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Nial 

Sota un cel estrellat, amb la mirada perduda cap a l'infi
nit, el cap em dóna voltes. Tots aquells problemes, aquells 
mals de caps, queden en un no-res. El firmament em dóna 
una nova perspectiva del món en què vivim. Som tan petits, 
tan poca cosa, i alhora ens creiem tan importants, tan perfec
tes!. Som fruit d'una casualitat (o potser d'una conseqüèn
cia) i l'únic que ens diferencia de l'entorn és la nostra capaci
tat d'autoreconèixer-nos, de preguntar-nos el per què. Un per 
què sense resposta clara i evident. Generació darrera genera
ció s'ha buscat la font de la veritat. Tothom s'ha acollit a una 
filosofia de la vida per a no desesperar, per a no caure en 
l'absurd. Encara no estem en possessió de la veritat. La tro
barem algun cop?. Científics anònims de tot el món investi
guen el nostre present i el nostre passat amb la petita esperan
ça de trobar aquella fórmula que ens permeti visualitzar el 
nostre futur. Però no tan sols el futur de la Humanitat, sinó 
el de l'Univers, aquella cosa tan gran que ens envolta i que 
ens ha permès viure i preguntar-nos un cop mès per què. 

* it 



LA PIPIDA 

Fotos cedides per: J. Castellví. Equip expedicionari 

L'ANTÀRTIDA: SOMNI O REALITAT? 
Conversa amb Josefina Castellví, cap de l'expedició a l'Antàrtida. 

El mes de març d'enguany, 
Ràdio Aneu rebé la visita de la Sra. 
Josefina Castellví, cap de l'expedi
ció espanyola a l'Antàrtida i Ges
tora del Pla Nacional Antàrtic. No 
cal dir que va ésser un honor per a 
nosaltres compartir amb aquesta 
dona de ciència una formidable i 
interessant xerrada, de la qual faré 
després un ampli resum. Permeteu-
me, però, que faci abans esment 
d'algunes dades personals referents 
al nostre personatge i que crec que 
són d'interès. La Sra. Castellví va 
iniciar estudis de medicina però 
aviat s'adonà que les ciències bio
lògiques donaven un sentit més 

profund a la seva vida professio
nal. Posteriorment s'especialitzà 
en bacteriología marina en una 
universitat francesa. Tanmateix, 
tingué diverses experiències en vai
xells oceanogràfics i d'aquí arrenca 
la seva passió investigadora, que 
compartí amb el professor Antonio 
Ballester qui, d'alguna manera, la 
introduí en aquesta interessant re
cerca i amb el qual treballà quasi 
vint-i-quatre anys. Després de 
disset anys d'estudi i preparació, la 
Sra. Castellví assoleix el continent 
gelat, concretament l'any 1984. A 
més dels seus amplis i rics coneixe
ments del continent Antàrtic, els 

quals ha posat de manifest en di
verses ocasions, la Sra. Castellví 
m'impressionà per alguns trets de 
la seua ferma personalitat. Sovint, 
he tingut la sensació que els grans 
investigadors científics feien ús 
d'una supèrbia desmesurada en les 
seues aparicions públiques i que 
constituïen un món a part de la res
ta dels humans, però puc ben dir 
que aquest no és el cas de la nostra 
convidada. La senzillesa, la natu
ralitat, el moviment de les seues 
mans al parlar i l'expressió lluent 
del seu rostre són característiques 
que, al meu entendre, la definei
xen. 
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Segons la Sra. Castellví, el 
continent Antàrtic disposa d'unes 
característiques naturals especials, 
les quals no es poden estudiar en 
cap altre lloc. L'estudi d'aquest 
continent i els seus fenòmens per
met entendre la dinàmica planetà
ria, i és per això que s'hi han ins
tal·lat diverses bases científiques 
per part d'alguns països a fi d'estu
diar tot un seguit de fenòmens na
turals lligats als fluids que es donen 
originàriament en aquest indret 
(formació d'aigua profunda, movi
ment circumpolar, moviment de les 
grans borrasques, marees terres
tres, etc.) i que després repercutei
xen en altres llocs del planeta terra. 

Tot i això. Espanya hi té poca 
experiència en la investigació an
tartica i sovint serveix de trampolí 
per altres programes d'investigació 
particulars. 

Com ja he dit abans, l'Antàr
tida, continent cobert de gel, acull 
tot un seguit de bases científiques 
on els homes de ciència fan tota 
mena d'investigacions i estudis. Es
panya hi té instal.lada una base des 
del 1988 la qual rep el nom de 
«Juan Carlos I». Aquesta base es 
troba situada a l'illa Livingston 
isolada de la resta de les bases per 
raons conservacionistes a fi d'evi
tar el deteriorament del sòl. El pri
mer objectiu que s'ha proposat 
l'equip de científics espanyols és 
conèixer la seva illa, i és per això 
que aquest any l'han visitada dos 
grups de geòlegs que han confec
cionat el mapa geomorfològic de la 
zona, també un grup de liquenò-
legs per estudiar la gran varietat de 
líquens que hi conviuen i un equip 
de meteoròlegs que s'encarreguen 
de recollir dades relatives al temps i 
emetre, posteriorment, el correspo
nen comunicat meteorològic de la 
zona a la xarxa internacional, el 
qual, juntament amb altres confi
gura els mapes meteorològics que 
nosaltres coneixem. Aquests han 
estat els tres programes que l'equip 
espanyol ha dut a terme a l'Antàr
tida aquest any. D'altra banda. 

l'existència de tantes bases fa pen
sar en la possibilitat de perill a 
l'hora de posar en pràctica les in
vestigacions, és a dir, realitzar els 
mateixos programes de recerca 
però des de diferents punts. Aquest 
perill és obvi que existeix però s'in
tenta subsanar d'una altra forma a 
través del Tractat Atlàntic, que 
aglutina tots els països que treba
llen en aquest continent. Aquest 
tractat contempla l'existència d'un 
comité científic al qual se h dóna 
compte de totes les investigacions 
que es fan, tot i que existeixen pro
grames internacionals dels quals 
cada país en desenvolupa una part. 
A més a més hi ha programes parti
culars per a cada base. 

Per formar part d'un equip 
d'investigació a l'Antàrtida no ca
len gaires condicions físiques, úni
cament ésser sa intel.lectualment, 
físicament i psicològicament, ja 
que la convivència entre els seus 
membres és força estreta i ümita-
da. En canvi, sí cal estar preparat 
professionalment, sobretot pel que 
fa als objectius personals a assolir 
un cop instal·lat a la base. Cal que 
el programa de cada membre sigui 
força clar i viable. 

Les condicions de vida a la ba

se espanyola, doncs, són força bo
nes; s'ha assoHt una bona qual·ltat 
de vida. El laboratori és modern 
tot i que en l'actualitat se n'han 
construït de nous sempre prefabri
cats i transportats sobre el mateix 
lloc de treball no sense dificultats. 

A l'Antàrtida la meteorologia 
determina els afers del dia, és con
dicionant decisiu per a poder treba
llar a l'exterior. A la base espanyo
la s'aixequen a les vuit del matí i 
tot seguit fan el primer àpat, per 
cert abundós, mentre planifiquen 
la feina de la jornada sempre en 
funció de la meteorologia domi
nant. Tot això pel que fa als cientí
fics, però a més a més, la base dis
posa de personal tècnic de mante
niment que té també la seva pròpia 
planificació laboral. Les hores de 
dinar i sopar són també comunità
ries en funció de l'emissió dels co
municats meteorològics llevat dos 
casos excepcionals. Al vespre es vi-
sionen pel·lícules de diferent temà
tica científica i es fa petar la xerra
da. Donat que l'espai físic on con
viuen tota aquesta gent és reduït, 
sembla ser que les relacions inter-
personals podrien resultar difícils; 
per aquest motiu la selecció del 
personal ha d'ésser força rigurosa. 

La sra. Casteüvi 
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Pel que fa a la relació amb la resta 
de les bases és molt bona tot i que 
no és massa intensa degut a les 
grans distàncies que hi ha entre ba
se i base. Les visites amb vaixell 
són més nombroses i es programen 
seminaris a la base amfitriona per 
intercanviar opinions i comentaris, 
però la majoria de vegades la co
municació és per ràdio, on es posa 
de manifest l'elevat grau de solida
ritat que existeix entre tots els paï
sos que tenen establerta la seva ba
se. 

