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Presentar una revista sempre és motiu 
de satisfacció, més encara, quan aquest relli
gat que teniu a les mans és l'esforç d'un col. 
lectiu aneuenc que l'any 1984 dugué a terme 
la primera Campanya de Normalització Lin
güistica a les Valls d'Àneu. L'Àrnica era un 
producte meravellós que guaria el «malalt 
lingüístic»; una medicina bàsica per a tots 
aquells que volien iniciar-se en els viaranys 
normalitzadors; un revulsiu imprescindible 
per a fer del català una llengua d'ús. Moltes 
pretensions, en un parell de fulls, que tal ve
gada aconseguirem. 

1990, anys després d'aquella iniciativa i, 
justament acabada de crear la comissió de 
publicacions del Consell Cultural de les Valls 
d'Àneu, endeguem la primera acció d'una 
nova dècada: oferir a tots els aneuencs; socis 
de! Consell i a tots els que se sentin atrets per 
aquesta subcomarca de la capçalera del Pa
llars Sobirà, un record, fidel testimoni d'una 
tasca lloable i, alhora participar-vos —és cer
tament una primicia— que ben aviat i conti
nuant amb l'entranyable ÁRNICA, la Revis
ta del Consell Cultural us acompanyarà en 
les vostres llars. 

Noves il·lusions es desperten en aquesta 
empresa que desitjaríem, com vàreu fer en la 
primera època, fossin acceptades amb ten
dresa i afecte, que critiquéssiu el contingut 
amb benevolència i, sobretot, que col.labo
réssiu conjuntament amb el nostre esforç per 
tal d'aconseguir una revista oberta, dinàmica 
i eficaç. 



ÁRNICA 

N°l—GENER 1984 

CAPÇALERA 

Recobrem per al català el lloc que li per
toca com a llengua pròpia de la comunitat 
catalana, vencem la marginació de la vida 
pública que el català ha sofert durant tants 
anys. 

Comparem els efectes guaridors de l'Àr-
nica, que tan bé coneixem, amb la normalit
zació del català: instrument, xarop, medicina 
indispensable per a curar els patacs de la 
marginació, del rebuig, del bandejament... 
Que aixi com l'Àrnica activa la circulació i 
facilita el restabliment de la normalitat, 
l'Ajuntament d'Esterri us demana que aco-
Uiu aquests fulletons, que publicarem men

sualment, com a eina útil de normalització 
del català, remei eficaç de represa de l'atura
ment sofert, bàlsam que ens alleugerí de cai
gudes i cops passats. 

L'èxit de la normalització lingüística, i 
citem textualment, no serà possible si el con
junt de la comunitat catalana no accepta de 
bon grat el català com a llengua pròpia de 
Catalunya. 

Catalanitzem-nos doncs, catalanitzem 
els nostres noms, els nostres rètols d'establi
ments comercials, la nostra correspondència. 
Fem-nos si us plau unes bones fregues d'Àr-
nica-normalització del català! 

ADHESIONS: 
ENTITATS CULTURALS: Consell Cultural de la Vall d'Àneu. 

ORGANISMES PÚBLICS: Ajuntamenls: Esterri d'Àneu, Alt Aneu, La Guingueta, Espot. 

ENSENYAMENT: Escola EGB, Col·legi BUP d'Esterri d'Àneu. 

Campanya Municipal per la Normalització Lingüistica. 
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 
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DECÀLEG DEL CATALANOPARLANT 
PEL PROFESSOR DR. TILBERT D. STEGMANN, DE LINSTmjT FUR ROMANISCHE SPRACHEN UND UTERATUREN 

DER J. W GOETHE-UNIVERSrrAT FTÍANKFURT AM MAIN ALEMANYA FEDERAL. 

CATALÀ ORIENTAL 

H i CATALÀ OCCIDENTAL 
PERPINYÀ 

Parleu la vostra llengua sempre que pu 
gueu. especialment amb la família i els 
amics i coneguts Feuvos el propòsit de 
parlar en català als qui sabeu que us ente 
nen .encara que fins ara els hàgiu parlat en 
castellà 

Sigueu respectuós amb tothom que parla 
una altra llengua però exigiu que els altres 
siguin respectuosos amb la vostra. 

Adreceu-vos en català a tothom, al carrer, 
per telèfon, al treball, etc Si us entenen, 
continueu parlant-los en català, encara que 
us responguin en un altre idioma 

Als coneguts vostres que encara no com
prenen bé ei català, animeu-los a provar de 
comprendre'l, parleu-hi a poc a poc i expli 
queu-los de tant en tant algunes paraules 

Si veieu algú que s'esforça a parlar en ca 
talà. ajudeulo I demostreu-li que valoreu 
e! seu capteniment 

Deixeu de corregir qui no vulgui ésser cor
regit, però doneu l'exemple de demanar 
a persones o a entitats autoritzades quines 
expressions incorrectes cal substituir. Aju
dem-nos els uns als altres a mantenir un ca
talà viu 1 bo 

Respecteu les diferències regionals del ca 
talà Parleu amb mallorquins, valencians. 
rosselloneses.etc i coneixeu els accents i 
rhots diferents que tenim tots. Aquesta és 
la riquesa del català, com de iotes les llen
gües cultes 

8 
Feu vos subscnptor de dians i revistes en 
català I que siguin en la nostra llengua Ics 
lectures que feu, els espectacles a què as
sistiu, els programes de ràdio que escolteu. 
la televisió que us mireu, etc Fem allò que 
havia estat prohibit durant tants anys 

Preneu la decisió d'escriure totes les cartes 
i notes en català. A partir d'avui poseu sem
pre el vostre nom en català. Ompliu-hi els 
talons Feu canviar els vostres papers im
presos, els rètols, etc Fóra ben trist que 
per estalviar despeses deixéssim de donar 
testimoni de catalanitat 

10 
Exigiu de tothom, fins i tot de les institu
cions més rutinàries, que us escriguin en 
català Feu-ho amablement No vulgueu 
perdre temps i nervis lluitant contra els ene
mics declarats de la llengua del país Dei
xeu-los de banda 

Tota persona que defensa la seva pròpia 
llengua sense agredir ningú, té cl dret al 
seu costat 

^ ^ [ y ^ SERVEI DE NORMALITZACIÓ DE L'ÚS OFICIAL DE LA LLENGUA CATALANA 
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

EDITAT PER GENTILESA DELS "AMICS DE JOAN BALLESTER I CANALS" 



ÁRNICA 

FLORA DE LES VALLS D ' À N E U (1) 

La nostra vall té una flora molt àmplia, 
però desconeixem la gran majoria dels seus 
exemplars, no solament ignorem el seu nom 
sinó també les seues virtuts. És clar que ja no 
depenem directament d'elles com els nostres 
avantpassats, però mai no deixarem de mera
vellar-nos davant la bellesa o el perfum 
d'una determinada flor. 

