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Mestre i poeta
LUIS YRACHEESTEBAN (19332015)

Professor, polític i escriptor

LuisYrache,catedràticd’ins
tituts de batxillerat en l’es
pecialitat de llengua i lite

ratura espanyola, professor oca
sional d’universitat, autor de
versos de Góngora i articles alam
binats, en ocasions poc intel∙ligi
bles per la seva complexa però
rigorosa sintaxi,militant del PCE i
el PSUC, va cobrir amb la seva in
tensa activitat i bonhomia més de
quatre dècades de la vida cultural,
social i política aragonesa. Vamo
rirel 14de juliolpassat.
Després de llicenciarse enHis

tòriaper laUniversitatdeSaragos
sa, va preparar les oposicions de
llengua i literatura. Va treballar
comaprofessorinteríal’institutde
Calatayud i, ja comacatedràtic, les
seves posteriors destinacions van
serFigueres iTarragona,ontambé
va impartir docència al campus
d’aquesta ciutat. A la capital tarra
goninahi va estar uns quants anys,
al llargdelsqualsva entrarencon
tacte amb organitzacions de pro

fessors vinculades al PSUC, partit
en què va arribar a militar un
temps. D’allà es va traslladar a Sa
ragossa, la seva ciutat natal, a l’ins
titut mixt 4 El Portillo, del qual va
arribar a serdirectordeuanys.Tot
just tornara lacapital aragonesaes
vaafiliaralPCEd’Aragó,enlareor
ganització del qual va contribuir
durant els anys de la transició des
de ladirecciódelpartit.
Membre del comitè central, va

ser al capdavant de la comissió de
Cultura iEnsenyamentde l’execu
tiu regional. Va ser candidat pel
PCE al Congrés delsDiputats a les
primereseleccionsdemocràtiques
del 1977. Després va repetir com a
candidat al Senat a les del 1979 i, ja
amb Izquierda Unida, es va pre
sentar als comicis del 2011 a les
Cortsd’Aragó.
La seva activitat sindical la va

desenvolupar com a president
de l’AssociacióProvincial deCate
dràtics d’Institut de Saragossa i
vicepresident de l’associació na
cional.

Involucrat enelsmoviments ve
ïnalsiculturals,Yracheesprodiga
va com a articulista, crític literari i
conferenciant.Membrede la junta
de fundadors del diariAndalán, va
participar molt activament en les
pàginesculturalsd’aquestarevista.
Elsseusúltimssisanyscomado

cent, entre el 1987 i el 1993, els va
passar a París com a professor de
l’institut espanyol de la capital
gal∙la, on també va desplegar una
gran activitat cultural impartint
conferències, organitzant presen
tacions de llibres, exposicions...
Les seves experiències allà van ser
explicadesa lespàginesdelHerald
i a les sevesmemòries,ParísZara
goza (19602000).
Els seus improvisats poemes als

sopars i reunions d’amics i com
panysdefeinaoenactespolíticsen
homenatge a vells lluitadors anti
franquistes eren cèlebres, i no es
negavamai,desprésdela jubilació,
a col∙laborar desinteressadament
amb les seves xerrades sobre lite
ratura als centres educatius que
l’hi requerien. L’última vegada va
ser l’abril passat, quan va partici
par en diversos instituts saragos
sans ambuna conferència sobreEl
Quixot,ambmotiudelIVcentenari
de lapublicacióde la segonapart.
L’anypassat vamorir la sevado

na, Pilar Jiménez, una cincovillesa
que va acompanyar Yrache en tot
el seu periple vital i amb qui va te
nir tres fills. Durant el seu sepeli,
Luis va dedicar a la seva dona un
trilingüe “T’estimo, te quiero, je
t’aime”, en record i homenatge a
lestresterresenquèvatranscórrer
la seva llargavidaencomú.
Yrache va publicar, entre altres

llibres i assajos, un insòlit (en
aquells temps) llibre de text de 3r
deBUPtitulatLiteraturas e ideolo
gías (Librería General, Saragossa,
1977)alpròlegdelqualdeia:“Lare
lació literatura/societat no consis
teix a saberse, amb les Soledades
del senyor Luis, tots els quadres
pintatsfinsaleshores,nielreini les
seves batalles ni ministres... sinó a
arribar a interpretar, en termes de
coherència, la modernitat i el pro
grés que suposen (o no) aquestes
idees idesitjosdeGóngora”.
Altresobresd’Yrache sónLoco

tidianoen lasbodasde laSoledadde
Góngora,Cervantes, las tres partes,
Suelta el cabello i ¿Nuestras vidas
son los ríos?, sobre el temahidràu
lica l’Aragó.