L'Antàrtida conserva en les 
seues entranyes una gran quantitat 
de recursos naturals. Segons la Sra. 
Castellví, l'explotació irracional 
d'aquests recursos pot representar 
la fi del continent glaçat, però 
l'Antàrtida disposa de les seves 
pròpies armes per combatre aques
ta explotació. És més, el món no 
disposa, a hores d'ara, de la tecno
logia adequada ni suficient per ar
rencar els esmentats tresors. Això 
pel que fa al mateix continent. Ara 
bé, l'explotació pot ser més viable 
a la plataforma continental, és a 
dir, als mars, les quals poden con
taminar-se fàcilment per aquest 
motiu; però en aquest cas també 
l'Antàrtida fa ús dels seus mitjans 
per fer front a aquesta explotació, 
llença els immensos icebergs mar 
endins que fàcilment poden fer 
malbé una sòlida construcció. La 
nostra convidada confia en el bon 
seny de la humanitat per tal que 
això no es dugui mai a la pràctica 
ja que la regeneració dels organis
mes que hi viuen és exageradament 
lenta. 

A hores d'ara, és del coneixe
ment de tothom la problemàtica 
que ha sorgit al voltant del forat 
que s'ha produït en la capa d'ozó a 
l'Antàrtida. A tal efecte, la Sra. 
Castellví es mostrà un xic reacia a 
pronunciar-se sobre el tema ja que 
considera que és propi d'especialis
tes en temes atmosfèrics respondre 
a aquesta qüestió. Tot i això mani
festà la seva opinió particular: con
siderà que és un perill qualsevol al

teració produïda en la natura i això 
n'és un clar exemple. No es tracta 
tant d'un forat sinó d'una disminu
ció de la concentració d'ozó a una 
determinada altura de l'atmosfera, 
però no es coneix el motiu d'aques
ta disminució. Tot i que hi ha mol
tes hipòtesis que tracten d'explicar 
aquest fenomen, cal estudiar-lo 
més a fons i tenir en compte els ci
cles naturals evolutius; per això cal 
mesurar, comparar i avaluar pro
cessos al llarg d'un determinat pe
ríode de temps, car no es descarta 
la possibilitat que es pugui tractar 
d'un fenomen totalment natural. 
Sobre els canvis climàtics opinà 
que estadísticament sembla ésser 
que anem cap a un període d'escal
fament i que estem travessant una 
etapa interglaciar; pot tractar-se 
també d'un fenomen natural o bé 
provocat per la industrialització, 
que de totes totes cal controlar i 
adequar-hi els mitjans tècnics ne
cessaris salvant els condicionants 
econòmics i polítics que existeixin. 

A més a més de les expedicions 
científiques, l'Antàrtida acull en 
l'actualitat expedicions lúdico-re-
creatives. Aquesta terra inhòspita 
ha despertat la curiositat d'un tipus 
de turisme d'éhte, extraordinària
ment car, sobretot americà, que fa 
travessies pels mars antàrtics a la 
recerca de noves emocions. Els 
llocs de destí acostumen a ser 
aquells en els quals hi ha animals 
(pingüins, llops marins, elefants 
marins, etc.). A vegades aquest tu
risme no sempre respecta les nor
mes d'actuació i això provoca 

autèntics desastres dins de la comu
nitat animal. Alhora es dóna sovint 
una altra circumstància provocada 
per la gran afluència turística que, 
d'alguna manera, altera el treball 
dels científics a l'Antàrtida; moltes 
vegades aquestes persones han de 
tancar els seus programes científics 
i auxiliar amb els seus vaixells els 
nombrosos accidents que s'hi suc-
ceixen. 

Ja a la fi de la nostra conver
sa, la Sra. Castellví definí amb 
molta passió els sentiments que li 
desperta la bellesa i solitud de 
l'Antàrtida. La tonalitat de colors 
segons la posició del sol, el silenci 
gairebé còsmic, els volums, els talls 
dels icebergs en angle recte; tot 
això confereix una nova dimensió a 
aquest continent. I de la bellesa de 
l'Antàrtida a la bellesa del Pirineu. 
La nostra entrevistada gaudeix dels 
seus dies lliures a Tírvia on hi troba 
aquella solitud que tant anhela i 
que no pot trobar enlloc més. 

I això fou tot el que donà de si 
l'entrevista. Haguéssim pogut par
lar hores però el temps i l'espai ais 
mitjans de comunicació és limitat i 
cal respectar-lo. Novament agraei
xo des d'aquestes línies la gentilesa 
de la Sra. Castellví i la col.labora
do de Xavier Castells, Ester Isus i 
la resta dels companys de la ràdio 
que m'ajudaren a l'hora de confec
cionar el guió. Som molts els qui 
estimem la natura i estic plenament 
convençut que aviat serem molts 
més. 

Jordi Rey 



L'ARNA 

INTERVENCIONS AL PATRIMONI 
ARQUITECTÒNIC DE LES VALLS D'ÀNEU. 

1983 -1990. 

Després de la riuada del 82, la comarca del Pallars Sobirà ha estat objecte 
de reconeixement per l'Administració pública, iniciant-se un procés de recons
trucció i dotació del finançament que fins aleshores havia estat negatiu. 

La creació del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, amb la participació 
dels ajuntaments d'Esterri d'Àneu, Alt Aneu, La Guingueta i Espot, ha per
mès de coordinar les obres de restauració i intervenció en l'històric patrimoni 
arquitectònic que es trobava en un estat de ruïna imminent. 

Cal destacar, si més no, la tasca duta a terme per Ferran Relia, que ha fet 

Sant Pere del Burgald'Bscalò/ l o l . A, Corbella. 

el pont entre les valls pirinenques, el pla de Lleida i Barcelona, treballant pel 
seu país estimat. 

Un amic del Pallars ha estat també Eugeni Nadal, que des del Pla Cultu
ral de la Diputació de Lleida, en conveni amb el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, ha programat pressupostos que es materialitzen en 
les obres restaurades darrerament. 

L'altre protagonista singular, imprescindible per les obres escultòriques 
artesanals, és el David Marzo, artista autònom, que encapçala la colla de ma
nobres introduïts en els treballs de restauració. 

La reapertura de la Uosera a prop de Llavorsí, recuperant la pissarra de la 
comarca, amb les característiques de tamany, gruix, forma i tècnica de col.lo-
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Sani Marti de Boren / Fot A Corbella Sants Just i Pastor de Son / Fot. A. Corbella. 

cació adaptada a la climatologia aneuenca, ha permès de reconstruir els Uosats 
tal com es feia antigament. 

Esmentant els projectes realitzats tenim la relació següent: 

- Campanar de Sant Vicenç d'Esterri d'Àneu. Restaurat per arriscats tre
balladors que s'enfilaven per les vertiginoses bastides que penjaven aèries. Re
posició de campanes de nova foneria. 

- Coberta principal de Sant Joan d'Isil. Canvi de la coberta, resta encara 
per consolidar les absidioles atacades per la Noguera Pallaresa. L'arquitecta 
Neus Solé projectà la primera fase de restauració. 

- Campanar d'Escaló. Projecte de l'arquitecta Elena Belart, reconstruí la 
coberta, repicà la façana principal on es pot observar les restes d'un temple 
anterior. 

- Santuari de Santa Maria d'Àneu. Restaurada la primera crugia sobre el 
cor, es va haver de reconstruir la següent que es va cremar amb l'incendi dels 
històrics edificis agrícols annexes. La realització del callis de separació, gràcies 
a la col.laboració de Prudenci Arjó, ha permès retrobar la porta romànica de 
migjorn i les restes del fossar annex. 

- Sant Llorenç d'Isavarre. Tasques de reparació de la coberta principal i 
del campanar que es trobava amb la creu i l'estructura de fusta principal 
totalment podrides. 

- Campanar de Sant Just i Sant Pastor de Son. S'ha dut a terme una pri
mera fase en dos etapes, una de restauració i consolidació acurades del campa
nar, reconstruint les finestres geminades, construint-se posteriorment una no
va escala dissenyada per la Neus Solé, reparant-se provisionalment la coberta 
del temple. Es va traslladar el retaule al centre de restauració de Sant Cugat 
del Vallès, per a permetre el seu retorn en bon estat de conservació. 

8 
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L'any passat es va desenterrar una pica d'olis que es trobava ai laterai de 
l'altar, amb figures esotèriques en relleu sobre pedra. 