Aprofitant la campanya de 
normalització lingüistica del català, potser 

seria hora de començar a aprendre i estimar 
la nostra flora i els usos que d'ella en feien 
els nostres padrins. La tasca sembla difícil 
però no ho és tant, cada planta té un nom 
comú que canvia molt d'un lloc a un altre, 
però se li assigna un nom científic llatí for
mat pel gènere i espècie a la qual pertany i 
que guarda relació amb alguna propietat o 
virtut de la planta. Vegem-ho: 

1.- TULIP: Narcissus poeticus 
És una planta monocotiledònia de la fa

mília de les Amarilidàcies, que viu als nostres 
prats i floreix al mes de maig, la seva flor és 
blanca i perfumada. Diuen els poetes que va 
néixer d'un minyó molt neci que es va ena
morar de la seva pròpia ombra i es va con
vertir en flor. 

L'origen del seu nom sembla venir del 
grec «narce» que vol dir adormit, ja que la 
seua infusió o el seu aroma poden embotar 
els sentits. És una planta tòxica que antiga
ment s'usava com a antiespasmòdica i que 
conté alcaloides amb efectes paralitzants, 
d'ací ve el poc apreci que li tenen els pagesos, 
ja que més d'un animal ha vist paralitzada la 
seva digestió a l'ingerir tulips. 

CLASSES DE C A T A L À 
PER A D U L T S 

Aquest és el tercer any que l'Ajunta
ment d'Esterri organitza les classes de Català 
per a adults. Enguany s'estan realitzant dos 
cursos del nivell B amb un total de 40 alum
nes. 

Sota la coordinació d'Esterri s'ha iniciat 
també un curs a Llavorsí. 

Tot això demostra a bastament que la 
idea de Normalització Lingüística del català 
s'escampa dia rere dia per la nostra vall i per 
les valls veïnes. 

Aquest és el camí, seguim-lo amb ferme
sa. 



ÁRNICA 

VOCABULARI (1) 

«La taula 
parada» 

1 - saler (m) 
2 - tassa (O 
3 - cullereta (f) 
4-tovalló (m) 
5 - ganivet (m) 
6 - forquilla (O 

7-plat (m) 13-plata (f) 
8 - cullera (f) 14 - porró (m) 
9 - got (m) 15 - setrilleres (f) 
10-setrill d'oli(m) 16-sopera(O 
11 - setrill de vinagre (m) 17-pot (m) 
12-ampolla (O 

CONCURS 
Ara és època de la matança del porc, 

aqui en teniu un: digueu quin és el nom de les 
parts numerades. 

Entre les respostes correctes sortejarem 
dos llibres de cuina «el rebost». 

Heu de portar les respostes a l'Ajunta
ment d'Esterri i entregar-les abans del 15 de 
febrer, només cal que escriguis el número i la 
resposta corresponent. El fulletó queda-te'l 
per col.lecciónar-lo. 



ÁRNICA 

N° 2 —FEBRER 1984 

CAPÇALERA 

L'Àrnica estirà els bracets, badà els pè
tals i davallà airosa trescant per les carenes 
fins al pla. La vall d'Àneu despertava ro
mancera, el tràfec quotidià no es faria espe
rar. Decidí passejar pel poble. Observà tots 
els racons: al capdamunt la llibreria, l'hotel 
amb un menú a bon preu «brou de pollastre, 
mongetes amb botifarra, graellada de carns i 
postres de músic». Amagat per la penombra 
es veia el rètol de la perruqueria. Supermer
cats, els productes ordenadament: 
formatges, mantega, préssecs, cogombres... 
Era un bon país per menjar carn, hi havia 
dues carnisseries o cansaladeries. Els bars 
obrien les portes, en llurs vidres es llegia 
«llet, cafè, entrepans, orxata, refrescos, ge

lats...». També hi havia Estanc: tabacs, se
gells, pòlisses, a l'interior hi havia una bús
tia. Alguns matiners sortien de la pastisseria, 
duien: pa, pastissos de xocolata, codony, 
melmelada, un assortiment que feia la delícia 
dels llaminers. Sabateries, botigues de roba, 
tallers mecànics, perfumeria, fusteries, far
màcia i una joieria. Fins i tot els indicadors 
de tràfic eren correctament escrits en català. 

En una vitrina veié anunciat un fulletó 
de Normalització Lingüistica del català, duia 
per nom Árnica. Ho comprengué tot imme
diatament. Es sentí important i decidí que
dar-se a viure en aquell indret meravellós per 
continuar ajudant els aneuencs en la tasca de 
catalanització. 

ADHESIONS: 

ENTITATS CULTURALS: Consell Cultural de la Vall d'Àneu. 
ORGANISMES PÚBLICS: Ajuntaments: Esterri d'Àneu, Alt Aneu, La Guingueta, Espot. 
ENSENYAMENT: Escola EGB, Col.legi BUP d'Esterri d'Àneu. 

Campanya Municipal per la Normalització Lingüística. 
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 



ÁRNICA 

LA LLENGUA CATALANA: Una mica d'Història 

1. DES DEL SEGLE X FINS LA 
GUERRA DE SUCCESSIÓ. 

El català, com totes les llengües romàni
ques (italià, occità, castellà...) és el resultat 
de l'evolució del llati parlat a les terres colo
nitzaries per Roma. Sembla que les transfor
macions lingüístiques més importants en la 
configuració del català degueren de produir-
se entre els segles VII i VIII. Tanmateix, el 
primer document escrit en català és una ver
sió del «Fòrum Indicum» (codi de lleis visi
gòtic) del segle XII i les «Homilies d'Orga
nyà» —trobades a la vila urgellenca del ma
teix nom— que es remunten a la segona mei
tat del XII o a les primeries del XIII. 

Fins el segle XIII —i més enllà encara— 
el català, com totes les joves llengües romà
niques, veurà restringit el seu ús, gairebé a 
l'àmbit de la llengua parlada, mentre que el 
llati seguirà essent la llengua culta utilitzada 
en les situacions més formalitzades i impor
tants, especialment com a llengua escrita en 
la jurisdicció, el notariat, l'administració, la 
teologia i la filosofia, el món de l'educació i 
la cultura... 

Figures com Ramon Llull (1232-1316) 
donaren un fortíssim impuls a la llengua lite
rària catalana, en eixamplar-ne estructures i 
vocabulari i en utilitzar-la, per primera vega
da, en camps com la filosofia, la ciència o la 
teologia, fins aleshores monopolitzats pel 
llatí. 

L'any 1276 s'inicia el regnat de Pere el 
Gran i també l'expansió catalano-aragonesa 

per la Mediterrània i una època de prosperi
tat econòmica social i cultural. EI «bell cata-
lanesc», de què parla el cronista Ramon 
Muntaner, segueix essent l'única llengua co
neguda pel poble i esdevé la llengua habitual 
en tots els àmbits de la vida social: govern, 
comerç, literatura, cultura, ciència... Hom 
pot afirmar, doncs, que el català assoleix una 
normalització gairebé absoluta. 