MARIO SASOT

Ordinadors encatalà
MARTÍ VERGÉS (19322015)

Professor de la Universitat Politècnica

E l 6 de juliol passat va
morir als 83 anys el
professor, company i
amic Martí Vergés

Trias.Unamort quenoperúlti
mament previsible ha deixat
primer aquella tristor de quan
es perd un personatgemolt sin
gular i després la satisfacció de
constatar que el nostre país és
capaç de generar personatges
com ell.
Martí Vergés era un enginyer

industrial amb una clara voca
ció científica, que es caracterit
zà per un caràcter crític i àvid
de saber que el va portar a ser
considerat per molts un savi
d’ampli espectre, com tants
pocs n’hi ha.
Va ser professor de mecàni

ca, càlcul i geometria a l’Escola
d’Enginyers Industrials de Bar
celona, onel 1963creà elCentre
de Càlcul, que va obrir a tota
laUniversitat. En aquell primer
centredecàlcul creat a lanostra
universitat, va començar a im
partir cursos de programació
i càlcul numèric, i va propor
cionar les primeres fornades
de professionals de la informà
tica. Després es va incorporar
a facultat d’Informàticades que
es va crear, on va ser el degà
entre el 1982 i el 1984, i va
impartir la docència sobre el
quemés l’atreia: la informàtica.
Al llarg dels anys va anar dei

xant la seva llavor i petja a tot
arreu on va ser, per això són
tants els professionals que el
considerem un mestre i un re
ferent. Va fer una gran tasca de
renovació pedagògica amb la
introducció de la informàtica
en l’ensenyament no universi
tari, com a director del Progra
ma d’Informàtica Educativa de
la Generalitat. Pel seu compro
mís amb la nostra cultura i la
nostra llengua, va aconseguir
adaptar el programari i el ma
quinari dels PC a la grafia cata
lana, va desenvolupar un cor
rector de textos en català i des
prés va dirigir la primera versió
delWindows en català.
Com amostra de les seves in

quietuds i amplitud de mires,
cal destacar l’estudi dut a terme
el 1978 sobre la situació de l’an
tiga catedral romànica de Bar
celona, que concloïa que estava
orientada en sentit contrari al
que es creia fins aleshores.
Aquell estudi va ser al principi
molt controvertit, però la seva
hipòtesi va ser confirmada per
excavacions posteriors. També
cal destacar la gran tasca feta
salvant molts antics rellotges
mecànics d’esglésies de Catalu
nya que començaven a caure en
mans d’antiquaris a canvi de
nous rellotges electrònics.
Per la seva destacada trajec

tòria, va ingressar a la Reial

Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona el 1992, on sempre el
recordarem.
Ja jubilat, els darrers anys la

seva activitat va anar decrei
xent a mesura que anava min
vant la seva salut, a l’hivern a la
casa familiar de l‘Eixample i a
l’estiu a l’esplèndida torre mo
dernista Trias del Park Güell.
Coherent amb la sensibilització
científica i cultural que el va ca
racteritzar, com que no va tenir
descendents va somiar poder
destinar en el futur aquella em
blemàtica torre a la ciència i la
cultura. Aspirava que fos l’aca
dèmia a la qual pertanyia qui ho
pogués gestionar, però malau
radament no ha estat possible
materialitzar la seva voluntat.
En reconeixement a la tasca

que tant va beneficiar el sector
educatiu i moltes generacions
d’universitaris, i pel seu com
promís cívic, va ser reconegut
amb diverses distincions, i de
totes, la que més va apreciar
va ser la Creu de Sant Jordi, el
2002.
Tots els que ens sentim

hereus dels seus ensenyaments
sempre el tindrem en el nostre
record. Catalunya ha perdut un
gran personatge, però afor
tunadament crec que ha deixat
prou llavors per forjarne
d’altres.

JOSEP AMAT

OBITUARIS

Avui fa un any

Adrián Barragán Espino
Antonia Pacheco Lobato
Antonio Argudo Giménez
Carles Llucià Besora
Conxa Bohera i Olivera
Enrique Soto Mendez
Francisco Gómez Gálvez
Jaume Margarit Taya
Jesús Albacar Egea
Joan Sabí i Salvadó
Joaquin Martín Pérez
Jose Garcia Beneyto
José Luis Estefanía Echeverría
Josefa Muñoz García
Josefa Nadal Sirvent
Josep Sampere Sastre

Josep Tendero Sala
Lola Gros Esteban
Manuel Burgos Navarro
Manuel Casellas Morato
Maria Bosch Prats
Maria Españó Roig
María Hinchado Seco
Maria Torné i Gavaldá
Mercè Moix Casanovas
Milagros Montforte Gascón
Miquel Balart Puerto
Montse De Haro Solanas
Montserrat Pinós Martínez
Teodoro Palacín Torres
Trinidad Montfort Ureña
Valeriano Verea Valencia
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ARXIU

Vergés rebent la Creu de Sant Jordi del president Jordi Pujol

“T’estimo,
te quiero, je t’aime”,
va dir el saragossà
en el sepeli de Pilar,
la seva dona