Actualment s'està projectant la segona fase de restauració que afecta a 
l'atri, comunidor i absidioles sobre el retaule. 

- Campanar i troballes de Sant Lliser d'Alós. Reparant les laves del cam
panar a l'agost del 89, vàrem treure unes figures escolpides en marbre gris de 
la Bonaigua, que es trobaven encastades als finestrals superiors del campanar, 
simultàniament, en reparar unes humitats del cancell es va iniciar la campanya 
d'excavació arqueològica, trobant sepultures i dues piques d'olis i baptismals. 

- Campanar de Borén. Una tempesta a l'agost del 88 cremava completa
ment la coberta i escales del campanar. La restauració un any més tard, recu
perava la tipologia constructiva original, rematada per un parallamps modern 
sobre una escultura del David Marzo. 

- Monestir de Sant Pere del Burgal. Després de provisionals campaments 
de treball de recerca i consolidació, aquesta primavera ha estat finalitzada la 
consolidació i restauració de les absidioles i arcs triomfals de l'església. 

Ha estat interessant la recuperació d'argamasses de morters de calç, la 
reutilització de les tosques i pedres recuperades i la integració cromàtica amb 
pedres ferroses de l'entorn. 

- Torre de guaita d'Escaló. Entre el conjunt de deu castells que Hisenda 
va donar a la Diputació el 1971, el Col.legi d'Arquitectes a Lleida, ha coordi
nat l'aixecament de plànols del castell de Rialb i de la Torre de Guaita d'Esca
ló, iniciant im estudi per a futures intervencions i reutilitzacions. 

- Torre de guaita i pont medievals d'Espot. S'han iniciat les obres de res
tauració dels dos monuments. 

- Ecomuseu de les Valls d'Àneu. Programa de restauració, arranjaments i 
projectes museogràfics i museologies de Casa Gassia, com a centre de l'Eco-
museu. Es clouen les primeres obres de restauració que permetran un ús provi
sional fins que s'acabin definitivament el 1992. 

- L'asserradora d'Alós es troba completament reconstruïda, i només res
ten per actualitzar la portada d'aigua motriu i mecanismes de control pels fu
turs visitants. 

Completant els radials del Molí fariner de Son, s'està a la recerca d'altres 
elements pel conjunt de l'ecomuseu com són: el molí d'Isil, dos forns de pa, 
fargues, ferreries, etc. 

Com a cloenda d'aquesta ressenya, es pot començar a parlar de les exca
vacions arqueològiques del Castell de València d'Àneu que seran l'inici d'una 
nova etapa de recuperació del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de les 
Valls d'Àneu. 

Josep-Àngel Corbella i Garcia 
Arquitecte. 

NOTA ALS SOCIS: Els articles no hauran de superar els dos folis DIN A-4, mecanografiats a doble espai. Poden acompanyar 
l'article un màxim de dues fotografies. 
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L'ECOMUSEU DE LES VALLS D'ANEU(,) 
UN MUSEU VIU PER UN TERRITORI EN MARXA: 

El Projecte d'Ecomuseu de les Valls d'Àneu 
s'emmarca dins el context de dinamització i potencia
ció cultural que, des del 1983, ha desplegat el «Con
sell Cultural de les Valls d'Àneu». A partir del 1986 
la línia cultural d'aquesta institució incorpora com a 
concepte la creació d'infrastructura. Per a aquesta 
subcomarca del Pallars Sobirà de prop de 1.400 habi
tants i amb particularitats geogràfiques, històriques i 
culturals pròpies el repte era dificil però necessari: 
calia fixar el patrimoni documental i natural. L'Ar-
xiu Històric de les Valls d'Àneu (1986) i l'Escola de la 
Natura (1987) compleixen els objectius proposats. 
Malgrat tot, aquesta infrastructura s'havia de dotar 
d'un pla més ampli i ambiciós que representés per a 
les Valls d'Àneu un programa harmònic i globalitza-
dor en el qual s'associessin els dominis de la història 
natural i humana dins el concepte museogràfic d'eco-
museu. 

El 1987 el Servei de Museus de la Generalitat ens 
concedia, en representació del Consell Cultural, una 
beca per tal d'estudiar les possibilitats museogràfi-
ques de la terra d'Àneu. El resultat fou el projecte 
que us presentem: valia la pena d'intentar salvaguar
dar un seguit de formes de vida, de recuperar part del 
patrimoni etnològic. 

Per dur a terme el projecte vam emmirallar-nos 
en el concepte «d'Ecomuseu» que depassa l'àmbit de 
la museologia tradicional: l'edifici, les col.leccions i 
el públic es transformen en un territori, un patrimoni 
i una població. Un museu de l'home dins del seu en
torn que permet de relacionar elements monumen
tals, naturals i etnogràfics amb el paisatge dins del 
qual s'inscriuen, de recuperar formes de vida tradi
cionals i de resituar els objectes en el seu lloc d'origen 
per a explicar l'organització de la vida, en aquest cas, 
de la terra d'Àneu. 

La importància d'aquesta nova museologia, la 
riquesa de l'ecomuseu, rau en el fet que neix dins 
d'un espai geogràfic diferent determinat per la seua 
història, els seus costums, la seua manera de viure. 
Cada ecomuseu és diferent dels altres. Aquesta afir
mació aplanava el cami d'originalitat que voliem in
fondre al projecte «d'Ecomuseu de les Valls 
d'Àneu». 

La Casa com a unitat de residència 

La casa funciona com a unitat de residència on 
hi viu un determinat grup domèstic. L'organització 
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del grup domèstic ens permet de diferenciar una uni
tat de residència estricta i la familia en un sentit més 
ampli, ço que ens permet de parlar d'hereus, de caba-
lers, de capítols matrimonials... 

Aquests tres nivells permeten de vertebrar i vehi
cular l'estructura temàtica del projecte que es repe
teix sistemàticament per a cada eix constitutiu: la ca
sa aneuenca, la serradora i el molí fariner. 

Els objectius que volem aconseguir, la tècnica 
utilitzada, l'espai que cal tractar i els possibles pro
blemes que poden sorgir, són elements que consti
tueixen part de la metodologia utilitzada que ens faci
lita l'estructura i el tractament individualitzat per a 
cada planta i dins d'ella cada espai en concret segons 
les següents coordenades: funció tradicional i tracta
ment museogràfic, tot determinant per al conjunt 
dels espais el museogràfic següent: 

- Reconstrucció de la vida material (objectes-
col.leccions). 

Pretenem donar al visitant una primera informa
ció sobre el marc físic on es desenvolupa la vida dià
ria d'una família tradicional tot reconstruint la vida 

Moli fariner «Montoliu de Son» / Fot. AHVVA 

material de la casa a través de la recerca, la selecció i 
instal.lació dels objectes, mobles, estris..., existents 
en una vivenda aneuenca d'inicis de segle. Aquesta 
tècnica museogràfica s'utilitzarà en la planta baixa i 
al primer pis. 

- Reconstrucció de la vida econòmica i familiar. 
Es vol donar al visitant una informació específi

ca sobre el grup domèstic, les seues activitats econò
miques i els diversos aspectes que conformaven la vi-



LO ROVELL DE L'OU 

Asserradora d'Alós / Fol. AHVVA 

• « * . - , • ,Í',:W,. 

da quotidiana de cada grup generacional que habita
va aquesta casa. 

També es proporcionarien un seguit de dades ge
nerals per situar la familia en el seu context historie, 
social i cultural. Es tractaria de cercar, analitzar, es
collir i exposar, de forma sistemàtica i pedagògica, 
tots aquells documents i materials que poden ajudar 
a reconstruir visualment la vida tradicional de la fa
milia i de cada grup generacional. Aquesta tècnica 
s'utilitzarà a la segona planta on es reconstruirà la 
vida familiar i el corral, situat sota el paller, que 
s'utilitzarà per a reconstruir la vida econòmica. 

- Recursos pedagògics. 
Oferim al visitant uns materials didàctics que els 

ajudin a comprendre millor la vida tradicional 
aneuenca d'inicis de segle. Els espais utilitzats sòn: la 
Uúpia i el paller. 

Raons geogràfiques, històrico-culturals i socials 
(públic usuari), sumades a la voluntat clara i necessà
ria de recuperació de formes de vida, avalen la mate
rialització d'aquest objecte que progressivament es
devé realitat. 