L'any 1412, però, el compromís de Casp 
atorga el tro de la Corona d'Aragó a Ferran 
I, de la casa castellana dels Trastàmara, per 
bé que la unió política dels regnes peninsu
lars no s'esdevindrà fins l'any 1516 en què, 
mort Ferran el Catòlic, Carles I esdevindrà 
rei d'Espanya i d'Alemanya. 

A partir del XVI, s'inicia un procés de 
decadència cultural i literària, que se suma a 
una anterior crisi econòmica, demogràfica i 
política i comença la llengua castellana a in
troduir-se entre les classes superiors, la no
blesa, els eclesiàstics i la intel.lectualitat. 
Tanmateix, el català continua essent l'única 
llengua parlada i entesa per les classes popu
lars i s'aixequen algunes veus d'escriptors i 
intel.lectuals, com el jesuïta Pere Gil i el tor
tosí Cristòfol Despuig, que critiquen la re
núncia que alguns catalans fan de la seva 
pròpia llengua. 

En articles successius, hom continuarà 
parlant de l'evolució històrica de la llengua 
catalana, a partir de l'ensorrament de l'auto
nomia política, en cloure's la Guerra de Suc
cessió (1714). 

CURIOSITATS 

• La creu renaixenlisla del cap de la vila d'Esterri, 
construïda, segons la tradició per uns francesos l'any 
1623 consta de les següents parts: graonada, sòcol, co
lumna, capitell i creu. 

• Actualment hi ha 112 Universitats repartides per 
tot el món que ensenyen català. 

• La població dels països catalans és més nombrosa 
que la de set estats europeus: Suïssa, Dinamarca, Irlan
da, Noruega, Albània, Islàndia. 

• Els primers documents escrits en català que con
servem són de finals del segle XI . 

• La paraula Areny significa: llit de riera. Era l'in
dret escollit pel «bon consell», un dels òrgans de govern 
de la vall en l'edat Mitjana, per a tractar assumptes 
d'ordinacions i privilegis. 

• El català va ésser la primera llengua romànica que 
es va utilitzar en textos científics i filosòfics. 



ÁRNICA 

LA NOSTRA 
IDENTITAT DOCUMENTAL 

¿Què cal fer perquè el nostre document 
d'identitat acompleixi la seva vertadera fina
litat, és a dir, que sigui autèntica expressió 
documental de qui som i com ens diem, en 
altres mots, que no sigui una identitat traduï
da? 

Doncs bé, mireu si ho és, de senzill: 
— Si teniu catalanitzat el vostre nom en 

el Registre Civil, només cal acreditar, amb el 
certificat de naixement que en l'esmentat Re
gistre us lliuraran, que us dieu: Pere, Joan, 
Alfons, Josep, Xavier, etc. i no Pedro, Juan, 
Alfonso, Javier, etc. Aquest certificat del 
Registre Civil, el presentareu, juntament 
amb la resta de la vostra documentació ne
cessària per a obtenir o renovar el document 
d'identitat, davant de l'Oficina corresponent 
del Govern Civil que s'encarrega dels esmen
tats tràmits, tenint cura que quan féu la feina 
d'omplir l'imprès d'obtenció o renovació del 
carnet no us oblideu d'escriure degudament 

e! vostre nom en català. 
— En el supòsit que encara no tingueu 

catalanitzat el nom en el Registre Civil, pen
seu que el primer pas a realitzar, és que feu la 
deguda compareixença davant de les Ofici
nes corresponents de l'esmentat Registre del 
lloc del vostre naixement, per tal de demanar 
que us rectifiquin l'acta d'inscripció, en el 
sentit que en la mateixa us hi posin el vostre 
vertader nom, en català substituint el que alli 
consta en castellà. A partir d'aquest moment 
podreu demanar ja una certificació de l'acta 
de naixement amb el vostre vertader nom 
que, una vegada lliurada, us servirà per a 
continuar els tràmits en la forma explicada 
en el paràgraf anterior. 

Ja podeu veure que no és un tràmit com
plicat i, per tant, no es justifica el fet que 
molts catalans no hagin fet la recuperació del 
seu nom en el document que els identifica 
arreu. 

FLORA DE LES VALLS D'ANEU (2) 
2.- DONZELL: Artemisa absinthium. 
És una planta aromàtica de la familia de 

les compostes, de color verd-gris i d'aroma i 
gust inconfundibles per la seva amargantor, 
la seva flor petita i en inflorescència es gro
ga. 

La seua essència conté un principi 
amarg, «l'absinthina» que és un tònic esto
macal, vermifug i capaç de provocar la 
menstruació. La seua infusió o maceració en 
aigua o alcohol s'usa en la fabricació del ver
mut i «l'ajenjo» basc. El seu perill més gran 
és l'adició que crea el seu excés i que es co
neix amb el nom d'absintisme i que entre al
tres efectes produeix una agudització de la 
sensibilitat sobretot la del tacte que pot fer-se 
fins i tot dolorós. 

10 



COMISSIÓ DE 
RECATALANITZACIÓ 

P À G I N A PER 
COL·LECCIONAR 16 

VERDURES I HORTALISSES 

ÁRNICA 
VOCABULARI (2) 

CONCURS 
Completeu la sèrie següent: 

Exemple: 

gos 

cavall 

gossa cadell 

somera somera 

... vedell 

marrà 

cabra cabra 

... pollet 

ànec 

coloma coloma 

... sarrí 

Entre les respostes correctes sortejarem 
dos llibres de «Sinònims i Antònims». (Dic
cionaris). 

Heu de portar les respostes a l'Ajunta
ment d'Esterri i entregar-les abans del 15 de 
març, només cal que posis les respostes en un 
full apart. El fulletó queda-te'l per col.lec-
cionar-lo. 

GUANYADORS DEL CONCURS PAS
SAT: Na IRENE RICARTE. Alumnes 4ar, 
E.G.B. 
SOLUCIÓ: 
1. Cap; 2. Clatellina; 3. Llom; 4. Filet o re-
llom; 5. Espatlla; 6. Bacó o cansalada; 7. 
Cuixa; 8. Cap de costella; 9. Ventiesca; 10. 
Peu. 

I I 



ÁRNICA 

el català, cosaàetots 

N° 3 — MARÇ / ABRIL 1984 

CAPÇALERA 
Hola amics: 
Ens trobem altra vegada amb tots vosal

tres tot fent camí d'aproximació del català al 
carrer, a la llar, a l'escola. 

Avancem progressivament però amb 
fermesa, no ho dubteu. Amb la nostra res
posta i capteniment generem la consciència i 

el dinamisme necessaris per a assumir el rep
te que la societat catalana té amb el futur. 
Aquesta és la drecera, eixamplem-ne la seua 
base perquè futures generacions trobin el ca
talà i la seva cultura en el lloc que li corres
pon. 

