ser publicada 

en Bromera al 2005. 

En l’editorial Perifèric publicà “Roser i el mar” al 2003. A l’estiu de 2006 

publicà el conte per a primers lectors “Mmmmmm, Quina melmelada!” dins 

del Pla de Foment Lector de la Fundació Bromera amb la col.laboració dels 

diaris “Levante” i “El Mundo”.  En octubre del mateix 2006 l’editorial Perifèric 

publicà aquesta novel.la, “La mirada del gamarús”, fins ara, la darrera en 

veure la llum. 

 

 

Documentació 

 

La guerra civil espanyola, provocada per la rebel·lió militar feixista contra la 

república i el govern democràtic, durà des del mes de juliol de 1936 fins la 

primavera de 1939, quan Europa es preparava per a fer front a les ambicions 

imperialistes de Hitler i Mussolini.  La victòria de les tropes feixistes del general 

Franco, provocada en gran mesura per l’ajuda rebuda des d’Alemanya i Itàlia, 

donà lloc a un exili forçós de milers de civils i de soldats republicans que fugiren 

de la mort, la tortura, la presó i la humiliació al seu país per a caure, en molts 

casos en circunstàncies pitjors en terres de França o empressonats per l’exèrcit 

alemà. 

Recordem la lletra d’una inoblidable cançó d’en Lluís Llach:  “Tramuntarem la 

carena lentament, sense dir res.  Si la lluna feia el ple també el feu la nostra 

pena”. 



Altres, incapaços després de tant de patiment d’acceptar la derrota republicana, 

decidiren romandre a la penínsul·la i continuar la guerra contra la Guàrdia Civil 

franquista, l’exèrcit i els grups armats de falangistes esperant que els resultats 

de la segona guerra mundial recuperaren també en Espanya la democràcia 

perduda.  Són els maquis.  La lluita desesperada per la llibertat d’aquests 

guerrillers durant un bon grapat d’anys ha sigut duta a la literatura a través de 

nombroses obres.  Tantes que resultaria impossible fer referència a totes, però 

des d’aquestes línies voldria destacar almenys dues: “Les veus del Pamano” de 

Jaume Cabré per la inmensa qualitat literària que ens regala i “La guerra de 

quatre” de Victor G. Labrado perquè ens parla de la resistència a les nostres 

terres, als nostres pobles. 

En “La mirada del gamarús” aquests grups de resistència armada són també 

protagonistes, concretament els que ocuparen la zona propera als “Mallos de 

Riglos” i pobles com ara Agüero, Triste, Longás, Murillo de Gállego... en el 

prepirineu aragonés. 

L’escenari de la novel·la existeix tal i com es descriu.  El molí de Yeste i el seu 

entorn és un paradís que ocupa un racó molt especial al cor de l’autor de la 

novel·la.  Fins i tot la portada del llibre és una fotografia autèntica des de 

l’interior del molí.  Actualment, encara que continua estant habilitat com a casa 

de turisme rural, està veient deteriorar-se el paissatge dels voltants per la 

depredació de les obres d’una cantera.  Una volta més es permet la destrucció 

d’un paradís en nom dels negocis i els diners. 

També alguns personatges de la història són reals.  Només cal anar a estiuejar 

al molí de Yeste per a comprovar-ho. 



Mentre es gestava aquest llibre l’autor va rebre d’una manera absolutament 

casual la informació de que el 28 de desembre de 1944 el maquis de la zona 

havia mort tres persones, concretament un brigada de la guardia civil, el cap 

local del Moviment i un guarda forestal.  Aquesta informació provinent d’un iaio 

d’un poble que ho recordava va ser incorporada a la història sense haver 

constatat la seua autenticitat donat que, a la fi, es tractava d’una història de 

ficció. 

Acabat el llibre, l’autor trobà a una llibreria de València un llibre de Fernando 

Martínez de Baños publicat per l’editorial Delsan de Saragossa l’any 2003 que 

duia per títol : “Maquis y guerrilleros del Pirineo al Maestrazgo”.  En fullejar-lo 

l’autor es trobà amb la grata sorpresa que allí es parlava d’un grup de 

guerrillers en Agüero.  Naturalment el comprà. 

En les pàgines d’aquest llibre es poden descobrir, perfectament documentats, 

molts fets històrics vinculats als fets imaginaris que es narren a “La mirada del 

gamarús” i al seu escenari.  Caldria destacar els següents: 

• En primer lloc cal destacar la figura d’Ángel Fuertes Vidosa, conegut 

com el mestre d’Agüero, encarregat al finalitzar la guerra d’organitzar la 

xarxa d’enllaços en aquesta zona.  Va ser el responsable de l’Agrupació 

Guerrillera del Llevant i Aragó (AGLA).  Es va exiliar i lluità contra els 

nazis sent condecorat amb la creu de guerra.  El 30 de desembre de 

1944 (dues dies després de l’acció guerrillera a la que es fa referència 

en la novel·la) participà en l’operació “Reconquista e España” i intenta 

organitzar la resistència en Aragó.  Va romandre en Saragossa al voltant 

d’un any i després va ser anomenat en França coordinador dels 

guerrillers del Llevant Espanyol (AGL).  Va morir en un enfrontament 



amb la Guàrdia Civil en la masia Guimerans, en El Portell (Castelló) el 

26 d’abril de 1948.  Amb la seua pròpia sang va destruir els documents 

que portava damunt. 

• El 31 d’octubre de 1944 resultaren morts dos guerrillers en un 

enfrontament en Longás (prop d’Agüero). La resta del grup va fugir 

abandonant material. 

• El mateix dia la Guàrdia Civil matà altres dos guerrillers en Murillo de 

Gállego. 