Per tal de fer possible l'adequació de les fun
cions de recerca, presentació, conservació, valoració 
i difusió, hem dividit el projecte d'Ecomuseu de les 
Valls d'Àneu en tres eixos constitutius: 

- Cap de l'Ecomuseu - Museu del temps. 
- Antenes-Radials - Museu de l'espai. 
- Itineraris. 
La distribució d'aquests eixos en el territori de 

les Valls d'Àneu és el següent: 

L-CASA GASSIA D'ESTERRI D'ÀNEU 
Cap de l'Ecomuseu, centre administratiu. 
Es tracta d'una tipica casa aneuenca del s. XVIII 

que com a unitat de vivenda i económico-laboral és 
un conjunt únic i alhora complex, car a més a més de 

l'eix central —la casa— s'hi troben annexats: l'era, el 
corral, el paller i la llúpia (paller cobert de Uosat però 
amb una cara lateral descoberta). Situada a la zona 
de ponent del poble, gairebé al bell mig del barri 
antic, ben conservat, amb les seues vivendes caracte
rístiques engalzades per carrerons estrets, íntims, als 
quals confereix rancior i classe. 

La proposta museogràfica treballa «Casa Gas-
sia» a partir de tres plans fonamentals: 

- La casa com a unitat arquitectònica. Estudia la 
seua inscripció dins la tipologia arquitectònica alt-pi-
rinenca amb una estructura de planta quadrada o rec
tangular, d'una, dues o tres plantes. Repassem els di
versos aspectes constructius: materials utilitzats i la 
distribució de l'espai interior. 

- La casa com a unitat econòmico-laboraL El 
terme casa comprèn no només l'edifici habitat per la 
família, sinó tot el conjunt de béns materials (terres, 
eres, corrals, estris...), que el grup posseeix. Tots 
aquests béns constitueixen el medi de vida que permet 
la subsistència del grup domèstic i esdevenen l'índex 
avaluador de l'autèntica riquesa d'una famíha. Po
dríem dir que la casa funciona com una empresa agrí-
cola-ramadera on tots els membres de la família con
tribueixen, amb la seua força de treball, a incremen
tar el patrimoni. 

- Espai administratiu. Espai destinat a l'adminis
tració i el manteniment de l'ecomuseu. 

M U S E U [TEBRITORI] [PATRIMONIJ | POBLACIÓ | 
N O U 

muieu 
eixamplat 

col·lectiu usuària 

global protagonista 

muateògrafa ¡ pedagogia \ 
global 

V 
descentralització ^V suport ^V investigació 

apropiació - / material a / ^ acció 

—TIZTIL·Z: 5 " T 
I (tosenvolupament comunitari 

z * 
1¿_ <¿ 

M U S E O L O G I A N O V A 

Mapa d'Àneu / Dibuix Raül Valls. 
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LO ROVELL DE L'OU 

IL- RADIALS-ANTENES: LA SERRADORA 
D'ALÓS — EL MOLÍ FARINER DE SON 

Repartides en el conjunt del territori d'Àneu, 
aquests espais-testimonis, susceptibles d'ampliació 
en futurs projectes, són exponents clars de sistemes 
econòmics tradicionals, ens expliquen la vida en la 
comunitat aneuenca. Reflecteixen tot un seguit de 
béns naturals, culturals i de formes de vida represen
tatius i propis d'un medi específic. 

Les serradores pirinenques, gressol de tot un 
món econòmic tradicional: el procés de la fusta, des 
del medi natural —el bosc— fins a la utilitat cons
tructiva de la casa, tot passant pel trasllat fluvial 
—els rais— o mecànic i la tasca efectiva de transfor
mació, en la serradora, dels «rulls» en taules per a la 
construcció. La serradora d'Alós, antena primera de 
l'Ecomuseu d'Àneu, en força bon estat de conserva
ció, compleix abastament els objectius fixats «d'esco-
la-museu» lligada a un dels itineraris aneuencs de més 
prestigi. 

La segona antena, el molí fariner «Montoliu» de 
Son, constitueix una fita en el tramat ancestral de 
l'economia tradicional del forment: des de la sembra 
a la confecció del pa a través de la mòlta i del sedàs. 
L'equipament de la «mola» es troba gairebé en estat 
original, una vella relíquia fàcilment «museable», a 
la qual cal afegir el valor museistic de la centraleta 
elèctrica annexa que, cinc anys enrera, encara enllu
menava el poble. 

IIL—ITINERARIS 

Completen el projecte tot un seguit d'itineraris 
que facilitaran el lligam indispensable entre el Cap de 
l'Ecomuseu, les antenes i els diversos punts d'interès 
que el visitant ha de conèixer. Recorreguts que conve
nientment acomboiats transmetran al visitant un cri
teri d'interpretació global de l'espai. 

De tot el conjunt de la proposta museística per a 
les Valls d'Àneu que encaixa i incideix plenament en 
els objectius d'un tot harmònic, es desprèn la necessi
tat d'un treball seriós en la recuperació global del Pa
trimoni Etnològic. L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu 
ompliria un buit que no solament té la terra d'Àneu 
sinó tot el Pallars en general. Hem cregut que valia la 
pena depassar l'àmbit d'un museu tradicional i ce
nyir-nos a la idea de museologia nova propugnada 
per H. Riviere, perquè aquest espai geogràfic, histò
ric i cultura singular, esdevingui un tot patrimoni 
museable. 

A tall de conclusió podem afirmar que el projec
te d'Ecomuseu de les Valls d'Àneu aposta clarament 
per un criteri científic: recerca, conservació i difusió 
del Patrimoni Etnològic. Podem aconseguir, la ini
ciativa ja és oberta i en camí, de recobrar la memòria 

12 

col·lectiva d'un espai geogràfic concret tot resituant 
en el lloc d'origen un seguit de formes de vida que la 
comunitat ha generat, moltes d'elles en vies de desa
parició. 

Cisco Farràs 
Ferran Relia 

(1) Comunicació presentada a: 
— Jornades d'Estudi sobre les zones de muntanya —cultura i societat— Tremp, 

juny 1989. 
— 1' Jornades sobre el Patrimoni Etnològic. Lleida, maig 1989. 

1 

2 
Alós 

(?\ 

1 
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^ 

CAP DECOMUSEU ^ CASA GASIA 
(n-iu'ieu del temps) 

ANTENES - RADIALS 9 ASSERRADORA 
(museu ae lespdii lAio',' 

^ M O L Í FARINER 

Esquema Museu / Dibuix Raül Valls. 



XA VIER MA CÍA i COSTA 
Viu de Llévala (Alta Ribagorça), 1961 

LO VISTAIRE 

Xavier Macià i Costa, el xic de «Cal Forn», és fill de Viu de Llevata, encara 
que a la partida de naixement hi consta que va fer els primers brams a Tremp, 
en una habitació de la Clínica Monegal, un benigne 16 de gener de 1961. El seu 
pare feia de guardabosc, però com que el sou que li pagava l'Estat era prou mi
serable, va decidir muntar un forn de pa i va comprar un parell de vaques per 
ajudar a fer passar la gana. El negoci del pa va fracassar estrepitosament; el de 
les vaques va permetre la familia d'enviar els seus dos fills més petits a estudiar 
en allò que en deien la «Escuela Hogar». 

Xavier, un estudiant aplicat 

El Xavier encara va aprendre de sumar i multiplicar a l'Escola del poble (de 
la qual recorda amb horror els magres esmorzars amb aquella llet en pols del 
Plan Marschall que ningú no volia), però després va iniciar un periple que el du
ria a Pont de Suert, Tremp, la Pobla i Lleida. A la Pobla de Segur, al col.legi de 
les monges, va tenir dos professors, el Pep Coll i el Siseo Farràs, per qui va sen
tir un gran respecte i admiració. Ara se sent orgullós de tenir-los com a amics. 

A Lleida hi va anar per estudiar Filologia Catalana i se'n va sortir prou bé. 
L'any 1984 va entrar de professor a la Universitat, on encara treballa, i va es
criure, amb la seva companya Núria Perpinyà, un llibre sobre Gabriel Ferrater, 
amb el qual van guanyar el primer premi d'assaig «Josep Vallverdú». El 1987 
va publicar amb el seu amic Emili Bayo, el llibre Narradors de Ponent. 

