
Recomanem als lectors desitjosos 
de fer una aportació a aquesta 
secció que s'esforcin a reduir l'ex- 
tensió de llurs cartes: com més 
breus, com més condensades, 
més probable serà que puguem 
publicar-les. D'altra banda, no ens 
podem comprometre a mantenir 
correspondència sobre les comu-
nicacions adreçades a aquesta 
secció. — Red.

DOMÈNEC DE LA CASTELLANIA 
Aquest nom (de fet, un pseudònim, 
com saben tots els gandesans) va 
sorprendre força els subscriptors 
del periòdic «El Llamp» —«porta-
veu nacionalista de Gandesa i sa 
comarca»— quan va començar a

sortir, l’any 1921. Perquè no crec 
que fossin gaires els qui, en aque-
lles latituds i en aquells temps, 
sabien que Domènec correspon al 
nom propi castellà «Domingo», i 
que Castellania no tenia res a veu-
re amb Castella, sinó que era una 
reivindicació del nom antic de la 
comarca per haver pertangut, a tí-
tol feudal, durant segles, a la Cas-
tellania d’Amposta, senyorejada 
pels cavallers de l'Orde de Sant 
Joan de Jerusalem —'dit també 
Orde Hospitalari.
Aquells primers ardits catalanistes 
d’«EI Llamp» gandesà foren influïts 
pel seu insigne conterrani el doc-
tor Joan B. Manyà, que no creia 
encertada la denominació Terra 
Alta per designar aquella comarca; 
i això per dues raons: la seva 
impropietat (ja que, d'alta, no n'és 
gaire) i per haver estat inventada 
modernament (oposant-la a «terra 
baixa», en el sentit que 'li donà 
Àngel Guimerà en el seu famós 
drama).
Un dels deixebles, en catalanisme, 
del doctor Manyà, fou el seu Jove 
convilatà Josep Fornós i Benaiges, 
estudiant de medicina, redactor en 
cap d'«EI Llamp» i el que signava 
Domènec de la Castellania.
Un poeta del Priorat prou conegut 
en aquell temps, Salvador Estrem
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i Fa, no solament fou un altre des-
tacat impulsor del periòdic, sinó 
que va escriure i publicà, l’any 
1929, un llibre, La gent d'«EI Llamp*,  
format amb el text de les entrevis-
tes que prèviament havia anat efec-
tuant amb els redactors i els col- 
laboradors més assidus. L'Estrem 
—com li deia tothom— no sola-
ment era un bon poeta (ja havia 
publicat dos reculls de poemes: 
Instants i Elegia del Priorat), sinó 
un excel·lent prosista, i no cal dir 
que un dels primers companys que 
entrevistà fou Domènec de la Cas- 
tellania. Després de presentar-lo 
com un abrandat defensor de Gan-
desa i de tot el que tenia relació 
amb Catalunya i la seva cultura, 
afegia: «És un xicot de cara fresca 
I riallera, carregat d'humoris-me... 
Té el nas un mica escarxofat. Quan 
riu, ho fa només amb els extrems 
dels llavis, I quan parla fa sopetes. 
Vesteix a la darrera paraula de la 
moda, però amb una descurança 
aclaparadora. Porta un barret sem-
pre estrany I un bastó gruixut i ple 
de nusos...» Acaba comparant-lo a 
un dibuix de Xavier Nogués i n'ex-
plica un curiosa anècdota. Aquell 
xicot, de menut, va ser escolanet 
de l'església de Gandesa (que té 
una portalada romànica, obra dels 
Templers, i és molt gran). Ell era 
l'encarregat de tancar les portes 
del temple en caure la nit. Un ves-
pre, no s’adonà que hi havia l’es-
colà major adormit a la sagristia, 
al qual, en despertar-se, potser al 
cap d'una hora, I trobar-se tancat, 

no se li acudí altra cosa que tocar 
les campanes. La gent, que sopava, 
en sentir un toc insistent I com-
pletament intempestiu, per dir-ho 
així, es llançà al carrer i es con-
gregà davant l'església. Sortosa-
ment, hi acudí també l'escolanet 
amb les claus... «Per què has tan-
cat sense mirar? —:ll preguntaren. 
És que Ja era fosc... 1 els sants 
em feien por —va respondre.» Res-
posta encisadora, comentava j'Es- 
trem, que era molt catòlic, però 
també un Ironista.