• El 12 de desembre de 1944 la Guàrdia Civil captura cinc guerrillers 

armats en Agüero. 

• El 28 de desembre del mateix any els maquis de la zona realitzen una 

emboscada, tal i com recordava l’informador de l’autor i causen tres 

morts, un brigada de la Guàrdia Civil, el cap local del moviment, i el 

guàrdia forestal José Bailo Gracia.  Aquest grup va ser perseguit 

posteriorment per l’exèrcit (la divisió 51), la Guàrdia Civil, i la policia 

armada entre les serres de Santo Domingo i Salinas, el riu Gállego, la 

serra de Valdelosiva i els pobles de Biel, Frago i Luna.  El 2 de gener de 

1945 no n’hi ha encara cap resultat. 

• El 6 de febrer de 1945 es registra un enfrontament violent en la serra 

Carbonera, entre Ayerbe i Agüero, amb el resultat de tres policies morts, 

un ferit i dos guerrillers morts.  Els dos maquis morts havien asaltat tres 

dies abans dos carros en el km 19 de la carretera Ayerbe- Sáraba 

emportant-se queviures. 

• El 5 de novembre de 1945 es realitza una operació de neteja sense 

resultats per part del Batalló de caçadors de muntanya “Pirineos nº 11” 



de la divisió 51 en la serra de Santo Domingo, al nord d’Agüero.  El dia 8 

ensopegaren amb un grup de guerrilleras que fugiren. 

Tots aquest fets ens demostren que la resistència armada al règim feixista del 

general Franco es va perllongar més enllà del final de la 2ª guerra mundial i ens 

parla de moltes vides consagrades a la conquesta de la llibertat i la 

democràcia, de la coherència en les idees, del sacrifici personal en la recerca 

del bé comú, dels somnis, de la generositat... 

Debem recordar també que actualment s’està relitzant l’alçament de foses 

comuns de guerrillers morts i de republicans assassinats en la zona de la que 

parla la novel·la i que Agüero és el primer poble de l’Alt Aragó on han començat 

aquests treballs per recuperar la memòria històrica i que per tant, aquesta 

història està completament d’actualitat. 

 

Activitats prèvies a la lectura 

 

1. Fulleja el llibre “ La mirada del gamarús.  Comenta les teues impressions 

amb els companys i companyes:  si et resulta agradable, de què creus 

que deu tractar, si et serà interessant o no... 

2. Això que has fet rep el nom d’hipòtesis prèvies. 

3. Creus que deu ser una narració realista o fantàstica?  Què t’ho fa 

pensar? 

4. Recordes alguna pel.lícula en la qual els protagonistes siguen gent de la 

teua edat? Saps si està basada en alguna novel.la? 

5. N’hi ha persones en la teua família que estigueren vinculades després 

de la guerra a la resistència o que tinguen coneixements de fets com els 



que es narren en aquesta història?  Si tens eixa sort, entrevista’ls i trau 

tota la informació possible.  

 

 

Estratègies i activitats durant la lectura 

 

1. Intenta afavorir l’acte lector.  No intentes fer una altra cosa 

simultàniament perquè no et concentraràs en cap de les dues.  Posa’t 

còmode, col.locat en un lloc ben il.luminat i fugeix dels sorolls.  Deixa’t 

envair per la lectura.  Viatja dins de la història i visualitza els llocs i 

situacions que et plantetja el llibre. 

2. Realitza una lectura global dels textos, dels paràgrafs i de les oracions.  

No busques paraules al diccionari si no et resulta imprescindible per a 

comprendre el text.  Intenta traure sempre els significats pel context. 

3. Al llibre s’utilitza molt la decripció com a recurs literari.  Quins motius se 

t’acudeixen que expliquen això?  Selecciona algun paràgraf de caire 

descriptiu que t’agrade i comenta’l. 

4. Busca en un mapa, atles, enciclopèdia... informació sobre el lloc on es 

desenvolupa la novel.la, els pobles que hi apareixen, la seua història, la 

situació actual...  

 



Una vegada llegida l’obra 

 

1. Quin nom li ficaries a aquest gènere de narració? Diries que és realista o 

fantástica? Per què? 

2. La història és narrada de forma lineal i succesiva o n’hi ha canvis de lloc 

i esdeveniments amb altres personatges? 

3. Una narració consta habitualment de tres parts clarament diferenciades: 

inici o plantejament, on es presenten els personatges i el conflicte; nus, 

on es desenvolupa l’acció encaminada a resoldre el conflicte i desenllaç, 

on el conflicte queda resolt.  Explica fins on arribaria en aquesta narració 

cada part o bé quins capítols abastaria. 

4. Quin tipus de narrador té aquesta història?  És un personatge del llibre o 

pel contrari està fora del llibre i sembla estar en tots els llocs a la vegada 

i saber-ho tot? Saps quin nom rep aquest tipus de narrador? Posa un 

exemple del text on mostre les característiques que el defineixen. 

5. Què penses del desenllaç? T’hauria agradat un altre final? Escriu un 

final diferent. 

6. Quin capítol o quina part de la narració t’ha agradat més? Per què? 

7. Si la lectura ha sigut col.lectiva, comenteu els valors humans que 

aporten els personatges de “La mirada del gamarús”. 

8. Fes una crítica constructiva del conjunt de la novel·la.  Quins aspectes 

no t’han agradat? Per què? Has trobat en falta alguna cosa en la novel·la 

que t’hauria agradat que hi estiguera? Els personatges et semblen 

creibles? Les seues reaccions són lògiques? Recomanaries la lectura 

d’aquest llibre als teus amics i amigues? Per què? 