Ara està preparant la Tesi doctoral sobre un poeta que li té hipotecades to
tes les estones lliures. Quan hagi acabat aquesta feina, pensa preparar l'edició 
completa de l'obra del poeta Ribagorça Anton Navarro. 

Les seves dèries personals són la música clàssica, les novel.les de lladres i 
serenos i els memorialistes del segle XVII. I els seus somnis: tenir una casa prò
pia, poder fer un mes sencer de vacances, tenir un abonament vitalici en una 
llotja del Liceu i arribar a tenir la mateixa forma física de quan tenia 20 anys. 
Quan faci els 40, pensa publicar un llibre de màximes i aforismes en la redacció 
del qual treballa des dels 25 anys. No sap què passarà després del 92. 

13 



LO VIST AIRE 

TRINITARIS 

:a*A 
L'amistat 

— Tenir molts amics és un signe ineluctable de 
soledat. 

— Segons Francis Bacon, tres són fonamental
ment els Fruits de l'amistat: el consol, la companyia 
i els consells. Del consol i dels consells d'altri un 
home en pot prescindir, ja que és capaç d'autogene-
rar-los. De la companyia no. La companyia només 
ens la pot donar algú o alguna cosa aliena a nosaltres 
mateixos. 

— Qualsevol que es plagui a la solitud, o bé és 
animal fer o bé és déu. L'home es plau a la solitud 
només quan aquesta és volguda, transitòria i única
ment fisica. 

— El silenci ha estat des de sempre el millor 
amic de l'home. 

— L'adagi llatí Ciutat gran, gran solitud té, en 
els nostres dies, un caràcter de veritat inapelable i 
demolidora. 

— Fa més companyia una puça que tota una 
multitud d'individus. 

— L'amistat és com la borsa. Es regeix per les 
lleis de l'oferta i la demanda. 

— D'amics se n'ha de tenir pocs. El cor de 
l'ésser humà té una capacitat limitadissima. 

— El gos no és el millor amic de l'home. 
— L'amistat és un invent de l'home. Com 

l'amor. 
— Abans, dir que algú tenia un amic o una ami

ga volia dir que tenia un amant o una amant. Avui 
no vol dir res. 

— Hi ha amics de cor i amics de l'ànima de la 
mateixa manera que hi ha atacs de cor i atacs de 
l'ànima. 

— Montaigne, en el seu assaig De l'amitié, dis
tingeix de manera implícita entre l'amistat i l'Amis
tat. A la història de la humanitat hom pot trobar in
finitat d'exemples de la primera. Per trobar mostres 
de l'altra sovint cal remetre's a la literatura. 

one 

E-' í 

Pel cap baix 

— La joventut és tendra; la tendresa, jove. 
— Els poetes tenen la virtut d'expressar en pa

raules l'inefable: la soledat, la por i la felicitat. 
— Un vell que passeja tranquil perquè ignora 

que s'ha perdut: vet aquí la humanitat. 
— He conegut molts homes que afirmaven no 

haver tingut mai por. No n'he conegut cap que no 
n'hagués tingut mai. 

— La vida és tan breu que mai no tenim temps 
de preguntar-nos pel seu sentit. 

— Els homes són més sincers que les dones. Ha
bitualment, perquè les dones tenen un sentit comer
cial més agut. 

— La màxima socràtica Nosce te ipsum la co
neix tothom, però ningú no l'aplica. 

— Que l'home ve del mico és una obvietat que 
ningú no posa en dubte. Que l'hàgim superat, ja és 
una altra història. 

— Els lligams humans que tenen com a base 
una relació de tipus purament comercial acostumen 
a ser sòlids i duradors. Els que tenen com a base una 
relació de tipus sentimental són habitualment os-
cil.lants i estantissos. 

— El matrimoni és com la terra: com més temps 
passa, més s'erosiona. 
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LO VIST AIRE 

BILLARTS T.MAYOL 
FAiir»CACIO MOOCANíA 

— Matrimoni rima amb dimoni. 
— Segons Isaak Babel, l'habilitat més gran de 

totes les habilitats és la de matar un home. Segura
ment, la dificultat més gran de totes és de ressusci
tar-lo. 

— Diuen que l'alcohol només és bo si es pren 
amb mesura. Fals: l'alcohol només es be si és de 
qualitat. 

— L'experiència és la mare de la ciència. Vet 
aqui resumida tota la filosofia dels empiristes. 

— Gent jove, pau tou. Gent gran, pa integral? 
— Les Ciències Naturals són extraordinària

ment interessants. Les .Artificials no ho sé. 
— Ars longa, vita brevis. L'art és dificil; la vi

da, més. 
— Amb la poesia passa com amb déu, que tot

hom en parla, però que ningú hi creu. 
— La ingenuïtat dels ateus és aclaparadora. Es 

passen la vida predicant que déu no existeix i no s'a
donen que la seva negació de déu no és sinó una afir
mació rotunda de la seva existència. 

— Els sentiments són, des d'un punt subjectiu, 
un tret característic i exclusiu de l'espècie humana; 
un do necessari i insubstituïble. Vist objectivament, 
són una xacra. 

— Inter urinas et faeces nascimur. Aquesta 
constatació irrefutable ens dóna fatalment una idea 
ben precisa de la nostra existència. 

— Segons Freud, el pla de la «creació» no 
inclou la idea que l'home sigui feliç. És un gran con
sol saber que nosaltres no som els responsables 
d'aquesta terrible desgràcia. 

— Homo homini lupus. Decididament, el pla de 
la «creació» és un fracàs. 

two 

L'amor i la mort 

— L'amor i la mort són les dues experiències a 
les quals l'home s'hi enfronta amb la més absoluta 
ignorància. 

— El Suïcidi és l'afirmació de la vida. La Mort 
n'és la negació. 

— La humanitat s'ha passat segles i segles 
veient morir els homes i, de la mort, en sap tant ara 
com el primer dia. 

— Amorem conatum esse amicitiae faciendae 
ex pulchritudinis specie. (L'amor és el desig d'obte
nir l'amistat d'una persona que ens atreu per la seva 
bellesa). Per als grecs, amor i amistat van íntima
ment lligats. Aquest fet dóna una idea de la seva 
grandesa. 

— Segons Schiller, «la fam i l'amor» suporten 
la màquina del món. Potser seria millor de dir que la 
fan insuportable. 

three 

Xavier Macià 
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LO CODER 

L'edat de les pedres, Pep Coll. 
Ed. Empúries. Barcelona, 1990. 

Uff! Potser el Pep Coll ja ens havia fet esperar massa temps, potser ja co
mençàvem a tenir la síndrome d'un llibre seu. I és que és veritat, no ens sembla 
pas una exageració: la producció d'aquest escriptor és per als seus lectors com 
una droga. 

A L'edat de les pedres el Pep Coll ens torna a entretenir de manera absor-
vent amb un recull de contes. Amb petites dosis ens va introduint en la vasta, an
tiga i bella cultura popular dels nostres pobles, la cultura popular que viu en tots 
i cadascun dels habitants —permanents— del Pallars. Una cultura per a la qual 
calen treballs d'aquesta mena per tal que no es perdi, victima de l'homogeneïtza
dora cultura dels mitjans de comunicació, sobretot la televisió. Però, a més de 
fer aquesta gran feina, el Pep Coll sap fer-ho de manera agradable i fa que ens 
ho passem realment bé. No ens cansarem de dir i de criticar-li que el recull de 
contes se'ns ha fet curt. 

El primer conte, el que dóna nom al llibre, explica la història d'una familia 
emigrant que ens fa capaços de la importància que pot tenir a les nostres vides ca 
da detall del nostre lloc d'origen, fins i tot les pedres... i el llibre continua amb 
l'habilitat redactora del Pep Coll, cosa que podeu començar a tastar així que 
acabeu r«Àrnica». Només hi ha un perill: no el podreu deixar fins al final, enca
ra que us hagueu de llevar d'hora. 

ü" 
Lr(l,!í il. i ti. íl. 

Mel i metzines, Maria Barbal. 
Edicions de la Magrana. Barcelona, 1990. 