FLORA DE LES VALLS D'ÀNEU (3) 
3. XICOIA (pixallits, angelets): Taraxa-

cum officiale. 
És una planta de la família de les com

postes que floreix als nostres camps des del 
maig fins a la fi de l'estiu. La seua flor és 
groga i el seu fruit forma una bola blanca de 
fruits alats que al bufar s'escampen per 
l'aire, d'aquí el nom d'angelets. A la nostra 
vall a més de la xicoia normal dels prats hi ha 
una altra varietat que és comestible i molt 
bona amanida amb oli i vinagre, té les matei
xes virtuts que l'altra: purifica la sang i és 
diurética. 

ADHESIONS: ENTITATS CULTURALS: Consell Cultural de la Vall d'Àneu. 

ORGANISMES PÚBLICS: Ajuntaments: Esterri d'Àneu, Alt Aneu, La Guingueta, Espot. 

ENSENYAMENT: Escola EGB, Col.legi BUP d'Esterri d'Àneu. 

Campanya Municipal per la Normalització Lingüística. 
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 
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ÁRNICA 
LA LLENGUA CATALANA: 

Una mica d'Història 
II. DE L'OPRESSIÓ P O L Í T I C A AL DESENVOLU
PAMENT ECONÒMIC (1714-1854) 

Acabada la Guerra de Successió, el nou rei Felip Vè 
primer de la dinastia borbònica, instaurà un model de 
monarquia prou més absolutista i centralitzador que els 
anteriorment experimentats al país. Suprimits el furs i 
les institucions autònomes, també la llengua fou objecte 
de repressió. El Decret de Nova Planta (1716), text legal 
decisiu en aquesta política assimilista, prohibia, entre 
d'altres moltes coses, l'ús del català a l'àmbit escolar: 

«(...) que en las escuelas de primeras letras y de 
Gramática no se permitan libros en lengua catalana, es
cribir ni hablar en ella dentro de las escuelas, y que la 
Doctrina cristiana sea y la aprendan en castellano». 

Lany I7I7, Felip Vè —que també havia suprimit 
l'Estudi General de Lleida, una de les més antigues uni
versitats europees— escrivia als corregidors i els alliço
nava sobre l'aplicació del Decret de Nova Planta. Entre 
d'altres coses, els aconsellava de dissimular cínicament, 
per tal de donar major efectivitat a les accions destina
des a aconseguir l'erradicació de la llengua. 

«Pondrà el corregidor el mayor cuidado en introdu
cir la lengua castellana, a cuyo fin dará providencias 
más templadas y disimuladas para que se note el efecto 
sin que se note el cuidado». 

Tanmateix, la imposició obligada del castellà en 
l'ensenyament, els tribunals, l'administració... no acon
seguí d'estroncar la vitalitat del català entre les classes 
populars, però en comprometé seriosament el futur. 

Les prohibicions no impediren que es desvetllés, en
tre societats i individus, un sincer interès per la llengua. 

ni que s'aixequessin protestes enfront de l'abiis injsutifi-
cat, Baldiri Reixach, Josep Ullastra, Febrer i Cardona 
publicaren gramàtiques catalanes durant el segle XVIII i 
s'inicià la represa dels estudis filològics durant la prime
ra meitat del segle XIX, en què apareixen les gramàti
ques de Ballot i d'Amengual i els diccionaris de Ferrer, 
Esteve, Bordas, Lavèrnía, etcètera. 

La recuperació demogràfica i socioeconómica del 
Principat durant el XVIII permetrà que, en la primera 
meitat del segle XIX, es dugui a terme la Revolució In
dustrial, de gran importància en tots els aspectes i decisi
va en la configuració de Catalunya com un país europeu 
i modern. 

L'any 1833, aparegué la cèlebre «Oda a la Pàtria» 
d'Aribau, que ha estat considerada l'inici d'un complex 
moviment de recuperació lingüística, cultural i nacional: 
la Renaixença, del qual hom parlarà en el proper article. 

Continuarem encara, però les disposicions legals 
restrictives, senyal inequívoc que anys de prohibició i re
pressió no havien aconseguit de comprometre la fidelitat 
dels catalans envers la pròpia llengua. Reproduïm un 
fragment de l'ordre que el dia 22 de febrer de 1837 tra
meté a les escoles de les Illes el Gobierno Superior Políti
co. 

«Cada maestro o maestra tendrá una sortija de me
tal, que el lunes entregará a uno de sus discípulos, advir
tiendo a los demás que dentro del umbral de la escuela 
ninguno hable palabra que no sea castellano so pena de 
que oyéndola aquel que tiene la sortija, se la entregará 
(...) y asi sucesivamente durante la semana hasta la tarde 
del sábado, en que a la hora señalada aquel en cuyo po
der se encuentre el anillo súfrala pena(...)». 

C O M FER LES INSTÀNCIES 
Hom ha de saber que ara ja és possible dirigír-se per 

escrit als organismes i autoritats mitjançant l'idioma ca
talà. És cert que encara cal superar algunes dificultats 
—sobretot per a fer i presentar escrits davant d'algunes 
autoritats estatals—. D'aquest tema, en parlarem un al
tre dia. 

Avui, senzillament, us volem recordar que hi ha 
molts llocs de l'Administració (Ajuntaments, Diputa
cions, Sanitat, Vivenda i habitatge. Agricultura, Finan
ces, Cultura, Obres Públiques, Indústria...) on si no es 
catalanitzen prou, és en molta part per culpa dels ciuta
dans que anem allí a demanar coses, perquè encara ens 
fa por utilitzar la nostra llengua per a omplir impresos o 
redactar instàncies. 

Per a facilitar aquesta tasca, us proposem un model 

de com es pot redactar una instància en català: 

(nom) major d'edat, (de anys), veí 
de Carrer/Plaça n° amb 
D.N.I. n° respectuosament us 

EXPOSA: 
Que 
(lext dels fets i motius de lo instància/ 
Per això us 
DEMANA: 
Que 
(text d'allò que es demana) 
Mercè que espera que tindreu l'amabilitat de conce

dir-li. 

Lleida de. , de 19, 

REFRANYER 
PRIMAVERAL 

El març té trenta dies 
i tres-centes fesomies. 

El hon panes per Sant Jordi 
ja sap el que farà l'ordi. 
1. 'abril gentil 
tan avial plora com riu. 
El març .ve 'n porta la culpa, 
i l'abril, la fruita. 
Abril mullat. 

fa créi.xer l'herba per al ramat. 
Tard s'ho va pensar, 
el qui a l'abril va podar. 
Quan l'oreneta no ve pel març, 
l'hiver és llarg. 
Març ventós, abril plujós i maig humit 
fan el pagès ric. 
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COMISSIÓ DE 
RECATALANITZACIÓ 

P Á G I N A PER 
COL·LECCIONAR 12 

LES VEUS DELS ANIMALS 
El bestiar en genera! crida, baladreja, bagóla, ía crits, haladreigs. bagols. 

