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LO MORINYOL
Un espai de memòria de la nostra història recent

Només si coneixem el nostre passat i el nostre patrimoni, podrem 
entendre i apreciar el present. En el descobriment de la nostra 
història, lo Morinyol, una muntanya que es troba al terme de 
Bellcaire d’Urgell, t’endinsarà en la Guerra Civil espanyola i en la 
vida de Julio Cueva Díaz, un músic i compositor cubà de renom 
que va unir-se voluntàriament a aquest conflicte armat.

Lo Morinyol és un punt estratègic des d’on es veu tot el Prepirineu 
i part del Pirineu. A causa d'aquest important domini visual del 
territori i de l’enemic, va convertir-se en una de les fortificacions 
defensives més disputada entre l’exèrcit republicà i el franquista. 

L’any 1938 les tropes de Franco van entrar a Catalunya i van 
establir un cap de pont, una franja de terreny al voltant de 
Balaguer i part de la Noguera, amb la finalitat de retenir els atacs 
dels republicans i poder avançar fins a Barcelona. Lo Morinyol i 
altres espais de la zona van ser escenari de cruents combats 
entre els dos bàndols de la guerra.

Voluntaris d’altres països van participar a la Guerra Civil al costat 
del bàndol republicà. Curiosament el trompetista Julio Cueva 
Díaz, que aleshores tocava a Madrid i va treballar en conegudes 
orquestres, es va integrar a la 46a Divisió i va lluitar, entre altres, 
a les batalles del cap de pont de Balaguer. Va ser nomenat capità 
i director de la banda de la divisió. 

Cada divisió tenia la seva pròpia orquestra i estava formada per 
músics professionals. La música va estar molt present en el 
conflicte i de ben segur va aportar als soldats de tots dos exèrcits 
un raig d’il·lusió i esperança per aconseguir la victòria.

Lo Morinyol s’ha rehabilitat i senyalitzat perquè és memòria 
patrimonial de la història del nostre país. Si el visites, veuràs com 
eren les trinxeres en les quals els soldats es protegien del foc de 
l’enemic, i t’assabentaràs d’anècdotes que t’ajudaran a valorar la 
gran importància de la pau i la democràcia en què vivim. 
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