A la seva segona novel.la la Maria Barbal ens torna a delectar amb l'estil 
que li és propi i amb la seva habilitat narrativa, que fa les seves obres fàcils de 
llegir. Cada pàgina de Mel i metzines sembla intensament viscuda, plena de vida 
i de significat. Com diu ella mateixa, «l'obra recull retalls de realitat que s'infil
tren dins la ficció deixant-se modificar mansament». Així, a l'obra, no se sap 
ben bé on comença la realitat i on acaba la fantasia; tot plegat, forma part d'a
quest petit univers particular que viu i recrea la Maria Barbal, demostrant-nos de 
forma agradable i encomanadissa com les nostres vides estan una mica massa 
—o molt— marcades pels esdeveniments externs. En realitat, amb una aparent
ment senzilla transcripció d'uns fets que si no són veritat ben bé poder ser-ho, la 
Maria Barbal ens infiltra la seva pròpia filosofia de la vida, una filosofia força 
convençuda del poder que té el destí, que marca tota la nostra vida. Tot plegat, 
una mica pessimista, però cadascú s'ho pot prendre com vulgui. 

Però, potser, el valor més important de les novel.les de la Maria Barbal és el 
d'elevar a la categoria d'immortals les vides aparentment vulgars i sense impor
tància de gent amb la qual ens podem sentir perfectament identificats. Tant a 
l'anterior novel.la. Pedra de tartera, com a Mel i metzines ens convencem de la 
gran importància que pot tenir la vida d'una persona «qualsevol» d'un dels 
molts poblets que omplen les nostres terres. Una vida que adquireix molta im
portància quan pensem en la seva singularitat, en aquest cas un cabaler que ha 
de fer de talpaire i acaba essent propietari d'un hotel a París, i que ens fa refle
xionar —i potser ens convenç— que és possible no haver de lluitar gaire ni haver 
d'anar gaire lluny per trobar la veritable felicitat. 

Josepa Berenguer i Màrius Domingo 
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Els nens són el futur de la nos
tra llengua. Ara, a l'escola, es ba
rallen amb l'ortografia i la sintaxi. 
Juguen als detectius per tal de des
cobrir els castellanismes que nosal
tres mateixos els ensenyem des que 
comencen a parlar. 

D'altra banda, avui en dia ens 
hem viciat molt a fer servir frases 
fetes de l'estil «això mola molt», 
«quin rotllo», «jo, tio», «això és 
molt guai», que contribueixen de 
manera notable a empobrir la llen
gua. I a més als adults ens fa molta 
gràcia que la canallona usi aquestes 
expressions. 

Per aquest camí no es pot 
avançar gaire en la recuperació del 
català. La nostra és una llengua 
molt rica, que desaprofitem llasti
mosament perquè ens limitem a 
utilitzar un vocabulari de 500, 
1.000 paraules a tot estirar quan, 
només fullejant el diccionari, 
veiem que les possibilitats de varia
ció en la comunicació oral i escrita 
són amplissimes. 

4> 

Per aquests motius i per fo
mentar l'amor a la lectura entre la 
població escolar, els serveis de ca
talà del Pallars Jussà, el Pallars So
birà i l'Alta Ribagorça van organit
zar aquesta primavera passada el I 
Concurs Literari Intercomarcal 
Anton Navarro, dit així en home
natge al poeta de Vilaller que va 
morir durant la Guerra Civil. 

, Hi van concórrer més de dos-
cents participants. Els nens del Pa
llars Sobirà van rebre dos premis i 
dos accèssits en el decurs d'un acte 
que va aplegar nombrós públic de 
les tres comarques organitzadores i 
que, a més del lliurament de pre
mis, va oferir als nens una pel·lícu
la d'aventures en català, natural
ment. 

Van formar el jurat un repre
sentant del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Cata-

T^ 

lunya, un professor d'EGB, un 
professor de BUP i un personatge 
rellevant dins el món de la cultura 
de cadascuna de les tres comarques 
citades. 

Tots els treballs guanyadors 
apareixeran publicats a l'anuari del 
Centre d'Estudis del Pallars, la re
vista «Collegats» on els podreu lle
gir properament. Mentrestant, a la 
secció «Manairons» del present nú
mero d'«Àrnica» us presentem els 
textos guanyadors del Pallars Sobi
rà. 

Desitgem que la II edició del 
Concurs Literari Intercomarcal 
Anton Navarro sigui, almenys, tan 
lluïda com la que s'ha celebrat en
guany i us encoratgem a tots, petits 
i grans, a participar-hi. No patiu. 
Quan sigui el moment ja us dona
rem a conèixer les bases. 

Carme Font 
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MANAIRONS 

S 
LITERARI 
INTERCOMARCAL 
« Anton Navarro » 

í 

Canell del concurs 

CA TEGORIA A (CICLE INICIAL D'EGB) 
PREMI 
PROSA: «Els martinets fan l'arc de sant Martí» 
Albert Garrabé - 7anys 
Escola Pública. Tírvia. 

Ja fa molts anys, i en una illa molt llunyana, hi 
vivien els martinets dins d'un llac d'aigua transparent. 

Els martinets eren uns animalets molt petits. No 
eren ni llargs ni curts, ni rodons ni quadrats, ni gros
sos ni prims. Havien construït una ciutat al fons del 
llac que es deia Martineta i vivien en cases, segons el 
seu color. En les cases vermelles vivien els vermells, en 
les grogues els grocs, en les blaves els blaus, i aixi fins 
que tots tenien casa: els carbasses, els verds i els liles. 

Tots els dies se'ls passaven jugant i nedant pels 
carrers i places. Va arribar un temps en què a l'illa va 
passar anys sense ploure ni nevar i el sol ho va assecar 
tot. Els martinets es morien de gana, de sed i d'avorri
ment perquè el llac també es va assecar. 

El sol es va compadir dels petits animalets i se'ls 
va emportar al cel amb ell. 

Ara, quan plou, el sol els deixa sortir a mirar cap 
a la terra. 

Si mirem bé, veurem com juguen cada color de 
martinet als carrers que s'han fet nous de l'arc de sant 
Marti, que és com es diu ara el seu poble. 
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CATEGORIA B(CICLEMITJÀ D'EGB) 
PREMI 
POESIA: «L'últim dissabte de primavera» 
Consol Farrera -10 anys 
Escola pública. Tírvia. 

És dissabte. 
Els quissos s'enjogassen 
al voltant d'arbres florits. 

Les orenetes s'abalancen 
a l'aire perfumat. 

Unes llebres reposen tranquil.les, 
allà al mig del bosc. 
Gaudeixen sa llibertat. 

És dissabte i fa calor. 
Els arbres porten un vestit verd 
estampat amb flors. 

És dissabte. 
La mainada juguem 
i collim IHris al camp. 
Blanc lliri de primavera! 

Sento l'aigua del riu com canta 
l'eterna cançó primaveral. 
Aigua que devalla dels grans cims; 
adéu escuma riallera!, 
mai més et veure! 

És dissabte... 
I demà? 
Demà és sant Joan. 
Aquesta nit cremarem el més vell. 
I amb tot això,... també la dolça primavera. 

CA TEGORIA B (CICLE MITJÀ D'EGB) 
ACCÈSSIT 
PROSA: uDosWums» 
Carme Poch -10 anys 
Escola pública. Alins. 

Era de nit, tothom dormia però jo no podia fer-
ho, no tenia son. 

Tot era fosc, no se sentia ni una mosca. 
Em vaig llevar. Vaig dirigir-me a obrir els porti

cons de la finestra. 
Una mica lluny vaig veure dos llums que s'apro

paven, i cada cop tenia més por. 
De cop les llums van venir cap a mi, aleshores jo 

vaig fer un salt i vaig anar corrent cap al llit, abraçant 
el meu ninot de pelussa. 

Tenia molta por, i em preguntava què serien 
aquells dos-ulls. Serien: els ulls d'una bruixa, un ovni 
o aquell mussol que canta al prat. Jo no havia vist cap 
mussol, aixi doncs vaig retornar a la finestra, poc a 



MANAIRONS 

poc vaig córrer les cortines de la finestra. I allí estaven 
les dos llums; ara no es movien. Estaven quietes. 

I no s'assemblaven gaire als ulls dels mussols. 
Què eren aquells dos ulls? La nit era fosca i no em 
deixava veure què eren. Fins que a la fi les bromes van 
desaparèixer i va sortir la lluna, i s'il.luminà tot. 

Les dos llums va resultar que eren els de la Mixa, 
la nostra gata. I un cop descobert què eren les llums, 
vaig tornar al llit, vaig tancar els ulls abraçant el ninot 
i em vaig dormir. 