Vcrbs i substantius que designen les veus d'alguns animals 

Tir P^'P / ' " " " " 
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CONCURS 

ÁRNICA 

M A P A COMARCAL DE CATALUNYA 

30 V i ^ n y ^ i ^^^g Feliu de Llobregat 
,7T^uRy¿.cYVlU-''^**v'lanova i la 

•^Reus ' " Gii"''->"^KI VenHrpll Geltrú 

Guanyadors del concurs passat: 
• JOSEP SALVADÓ 
• M'ÀNGELS RELLA 

En aquest mapa trobareu 5 errors. Indi
queu el número de la comarca equivocada i 
al costat el número on es situarà correcta
ment. 

Exemple suposat: 
comarca equivocada lloc correcte 

1 i - 8 

Heu de portar les respostes a l'Ajunta
ment d'Esterri i entregar-les abans del 15 de 
maig, només cal que posis les respostes en un 
full apart. 

El fulletó queda-te'l per col·leccionar-
lo. 

Entre les respostes correctes sortejarem 
dos «Atlas de Catalunya» Diàfora S. A. 

IS 
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N° 4 — MAIG / JUNY 1984 

CAPÇALERA: L'adéu de l'Arnica 

Hem estat sis mesos amb tots vosaltres, 
sembrant la llavor de la Normalització del 
Català. Hem pretès concienciar-vos en 
aquesta tasca comuna de redreçament de la 
nostra llengua i cultura. 

Esperem sincerament que aquells efectes 
guaridors de l'Àrnica-Normalització del Ca
talà no hagin estat un tòpic sino un remei efi
caç de retrobament, un reconstituent. 

El repte ja és en cami, fem que esdevin

gué realitat. Solidifiquem per sempre les nos
tres característiques catalanes. Que aquest 
comportament es manifesti a tots els nivells 
de la societat: llar, comerç, escola, carrer... 

No voldria acomiadar-me de vosaltres 
sense agrair-vos l'atenció i dedicació eviden
ciades, tot demanant i esperant alhora una 
resposta aneuenca ferma envers tot allò que 
tant significa vitalment per al poble català. 

Moltes gràcies. 

ADHESIONS: 
ENTITATS CULTURALS: Consell Cultural de la Vall d'Àneu. 

ORGANISMES PÚBLICS: Ajuntaments: Esterri d'Àneu, All Aneu, La Guingueta, Espot. 

ENSENYAMENT: Escola EGB, Col·legi BUP d'Esterri d'Àneu. 

Campanya Municipal per la Normalització Lingüística. 
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 
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DIETARI DE L'EXCURSIÓ 
FILOLÒGICA (1906) 

Mossèn Antoni M. Alcover 

(...) Passam per dins el poblet d'Escaló, 
a on hi ha festa. La gent, endiumenjada, mos 
mira passar. Anam cara a sol; són devers les 
tres del capvespre, no està gens ennuvolat, i 
som dia 21 d'agost, i, a pesar d'això, el sol 
no molesta quasi gens. A Mallorca, i, a pesar 
d'aixó, el sol no molesta quasi gens. A Ma
llorca pica més qualque dia de gener o fe
brer. De d'allà cara a sol per la carretera pol
sosa, la comalada al punt s'estreny fort; pas
sam el freu de la Torrassa, i, per un pont 
atrevidíssim, l'entreforc del Noguera i son 
afluent Escrita, i per devora la maça de Rol. 
lan, una barrota de ferro d'uns vuit pams de 
llarg, tirada a la vorera del cami. 

Ja mos trobam dins la delitosa i esplèn
dida vall d'Àneu, rodada de muntanyes so-
bergues. Tot és una verdor riolera d'herbat-
ges i arbres i corriols d'aigua per tot arreu. 
Al punt colombram la vila d'Esterri amb el 
seu campanar agullonat, asseguda pomposa
ment a la vora del riu, endiumenjada d'ar

bredes i prats, a 1.000 metres d'altura. Hi ar-
ribam posta de sol, entrant pel carrer major, 
amplissim, de bona petja, cases ben fetes i 
alegrívoles. De la Seu ençà, cap n'havíem 
trobat, de carrer com aqueix. 

Aquí hi tenim amics, els germans de 
l'apotecari Morelló, del portal de l'Àngel de 
Barcelona: D. Vicenç i D. Anton. Aquest té 
una fonda, i mos hi presentam. Mos reben 
molt bé. Mos rentam i respallam una mica, 
perquè n'havíem aplegada a voler, de pols; i, 
una mica enllestits, cap a veure D. Vicenç, 
l'altre Morelló, i l'apotecari D. Anselm Cas-
tellarnau, entusiasta també, i llavó el Sr. 
Rector, que ens resulta igualment molt sim
pàtic. Tots s'ofereixen a ajudar-mos demà 
demati a fer l'estudi del llenguatge d'aci, que 
té la seua importància per ésser Esterri la ca
pital de la vall d'Àneu, que es compon d'una 
partida de pobles, presentant certes particu
laritats subdialectals dins el dialecte pallares. 

FLORA DE LES VALLS D'ÀNEU (4) 
4. GENCIANA (Gentiana Burseri) 
La genciana o gençana és una planta al

pina de creixement molt lent, que a l'hivern 
mor per tornar a llucar a la primavera de la 
mateixa arrel, que cada any es fa més grossa i 
profunda. La seva flor és groga i floreix a 
l'estiu als prats d'alta muntanya, però cada 
cop és més difícil trobar-la perquè, tot i 
essent protegida, arbolaris i altra mena de 
gent s'han dedicat a collir-la per vendre-la. 

La seva composició fa que tota la planta 
sigui amarga i amb moltes virtuts medicinals, 
és aperitiva, tonificant, vermífuga i antianè-

mica. A la nostra vall es fabricava un vi de 
gençana, macerant l'arrel, que s'usava com a 
aperitiu i vermífug i també per a curar la tos 
del bestiar. 
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LA LLENGUA CATALANA: 
Una mica d'Història 

Les mesures legals repressives per a l'ús 
del català continuaren essent habituals, du
rant la primera part d'aquest període: ordre 
d'Isabel II, que prohibia les obres de teatre 
escrites íntegrament en català (1867). Reial 
Decret d'Alfons XII, que preveia la separa
ció del Magisteri per a aquells mestres que 
«enseñasen a sus discípulos la Doctrma Cris
tiana u otra cualquiera materia en un idioma 
o dialecto que no sea la lengua castellana 

L'obra deis gramàtics i autors de diccio
naris d'aquesta segona meitat del XIX és so
vint imprecisa, per dues raons principals: 

a/ llur deficient preparació filològica i 
la manca d'una tradició lingüística en català. 

b/ el dubte davant la qüestió de quina 
llengua calia codificar: la medieval?, la dels 
poetes de la Renaixença?, la popular?, la de 
Barcelona?. 