Domènec de la Castellanía fou re-
dactor en cap d'«EI Llamp» del 
primer al darrer número —el 300— 
quan ja corria l’any 1933 i ell en 
feia uns quants que era metge i 
havia constituït una família. Durant 
la nostra guerra, «se la jugà» per 
tal de salvar el doctor Manyà em-
presonat pels anarquistes que no 
devien saber que aquell home, a 
Tortosa —d’on era canonge i pro-
fessor— era anomenat «el bisbe 
de les esquerres».

Fou el mateix Fornós qui va expli- 
car-m’ho, un dia, poc després del 
meu retorn de l'exili, l’any 1961. 
Per celebrar el nostre retrobament, 
vam anar a dinar al santuari de la 
Verge de la Fontcalda, tan vene-
rada pels gandesans. (Una filla de 
Fornós es diu Fontcalda.) Bé que 
establert, de feia molts anys, a 
Barcelona, el doctor Fornós no es 
va deixar perdre mai les festes 
majors (són a l’agost) de Gandesa, 
de les quals presidia la cercavila 

—la «plega», que en diuen— fent 
veure que dirigia la banda de mú-
sica que interpretava una mena 
d'himne local. Tenia amics en tots 
els estaments. Havia atès, gratuï-
tament, nombrosos convilatans I 
gent de la comarca. Un germà seu, 
Trinitarl, és també lletraferit i un 
investigador l erudit en història 
gandesana.
Aquelles estades festívoles a la 
ciutat natal rejovenien el doctor 
Fornós, dermatòleg en cap de l'hos- 
pital del Sagrat Cor de Barcelona, 
que sempre fou per als amics Do-
mènec de la Castellania, místic del 
catalanisme. Morí el 16 de gener 
d'enguany a l'edat de 78 anys. — 
A. BLADÉ I DESUMVILA (Tarra-
gona) .

TORNEM-HI, AMB ELS 
TRES-CENTS MILIONS
Al número de gener de «Serra 
d'Or» el senyor J. M. Piniés Amet-
lló diu que la meva «afirmació» 
■—feta a «Arrels dels tres-cents 
milions», al número d’octubre pas-
sat— sobre l'antipatia dels hispano-
americans per als espanyols és 
«incerta» segons la seva «experièn-
cia» i que s'«explicarà»... Del con-
text de les seves explicacions és 
evident que usa l'adjectiu «incer-
ta» en el sentit de «falsa». Com 
que les seves explicacions no des-
menteixen res del que jo dic i en 
confirmen una bona part, potser no 
valia la pena de distreure els lec-
tors amb una resposta. Però com 

que la carta del senyor Piniés pot 
fer creure als lectors que no cone-
guin o no recordin la meva co-
lumna que Jo em planyo del res-
sentiment —l’origen del qual ex-
plico— dels hispanoamericans con-
tra els espanyols, em cal reiterar 
la meva comprensió i la meva ad-
hesió en aquell ressentiment, que 
existeix i és ben viu entre els po-
bles de l'Amèrica L'Iatina. El senyor 
Piniés va fer un viatge de tres 
setmanes per Argentina, Paraguai, 
Perú i Mèxic: va veure quatre paï-
sos en un viatge de tres setmanes 
fet per raons professionals. I el van 
rebre bé, amb simpatia... No m’es-
tranya. Ja deia a la meva columna: 
«A nivell individual qualsevol ciu-
tadà espanyol pot establir una 
amistat sincera amb un ciutadà 
hispanoamericà, a nivell comercial 
es poden fer totes les operacions 
que interessin a una part i altra.» 
Jo, després d'haver estat cent vuit 
setmanes en una altra república 
llatino-americana, he viscut vint-i- 
set anys a Mèxic dedicat a feines 
que m'imposaven una vida de rela-
ció a tots els nivells i hi he tractat 
gent del país en tots els estrats 
socials: del govern, de la diplomà-
cia, de la banca, de la premsa, de 
les editorials, del teatre i del ci-
nema ■—en aquest cas, quasi tot-
hom procedent de les classes més 
modestes—, de la política, dels 
sindicats, del món obrer i també 
de les assegurances: he llegit dot-
zenes de llibres sobre la història 
i la sociologia de Mèxic i he tingut
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