F. Monlaiit' rchcnl rt guardó. 

CATEGORIA C(CICLESUPERIOR D'EGB) 
ACCÈSSIT 
PROSA: «Qui serà el millor amic de l'home?» 
Francesc Montané -12 anys 
Escola pública. Esterri d'Àneu. 

«Era que era en el temps de la poma i la pera», 
uns animals van fer una assemblea per saber qui seria 
el millor amic de l'home. Els candidats eren: un conill 
constipat, una gallina presumida, una vaca que només 
pensava en menjar herba, un llop xarlatà, una guineu 
especialitzada en història i un gos ben educat, tothom 
pensava que era el més ruc. Les preguntes les feia 
l'animal representant de la saviessa, un mussol. Pri
mer van cridar al conill constipat per fer-li les pregun
tes: 

- Quant fan dos més dos? —va preguntar el mus
sol. 

- AAAAATTTTTXXXXXIIIIISSSSS! - v a dir 
el conill constipat. 

- Ho sento molt, aquesta no és la resposta correc
ta! 

Així que llavors va venir el pròxim, la gallina pre

sumida, estrenava vestit vermell: 
- De quin color és l'herba? 
- Vaja! Ja m'he embrutat el vestit nou vermell. 
- No, no és la resposta, una altra vegada serà! 
I com va dir el mussol, va passar el següent, una 

seca i pobra vaca que només pensava en menjar her
ba: 

- Quin és el menjar preferit de l'home? 
- HERBA, HERBA, HERBA, HERBA, HER

BA, HERBA!!!!!! 
- Perdoni, això no és la resposta correcta! 
Tot seguit aparegué de sota l'escenari el llop xar

latà: 
- Com s'anomena la tela que es posen al damunt 

les persones humanes? 
- S'anomena JJJJJMMMMM, resulta que es diu 

així, JJJJJMMMMM, resulta que no resulta, JJJJJ 
MMMMM,bla,bla, bla... 

El següent, bé la següent, era una guineu especia
litzada en història: 

- Quin serà el nom d'una persona que es diu Car
les? 

- AAAAAHHHHH! Sí! La fabulosa herència de 
Carles I, conqueridor d'Amèrica i que va indepen
ditzar el Pallars Sobirà, va ser el cap dels protestants 
juntament amb Martí Luter i el Papa Joan Pau II que 
vivia a Castella - Aragó, un gran home, va ser famós 
gràcies a la revolució francesa... 

- Sí, senyora, sí, molt bé, ha après moltes coses 
d'història, però aquesta no era exactament la respos
ta. 

Immediatament es va passar a l'últim candidat 
que era un gos ben educat, ningú s'havia aturat a pen
sar que el gos ben educat fos el guanyador, o potser 
no; bé, només quedava ell, només depenia si encerta
va la pregunta o no. D'aquí uns instants ho sabrem. 
Tots estaven nerviosos. Si el gos no contestava, l'ho
me no tindria cap animal amic. Quina serà la pregun
ta? 

- Qui va ser el fill de sant Josep i la Verge Maria? 
El silenci regnava, tots estaven callats menys el 

conill, que va estornudar. I per aquest motiu el gos 
ben educat va dir: 

-Jesús! 
- Molt bé! Sí senyor! Aquesta és la resposta, has 

aconseguit ser el millor amic de l'home! 
I el mussol va cridar tant i tant fort que el temple 

on estaven es va derruir; i per saber aquesta resposta, 
el gos es va salvar. Dels altres animals queden descen
dents però no immediats; no hi ha una guineu especia
litzada en història, una gallina presumida, però sí que 
queden els gossos ben ensenyats i a més de ser el mi
llor amic de l'home es comporta com cal. Mireu si és 
ben educat, que cada vegada que té alguna «necessi
tat» aixeca la pota per no embrutar-se. 

19 



LA MOSQUERA 

Bonabè 1918 / Fot. AHVVA. 

L'AVENTURA 
DE LA FUSTA 

A principi de segle els boscos 
de Bonabé eren molt rics i gairebé 
verges a causa de la seva localitza
ció —a la capçalera de la Noguera 
Pallaresa— lluny de les vies de co
municació que haurien permès el 
seu aprofitament forestal. Però tot 
i els inconvenients, un consorci 
franco-català decidí, després de di
versos estudis, construir un cable 
que, tot travessant el port de Salau, 
transportés la fusta, ja serrada, 
fins a Salau per tal de transformar-
la en pasta de paper. 

A Bonabé es construïren una 
asserradora i habitatges per als tre
balladors; a Salau, una paperera; i, 
paral·lelament, s'anava construiírt 
un cable-telefèric que representa
va, per l'época, una innovació tec
nològica remarcable, plena de difi

cultats per la topografia de la zona. 

Aquesta empresa significà, benefi
cis econòmics a part, una transfor
mació important en la vida quoti
diana del municipi d'Isil (Isil-Alós 
d'Isil-Àrreu), que actualment per
tany al municipi de l'Alt Aneu. In
tercanvis culturals entre els treba
lladors de nacionalitats diferents 
(italians, romanesos, francesos...) i 
innovacions tecnològiques (enllu
menat elèctric, construcció de nous 
edificis, e tc . ) , van ser alguns dels 
avantatges que l'explotació fores
tal aportà al país. 

Aquesta exposició fotogràfica 
és un homenatge a tota aquella 
gent que va fer possible «L'AVEN
TURA DE LA FUSTA», i un 
exemple de salvaguarda de la me

mòria col.lectiva, tot recuperant 
amb el suport fotogràfic una part 
important de la nostra història. El 
Consell Cultural de les Valls 
d'Àneu ha fet possible aquesta re
cuperació amb l'ajuda del Centre 
d'Animation du Mont-Rouch de 
Salau-Couflens (Ariège). 

Esperem que el port de Salau, 
que ha estat pont de contacte entre 
dues comunitats, esdevingui una 
vegada més la personificació de les 
aspiracions històriques llargament 
reivindicades durant més d'un se
gle, i que desitjaríem que poguessin 
ser materialitzades en el Túnel de 
Salau. 

Joan Blanco 
Ester Isus 
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LO BISBOT 

REGOLES 

Avui presentem un plat 
aneuenc tret de les nostres padrines 
que amb ingredients senzills feien 
una excel·lent cuina: les rególes, fe
tes amb tripes i freixura de corder, 
que és un dels plats de la nostra 
cuina que val la pena tastar. 

Ingredients: 

— Un ventre sencer de corder. 
— Una freixura. 
— Cansalada viada. 
— 4 ous. 
— All. 
— Julivert. 
— Pebre negre. 
— Sal. 

Es renta ben net el ventre del 
corder. L'estómac s'escalda i es 
raspa per dins amb ganivet per 
treure'n tota la mucosa. Es posa a 
bullir en una olla amb aigua abun
dant durant 1/2 hora juntament 
amb la freixura. S'escorre l'aigua i 
es deixa refredar. 

Quan ja és fred, es trinxa jun
tament amb la cansalada viada, 
s'hi afegeixen els 4 ous, l'all i el ju
livert ben trinxats, el pebre negre i 
es rectifica de sal, es pasta com per 
fer pilota i ja és a punt per fer les 
rególes. 

Amb les mans enfarinades 
s'agafen miques de trinxat i es fan 
croquetes (rególes) una mica gros
ses i es fregeixen en oli ben calent 
fins que són ben rosses, i ja són a 
punt per a menjar. 

A vegades les rególes es poden 
emboHcar, abans de fregir, amb la 
tela o llamineva (tel de greix que 
embolica el fetge i estómac). Són 
una mica més greixoses però igual 
de bones. 

Amb els mateixos ingredients, 
però afegint-hi un grapat d'arròs a 
la massa, es fa la girella, però 
aquesta s'emboteix en budell i es 
bull; desprès es menja tallant-ne 
rodanxes que es fregeixen a la pae
lla. Però aixi com la regola es fan 
amb corder tendre, les girelles són 
fetes amb tripa d'ovella o de mol
tó. Bon profit. 

Ester Isus 

21 



LA GRIPIA 

per Lurdes Marsol 

L'EDAT DE LES PEDRES 
16 de juny 

A la Sala d'Actes de la Caixa d'Esterri d'Aneu, 
va tenir lloc la presentació de la darrera obra de l'es
criptor pallares Pep Coll, L'edat de les pedres. 

Presentació de l'Edal de 
les pedres de Pep Coll / Fol. AHVVÁ. 