A partir de 1890, la revista L'Avenç ini
cià una campanya —especialment impulsada 
per Pompeu Fabra— per la fixació d'unes 
normes lingüístiques generals, que haurien 
de superar la situació d'anarquia ortogràfi
ca. L'Institut d'Estudis Catalans i la figura 
trascendental de Fabra foren els artífexs de 
la normalització del català modern: «Nor
mes ortogràfiques» (1913), «Diccionari orto
gràfic», «Diccionari General de la Llengua 
Catalana» (1932)... 

A nivell d'usos socials, s'inicià una am-
plíssima campanya de normalització lingüís
tica: catalanització de l'ensenyament, de les 
emissores de ràdio, augment progressiu del 
nombre de diaris editats en català, creació de 
la Universitat Autònoma de Barcelona... 

La victòria del General Franco ensorrà 
la tasca d'anys d'esforços. Prou clarament 
ho advertia, el 4 de juliol de 1931, el periòdic 
feixista «La Conquista del Estado». 

«Si una mayoría de catalanes se empe
ñan en perturbar la ruta hispánica, habrá 
que plantearse la posibilidad de convertir esa 
tierra en colonia y trasladar allí los ejércitos 
del norte de África». 

Pompeu Fabra unificà la normativa 
gramatical del català, que esdevin
gué així una veritable llengua culta. 

III. LA LLUITA PER LES LLIBERTATS 
I LA RECUPERACIÓ LINGÜÍSTICA. 
(1854-1939) 

En l'aspecte polític i en d'altres, aquesta 
és una de les etapes històriques més denses de 
la història de la llengua catalana: curulla de 
transformacions i d'activitat en tots els or
dres. 

Políticament, naixia el catalanisme polí
tic (Lliga Regionalista i escissions esquerra
nes), el sindicaHsme (C.N.T., U.G.T.) i 
l'obrerisme (P.O.U.M., Unió Socialista de 
Catalunya)... L'any 1914, es constituí la 
Mancomunitat, dissolta l'any 1925 per Pri
mo de Rivera, que deixà una obra important 
en el camp cultural i lingüístic, en l'ensenya
ment, les obres púbüques, l'agricultura... 

Les eleccions municipals de 1931, que 
foren guanyades al Principat per l'Esquerra 
Republicana de Catalunya suposaren la pro
mulgació de la II República, les Corts de la 
qual aprovaren, l'any 1932, l'Estatut 
d'Autonomia per a Catalunya. L'any 1936 
esclatà la sublevació militar i s'inicià una 
guerra civil que durà fins l'any 1939. La vic
tòria del General Franco suposà la immedia
ta liquidació de les institucions i realitzacions 
de la República i de la Generahtat. 
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C A M P A N Y A 
DE N O R M A L I T Z A C I Ó L I N G Ü Í S T I C A 

DEL C A T A L À 

L'Ajuntament d'Esterri d'Àneu i el 
Consell Cultural de les valls d'Àneu han dut 
a terme la Campanya de Normalització del 
Català. Els objectius imposats s'han com
plert, s'ha aconseguit, creiem, una bona tas
ca de dinamització cultural: 

• Conferència del professor J. M" Coll, 
adreçada als ensenyants i comerciants. 

• Realització de les classes de català per 
a adults. 

• Curs intensiu d'História de Catalu
nya. 

• Conferència complementària al Curs 
d'Història de Catalunya, realitzada pel pro

fessor Joan Novell. 
• Concurs de Dibuix a les escoles amb el 

tema «El català al carrer». 
• Repartiment per tot arreu d'enganxi-

nes, globus i textos de Normalització. 
• Adquisició, tot acollint-se a la subven

ció de la Generalitat, d'un televisor amb el 
corresponent vídeo. 

Aquesta Campanya, iniciada ara fa sis 
mesos, clourà el divendres dia 8 de juny. Per 
aquest motiu es realitzarà un acte significatiu 
que se celebrarà a 2/4 de nou del vespre a la 
sala d'actes de la Caixa de Pensions. Us hi 
esperem. 

CURS 
D'HISTÒRIA DE CATALUNYA 

Curs realitzat amb abundant participa
ció d'alumnes que han intentat «corregir les 
mancances produïdes per tants anys de polí
tica cultural despersonalitzadora del nostre 

poble: una de les més greus, el desconeixe
ment que molts ciutadans catalans tenen de 
la nostra història». 

CURIOSITATS LÈXIQUES 

MILLOC- Sinònim local de «blat de 
moro», etimològicament deriva de mill, que 
és una planta gramínia de fulles amples i de 
grans molt petits, que serveixen d'aliment a 
l'aviram i reduïts a farina, se'n fa un pa de 
baixa qualitat. Com a localisme s'utilitza, se

gon l'Alcover-Moll a la vall d'Àneu, vall de 
Cardós i Tremp. 

FORMENT.- Paraula que deriva del lla
tí «frumentum» i que es sinónima de blat, 
del cèltic «blato». S'empra a la Cerdanya, 
Empordà, Andorra, Ribagorça, Pallars, Ur
gell, Segarra, Alcoi, Elx. 
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Un exenfiple a seguir: 
¡RETOLEU EN CATALÀ! 

Fotografia: JOAN CIVAT 
IÑAKI LÓPEZ. 
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V 
o 
c 
A 
B 
U 
L 
A 
R 
I 

(4) 

la cara 

narius (m) 

front (m) 

celles 

pestanyes 

ulls 

orelles 
-» - lòbul de l'orella 

-^ . boca 

dit del mig, del cor. 

anular, 
dit xic, petit, menut 
o menovell. 

( \—— empenya 

/ 
taló 

palmell 
planta 

ungles 

CONCURS 
L'ENDEVINALLA: S'entén per ende

vinalla qualsevol enigma per a entretenir-se a 
endevinar-lo. Són construïdes, gairebé sem
pre, sobre objectes de la vida quotidiana: 
animals, plantes, fruits i fenòmens atmosfè
rics. Proveu d'endevinar aquestes cinc: 

1. 
Petitat és com una rata 
com un lleó guarda la casa. 

' 2. 
Set dones vénen de Dacs 
cada dona porta set sacs. 
A cada sac hi ha set gats. 
Cada gat té set gatons. 
Endevina tots plegats quants són. 

3. 
Entre reis i cavallers 
s'hi estableix una gran guerra 
i viuen content i amics 
mentre uns contra els altres lluiten. 

4. 
Tinc cara com la persona 
també creu com el més noble. 
a vegades duc corona 
i m'estima tot el poble. 

Som deu germanetes 
que ens fan vermelletes 
el que és distingit. 
Però ens deixa llarguetes 
i de dol plenetes 
el que és polit. 

Heu de portar les respostes a l'Ajunta
ment d'Esterri i entregar-les abans del 25 de 
juny, només cal que posis les respostes en un 
full apart. El fulletó queda-te'l per col.lec-
cionar-lo. Entre les respostes correctes sorte
jarem 5 llibres «d'endevinalles». 

Guanyadors del concurs passat: 
LAILA CASTILLA. 
MERCÈ ARNALOT. 
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COL·LABORADORS 

• Jordi Abella i Pons. Lleida. 
• Adelina Aguilar i Margalida. Esterri d'Àneu. 
• J. Julián Andrés i Vitoria. Barcelona. 
• Xavier Araguàs i Nat. Esterri d'Àneu. 
• Jesús Arandilla i Sabdarán. Tremp. 
• Josep Arnalot i Aguilar. Esterri d'Àneu. 
• Mercè Arnalot i Aguilar. Esterri d'Àneu. 
• Rogeli Bailarín i Canales. Esterri d'Àneu. 
• Ester Barbal i Ricarte. Lleida. 
• Jordi Barbal i Ricarte. Les. 
• Francesc Bardina i Quintana. Esterri d'Àneu. 
• Neus Bardina i Simorra. Esterri d'Àneu. 
• Xavier Bardina i Simorra. Esterri d'Àneu. 
• Antònia Barlabé i Ramon. Isil. 
• Joan Bartrina i Rivas. Palamós. 
• Josep Batalla i Ricou. Esterri d'Àneu. 
• Dolors Batallé i Mas. Ador. 
• Ramon Baylina i Cabré. Sort. 
• Josepa Berenguer i Fabregat. Belltall. 
• Moisès Berné i Bringué. Esterri d'Àneu. 
• Josep Besó i Fornalès. Barcelona. 
• M' Lluïsa Besó i Fornalès. Esterri d'Àneu. 
• Rosa M' Betran i Barado. Isil. 
• Toni Betran i Martínez. Barcelona. 
• Pere Bigatà i Jordana. Barcelona. 
• Joan Birbe i Ardèvol. Barcelona. 
• Joan Blanco i Barrilado. Balaguer. 
• M' Pilar Bochaca i Toà. La Pobla de Segur. 
• Francesc Bordoll i Rosell. Esterri d'Àneu. 
• Núria Bordoll i Rosell. Esterri d'Àneu. 
• Victòria Brichs i Domènec. Sabadell. 
• Antoni Bringué i Morancho. Isil. 
• Miquel Bringueret i Constanza. Ribera de Cardós. 
• Marisa Bruna i Roquet. Esterri d'Àneu. 
• Ignasi Bruna i Ruf. Escaló. 
• Joan Busquet i Russinyol. Barcelona. 
• Eduard Camats i Jou. Son. 
• Marcel.li Canturri i Costa. La Seu d'Urgell. 
• Ester Canut i Farré. València d'Àneu. 
• Maria Carrera i Cortina. Barcelona. 
• Josep Carrera i Ramonich. Esterri d'Àneu. 
• Josep Carrera i Sansa. Barcelona. 
• Maria Carrera i Sansa. Barcelona. 
• Jordi Carrera i Serra. Bescanó. 
• Xavier Carrera i Serra. Esterri d'Àneu. 
• Marta Casanova i Diu. La Guingueta d'Àneu. 

• Domingo Cases i Marquès. Esterri d'Àneu. 
• Ramon Cases i Marquès. Esterri d'Àneu. 
• Ramon Cases i Vidal. La Guingueta d'Àneu. 
• Carme de Castellarnau i Castellà. Esterri d'Àneu. 
• Josep Castellarnau i Diu. València d'Àneu. 
• Joan Castellarnau i Roquet. Esterri d'Àneu. 
• Albert Castellarnau i Senpau. Barcelona. 
• Natàlia Castellarnau i Senpau. Esterri d'Àneu. 
• Marcel.li Castellarnau i Vidal. Esterri d'Àneu. 
• Xavier Castells i Montero. Esterri d'Àneu. 
• Josep Castilla i Grilles. Esterri d'Àneu. 
• Xavier Català i Ticó. Lladorre. 
• Rosa Catarina i Jové. Esterri d'Àneu. 
• Joan Civat i Diu. Esterri d'Àneu. 
• M" Teresa Civat i Feu. Esterri d'Àneu. 
• Ricard Climent i Rius. Barcelona. 
•Pep Coll i Marti. Lleida. 
• Jaume Comas i Ballesté. Isil. 
• Josep Àngel Corbella i Garcia. Lleida. 
• Antoni Costa i Cambres. Esterri d'Àneu. 
• Àngel Cubiló i Farré. Escaló. 
• Francisco Chamorro i Sánchez. Barcelona. 
• Cristina de la Cruz i Roquet. Barcelona. 
• Josep Diu i Garrabé. Granollers. 
• Màrius Domingo i de Pedro. Valls. 
• Jesús Dufourg Hijarrubia. Lleida. 
• Joan Escales i Barbal. Esterri d'Àneu. 
• Antoni Escobar i Gómez. Esterri d'Àneu. 
• M' Àngels Estrader i Bruguera. Mataró. 
• Francesc Farràs i Grau. Salàs del Pallars. 
• Pilar Farré i Espar. Barcelona. 
• Xavier Farré i Espar. Esterri d'Àneu. 
• Conxa Farré i Ricou. València d'Àneu. 
• Josep Farré i Ricou. València d'Àneu. 
• Jordi Farré i Rollan. Isil. 
• Josep Farré i Rollan. Esterri d'Àneu. 
• Mercè Fayàs i Ordi. Esterri d'Àneu. 
• J. Lluis Fernández i Luzón. La Guingueta d'Àneu. 
• Eduard Fillet i Catarina. Esterri d'Àneu. 
• M'Isabel Flores i Bardina. Esterri d'Àneu. 
• Carme Font i Casanoba. La Guingueta d'Àneu. 
• Olga Foro i Arnalot. València d'Àneu. 
• M" Àngels Foro i Caujola. Esterri d'Àneu. 
• Jaume Fortet i Moya. Barcelona. 
• Pere Franch i Farrando. Espot. 
• Ambrosi Frigola i Roquet. Barcelona. 