3* PUJADA AL PORT DE SALAU 
5 d'agost 

Occitans i catalans es van trobar per tercer any 
consecutiu al Port de Salau, on es va fer un dinar 
d'agermanor. L'assistència va superar les deis darrers 
anys. Un cop més es va reivindicar el Túnel de Salau. 

CAMP DE TREBALL 
AL CASTELL DE VALÈNCIA 
1-31 d'agost 

Durant aquest mes es van realitzar treballs d'ar
queologia al castell de València d'Àneu, que van con
sistir en la neteja del castell per a posar al descobert 
les estructures que el conformen. 

EXPOSICIONS A LA SALA DE «LA CAIXA» 
D'ESTERRI 
15-31 d'agost 

Durant el mes d'agost dues artistes aneuenques 
han exposat a la sala de «La Caixa» d'Esterri. 

Pia Lloret amb quadres de flors i Manuela Mai-
llet, quadres: natures mortes, paisatges, etc. 

ELS VEÏNATS D'ESTERRI D'ANEU 
18-25 de juny 

Durant aquests dies es va poder gaudir dels 
veïnats d'Esterri d'Àneu. Com cada any no va faltar 
la coca beneïda, la xocolatada, el vi dolç i el cremat, 
aixi com els jocs per la mainada i per acabar el dia: el 
ball de nit. 

LES FALLES D'ISIL 
23 de juny 

Amb foc i petards es va celebrar les Falles d'Isil. 
Les falles enceses van rodolar per la muntanya fins 
arribar a la plaça del poble. Allí es va cloure la festa 
amb un gran ball. 

3' PUJADA 
ALPORTDESALAU 

CONCERT DE GUITARRA CLÀSSICA 
15 de juliol 

A l'església de Sant Joan d'Isil, va haver-hi con
cert de guitarra clàssica a càrrec de J. Trepat. Va ser 
organitzat pel Departament de Cultura de la Genera
litat de Catalunya i l'Ajuntament de l'Alt Aneu. 
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LAGRIPIA 

Treballs d'Arqueologia al Castell 
de València d'Àneu / Fol. AHVVÀ. 

IV MOSTRA D'ART POPULAR DE LA FUSTA novembre 

4-15 d'agost 

Josep Sentenach i Fortet, de Garàs, professor i 
tallista va tornar a obrir a Vielha la mostra d'art po
pular de la fusta, on van ser exposades peces tradicio
nals moldejades en fusta. 

Presentació del projecte d'Ecomuseu de les Valls 
d'Àneu. Tindrà lloc al paller de Casa Gassia. 

20 de novembre 

Fira a Esterri d'Àneu. 

PROPERES ACTIVITATS 

15 d'octubre 

Fira de la tardor de Santa Teresa a Esterri 
d'Àneu. 

NOTA 

A Francesc Móra d'Estaís se li ha atorgat el pre
mi Sant Bernat per la seva obra literària Les Valls 
d'Àneu a l'abast. 
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LO FORAT DE LA GUINEU 

,* .V 

i 

m a soci del Consell . lecior de la revista Árni
ca, flUé per cert é̂  molt interessat, 'le trobat molt es-

"íaient'! els naim nallarosos J«g(Rts a les seccions però 
voldria fer un''a pecte a un d'aquests tí
tols: «Vent de port: vent fred que baixa del Port de 
Pedres Blanques o de la Bonaigua». No estic d'acord 
amb la definició perquè aquí a Isil també bufa el vent 
de port però baixa del Port de Salau, és a dir del 
nord. Crec que s'hauria d'eixamplarija definició. El 
vent de port és el vent fresc o fred que bufa del nord; 
a Esterri i València potser baixa J ^ la Bonaigua, però 
a Isil i Alós bufa de SaJau q u A h i ha <'la gavatxa» 
(boira) i a la vall d'Unarre oM baixar d^Mon!% 
roig--- \ .''• 

Res més, continueu amb la rcxi^ta. SegcffWffSjf 
l'Àrnica ens ajudarà a conèixer millor les nostres 
valls. 

Un d'Isil. 

J .C . 

ÁRNICA: '̂̂ "v- :/^--- ^ 
Agraïm la í^if icació toípaccepiant "as grai 

aquesta alenada desfent de Porttfel nord. 
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VENT DE PORT 

pel professor Tringoles 

Des dels escarpats cims del 
bell Pirineu aneuenc, quan els es
tels esquitxen de lluentor cada cop 
més d'hora el cel serè de l'estiu i la 
vila recupera la normalitat trenca
da la nit del solstici pels prometeus 
d'Isil, comença a bufar el vent de 
port. Els turistes ja s'afanyen a re
collir les seves cosetes sense estar 
preparats per tornar un altre any a 
la tasca quotidiana. Enrera queden 
la festa i l'alegria, el ballar i el 
xauar, els contactes interètnics i el 
fer el tarambana. Ara hauran de 
grapejar-se a casa i caçar el tamar-
ro a la Rambla de Canaletes, men
tre la gent d'aquí, armats de pa
ciència, ja esperen les primeres 
neus. En fi, que s'acaba l'estiu. Per 
això mateix",' amic/ga capricorni, 
afanya't a aconseguir una bona 
manta per la tardor i l'hivern. Les 
pitonisses professionals han avan
çat, com sempre, que aquest any el 
fred farà esfereir. Però ves amb 
compte! has de vigilar que la man
ta no sigui escorpi, perquè la con
junció entre Mart i Saturn no pre
sagia res de bo. És preferible que 
busquis l'escalforeta amb un/a 
àries. Quant a tu verge, què puc 
dir-te que no sàpigues: els teus 
dubtes estan provocant malsons a 
dojo. Cal que decideixis d'una ve
gada què et convé. Vigila, però, i 
fila prim. Treu-te del cap aquell/a 
cranc perquè les seves intencions 
no estan gens clares. Jo et recoma
no un/a peixos, per la seva frescu
ra i naturalitat. Per a vosaltres, 
taure, veig uns mesos ben galdosos 
i banyuts. Si coneixeu la tècnica 
d'hivernar, poseu-la en pràctica; si 
no és aixi, mireu d'aconseguir al
gun/a lleó per la davallada de les 
temperatures. I tu amic/ga balan
ça, mai aprendràs a conèixer les 
mantes! Fes cas al teu instint i si el 
teixit no et fa el pes deixa'l estar i 
busca'n un altre de més qual·ltat. 
Quant a vosaltres, estimats 
bessons, el vostre cas és patològic: 
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VENT DE PORT 

durant aquests mesos que estan al 
caure no trobareu ni llençols; cal
drà, doncs, esperar la primavera, 
sense massa esperances, però. 
Quant a tu, sagitari, millor que fa
cis unes vacances per mirar de re
cuperar l'alè; prova amb un/a ver
ge i ja m'ho explicaràs. De vosal
tres, àries, és millor no parlar-ne, 
però si voleu un consell us el dona
ré: aneu amb compte amb els refre
dats de pit i els mals de cap. A tu, 
amic/ga escorpí, la tardor se't pre
senta més negra que la gola del 
llop. Pots intentar alguna cosa pe
rò jo no em faria il·lusions. Men
trestant, ves fifoneiant una mica. I 
tu, amic/ga cranc, fes servir més 
aquestes grapetes que et van donar 
els teus pares, si no passaràs més 
gana i fred que el gos d'un cec. 
Vosaltres, amics peixos, no us con
fieu gaire i no espereu que s'obri la 
veda, perquè aquell adagi castellà 

que diu que qui vulgui peixos que 
es mulli el cul, no és conegut de tot
hom. Quant a tu, estimat/da aqua
ri, algú et farà gelar la sang, per 
això ves pensant en aconseguir una 
nova manta, perquè la que vas fer 
servir la temporada passada ja no 
dóna més de si. I vosaltres, amics 
lleó, guardeu una mica per l'any 
que ve, no sigui que tanta fogositat 
us faci perdre l'oremus. 

No voldria acabar aquestes 
ratlles sense fer esment de la prime
ra consulta arribada a la nostra 
secció. Es tracta de la patètica car
ta signada per una soferta verge i 
que diu: «Estimat professor... l'es
tiu està a punt d'acabar-se i les pi
cors no han minvat. Que potser he 
fet alguna cosa malament?». Res
posta: Estimada amiga, l'estiu és el 
temps de la paganitat, del lleure i 
de la calor. Què més puc dir-te? 
Rep una forta abraçada. 
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