22 



ÁRNICA 

• Jaume Gallart i Constansa. Esterri d'Àneu. 
• Lluís Gallart i Moré. Esterri d'Àneu. 
• Josep Gallimó i Birbe. Esterri d'Àneu. 
• Imma Gallimó de Castellarnau. València d'Àneu. 
• Judith Gallimó i Castellarnau. Barcelona. 
• Àngel Garcia i Aldosa. Barcelona. 
• M' Begoña Garcia de Cortázar. Bescanó. 
• J. M' Garcia i Tarrats. Esterri d'Àneu. 
• Lluís Garzón i Caujola. Esterri d'Àneu. 
• Carles Gasia i Font. Esterri d'Àneu. 
• Ester Gasset i Foro. Lleida. 
• Josep M" Gasset i Foro. Lleida. 
• Joan Gasset i Locutura. Lleida. 
• Anna M" Gené i Valls. Esterri d'Àneu. 
• Manuel Gimeno i Llarden. La Pobla de Segur. 
• Joan Ginebreda i Garcia. Barcelona. 
• Montserrat Godoy i Franco. Lleida. 
• JoséGordillo. Barcelona. 
• Laura Gordíllo i Ferrer. Barcelona. 
• Conxita Huguet i Call. Tarragona. 
• M' Lluïsa Huguet i Call. Esterri d'Àneu. 
• Marcel.li Iglesies i Masa. Tremp. 
• Màrius Inglada i Garrabé. Esterri d'Àneu. 
• Ester Isus i Barrado. Isil. 
• Neus Isus i Barado. Barcelona. 
• Sofia Isus i Barado. Lleida 
• Abdó Izquierdo i Brichs. Sabadell. 
• Mireia Izquierdo i Brichs. Son. 
• Rogeli Izquierdo i Brichs. Sabadell. 
• Antoni Jiménez i Campí. Barcelona. 
• Antoni Jordana i Pareto. Barcelona. 
• Eugeni Jordana i Sala. Barcelona. 
• Caterina Joy i Raynés. Esterri d'Àneu. 
• J. Antoni López i Marroquín. Esterri d'Àneu. 
• Iñakí López i Olave. Esterri d'Àneu. 
• Susanna López i Olave. Esterri d'Àneu. 
• Gemma Liados i Sas. Àreu. 
• Joaquim Llena i Cortina. Barcelona. 
• M' Pia Lloret i Ríart. Esterri d'Àneu. 
• J. M' Mallafréi Ferrando. Barcelona. 
• Josep Manresa i Abat. La Mare de Déu. 
• Lurdes Marsol i Pérez. Esterri d'Àneu. 
• Alipio Martínez i Embid. Esterri d'Àneu. 
• Raquel Martínez i Moral. Esterri d'Àneu. 
• Alfons Martorell i Leopoldo. Molins de Rei. 
• Narcís Mata i Dalmau. Esterri d'Àneu. 
• Cristina Mateu i Roso. Berros Jussà. 
• Daniel Mauri i Palomar. Esterri d'Àneu. 
• Miquel Mestre i Fillet. Olot. 
• Àngels Mestre i Oïda. València d'Àneu. 
• Carme Mestre i Oïda. Esterri d'Àneu. 
• David Mir i Domech. Terrassa. 
• Albert Mongay i Font. Esterri d'Àneu. 
• Josep Mongay i Franco. Esterri d'Àneu. 
• Jesús Montoliu i Subirá. Esterri d'Àneu. 
• Francesc Móra i Presas. Barcelona. 

• Pilar Mur i Barrabás. Esterri d'Àneu. 
• Antoni Nat i Comenge. Esterri d'Àneu. 
• Eugeni Pallé i Mayoral. Esterri d'Àneu. 
• Gemma Palobart í BordoU. Esterri d'Àneu. 
• David Paulet i Gerotína. Espot. 
• Raquel Picólo i Berné. Cerbí. 
• Àngel Portat i Boixareu. La Pobla de Segur. 
• Francesc Prats i Armengol. Tremp. 
• Valentín Pueyo i Castàn. Esterri d'Àneu. 
• Jaume Queralt í Solsona. Esterri d'Àneu. 
• Pere Raynés i Mayol. Esterri d'Àneu. 
• Ferran Relia i Foro. Esterri d'Àneu. 
• M" Àngels Relia i Foro. Esterri d'Àneu. 
• Trini Relia i Liados. Esterri d'Àneu. 
• Jordi Rey i Huguet. Esterri d'Àneu. 
• J. Antoni Ríart i Juncàs. Barcelona. 
• Carles Ríart i Taugis. Esterri d'Àneu. 
• Lluís Ríart i Taugis. Vielha. 
• Cristina Riba de Castellarnau. Alins. 
• J. M" Ricart i Gabriel. Ainet de Besan. 
• Montserrat Ricart i Mirada. Olot. 
• Antoni Ricou i Ribó. Esterri d'Àneu. 
• J. David Ricou i Ribó. Esterri d'Àneu. 
• Marta Ricou í Ribó. Esterri d'Àneu. 
• Antoni Rispa i Agullana. Esterri d'Àneu. 
• Josep Rives i Adell. Barcelona. 
• Manuel Romero i Ribas. Barcelona.-
• Josep Rosell i Marsan. València d'Àneu. 
• Joan M' Rovira i Conde. Esterri d'Àneu. 
• Llúcia Sala i Geli. Barcelona. 
• Joaquim Sala i Sanahuja. Sabadell. 
• Manuel Salvador i Móra. Terrassa. 
• Antoni Salvador i Suríol. Esterri d'Àneu. 
• Anna Senpau i Badia. Esterri d'Àneu. 
• Josep Sentenach i Fortet. Barcelona. 
• Maria Serra i Farrera. Esterri d'Àneu. 
• Xavier Serra i Mongay. Esterri d'Àneu. 
• Joan N '̂ Serra i Ravell. Esterri d'Àneu. 
• Elvira Serra i Soler. Molins de Rei. 
• Josep Serra i Soler. València d'Àneu. 
• Carles Simorra i Orteu. La Guingueta d'Àneu. 
• Jovita Soldevila i Roda. Lleida. 
• Antoni Soler i Bernat. Esterri d'Àneu. 
• M" Teresa Soler i Pujol. La Guingueta d'Àneu. 
• Eduard Tarrado i Farré. Espot. 
• J. Víctor Tarrado i Gañet. Barcelona. 
• Anna Tarrado i Senpau. Esterri d'Àneu. 
• Roser Taugis i Gallart. Esterri d'Àneu. 
• Maria Telia i Sans. Espot. 
• Raül Valls i Oliva. Ripollet. 
• Ferran Varela i Beso. Esterri d'Àneu. 
• Fèlix Vázquez i Morga. Pallejà. 
• Lola Vicens i Balaguero. Esterri d'Àneu. 
• Joan Vidal i Alomà. Mataró. 
• Jaume Vidal i Castellarnau. Espot. 
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Major, 6 - Telf. 62 60 05 

El sotasignant sol·licita ésser admès com a soci d'aquest CONSELL CULTURAL 
i manifesta estar d'acord amb els seus fins i els estatuts pels quals es regeix. 

EN/NA 

Adreça Telf 

Professió D. d'l Data naixement 

Pagament Anyal: 1.500 Ptes. 

Banc/Caixa 

Agència 

Cte./Lta 

Titular 

Esterri d'Aneu, d' 
Signatura, 

Interessat per la secció de 

19. 

ORDRE DE PAGAMENT Esterri d'Aneu, d'. 19. 

Sr. Director del Banc/Caixa Suc. núm li 

prego que faci efectius els rebuts que li seran presentats pel CONSELL CULTURAL DE 

LES VALLS D'ANEU amb càrrec al meu Cte. /Ct. número 

Lta. número Agència , Adreça 

Signatura del Titular, 




