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Nial 

Com serà el nostre futur..,? 

Les nostres Valls, per la seua situació, al cor del Pirineu, tenen un 
paisatge excepcional. L'emprempta dels gels quaternaris es manifesta en 
un relleu esquerp, amb valls suspeses, estanys, crestes,... L'aigua, el clima 
i l'home fan que la vegetació sigui rica i variada: prats verds al fons de les 
valls, boscos caducifolis que canvien de color amb les estacions, boscos de 
coníferes foscos i verds tot l'any i prats alpins i tarteres sota els cims on 
campen els isards i volen els grans rapinyaires. I la neu, que a l'hivern ho 
cobreix tot modificant totalment el decorat d'aquest extraordinari escena
ri. 

Els darrers anys hem vist com el turisme ha anat augmentant en des
cobrir aquestes belleses naturals, aprofitant les millores de les vies de co
municació i l'ampliació del temps de lleure, fugint de les aglomeracions, 
sorolls i contaminació de les grans ciutats i buscant la calma, l'aire pur i 
els grans espais naturals que tant els manquen. 

Els habitants d'aquestes valls estem contents de rebre aquesta gent, 
però ells i nosaltres ens hem de preguntar: 

- Què passarà si el pagès deixa de conrear els prats? 
- Què passarà amb les pastures de muntanya si no hi ha bestiar per 

pasturar? 
- Què passarà si la gent embruta el medi i no hi ha ningú per netejar-

lo? 
- Què passarà amb els pobles si durant la major part de l'any resten 

deserts? 
- Què passarà amb tantes altres coses... 
Aquesta editorial vol ser, doncs, una reflexió sobre aquestes qües

tions: 
- Si els pagesos i la ramaderia deixen d'existir, desapareixerà amb ells 

el verd que tant atreu els visitants. 
- Si no es conserva el medi, i l'especulació el malmet, com ja ha pas

sat en altres zones, d'aquí a uns anys tampoc no tindrem aquest atractiu 
per oferir. 

- Si els pobles només s'habiten en temporades de vacances, les infras
tructures i els serveis es malmetran o deixaran d'existir. 

Aquesta anàlisi és molt pessimista, però ens ha de servir perquè, 
conscients que tot això ens podria succeir, siguem capaços, entre tots, de 
fer un esforç per planificar el futur, procurant mantenir un equilibri entre 
el medi i l'home. 



LA PIPIDA 

Els Serveis Socials 
al Pallars Sobirà 

Entrevista amb 
Marisa Huguet, 
Assistent Social. 

per Carme Mestre 

Marisa Huguet. Assistent Social. 

Marisa Huguet és assistent so
cial del Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà des de fa més de tres anys, 
quan l'aleshores Consell de Munta
nya va decidir crear el seu segon ser
vei, és a dir, el d'Assistència Primà
ria. Tal com el propi Consell Comar
cal presenta aquest servei, direm que 
«les seues tasques són similars a les 
de figures anàlogues d'altres Con
sells Comarcals, amb les especifici-
tats però que imposa la gran disper
sió de la població de la nostra co
marca, aixi com la seua pròpia ex
tensió. Les seues funcions son d'in
formació, treball individual i fami
liar, comunitari, i d'administració, 
gestió i organització, a més de tas

ques d'investigació, coordinació i 
documentació relacionades amb el 
seu servei». 

Marisa, la xica de casa Nalló de 
Borén, va créixer en aquest poblet de 
l'Alt Aneu i hi va viure fins que la se
va familia es va traslladar a Esterri. 
Aqui va cursar els seus estudis pri
maris i mitjans, i després va marxar 
a Barcelona per poder estudiar la 
carrera que li ha permès accedir al 
lloc de treball que actualment ocupa. 

Per tal de conèixer més bé el 
Servei Social d'Atenció Primària i 
quina tasca està duent a terme, hem 
pensat que qui millor que la Marisa 
per fer-nos-en cinc cèntims. 

Com va sorgir la necessitat de 

crear aquest servei al Pallars Sobirà? 
A començaments de l'any 87, 

els ajuntaments i, com agrupació 
d'aquests l'aleshores Consell Co
marcal de Muntanya juntament amb 
l'ICASS, varen veure la necessitat de 
crear en aquesta comarca una unitat 
bàsica d'atenció social primària 
composta en un principi per una as
sistent social. 

El mes de març de 1987 es con
voca la plaça d'assistent social co
marcal. Tu hi vas concursar i la feina 
va ésser per a tu. Quins varen ser els 
teus plantejaments a l'hora de realit
zar el teu treball? 

Vaig començar per conèixer la 
població, les seues característiques 
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generals, com eren els pobles... em 
vaig coordinar amb alguns metges i 
altres professionals i, paral.lelament 
a aquest treball de camp, em vaig 
documentar per poder tramitar i 
atendre les peticions que arribaven 
als ajuntaments. 

Després d'aquests primers me
sos de contacte amb la feina, quina 
va ser la teva impressió de la situació 
de la comarca? 

Vaig veure que cada vall és un 
món, i que tot i essent de la mateixa 
comarca les valls eren força dife
rents. Hi havia coses que donava per 
suposades, moltes necessitats igno-
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el transcórrer del temps, segons les 
necessitats que s'han previst des del 
Consell Comarcal. La periodicitat 
de permanència als municipis, ara, 
és mensual, i la resta d'atenció es 
porta a terme a la seu del Consell 
Comarcal. Es tracta, en la mesura 
que sigui possible, de reduir les visi
tes a domicili i procurar que els 
usuaris vagin a fer les seues deman
des als ajuntaments o a la pròpia seu 
del Consell directament. 

De quina manera t'organitzes el 
temps? 

L'atenció individualitzada és la 
que requereix més temps, perqué a 

tes mancances econòmiques. També 
he de dir que molt temps de dedica
ció es necessari pér a desplaçaments, 
sobretot en la primera època en què 
les permanències eren més freqüents 
per tal de donar difusió al servei. 

Després de tres anys d'experièn
cia, quina valoració fas dels resul
tats? 

Ser assistent social no vol dir ser 
Superman (les rialles esclaten). Bé, 
de les moltes actuacions que hem dut 
a terme n'hi ha que han tingut una 
solució satisfactòria, però d'altres, 
per les circumstàncies que han envol
tat el cas, no s'ha pogut aconseguir 

Homenatge a la vellesa. Foto: AHVVÀ 

rades pel que fa als disminuïts, habi
tatges sense les condicions mínimes, 
relacions veïnals... 

A l'hora d'afrontar tota aques
ta problemàtica, quin va ser el teu 
sistema de treball, com et vas orga
nitzar? 

Més 0 menys ja havia estat esti
pulat quan es va crear la plaça: per
manències periòdiques a cada muni
cipi, que s'han anat modificant amb 

més de l'atenció directa s'han de fer 
altres gestions i saber quina és la si
tuació familiar real, que no sempre 
respon a la sol.licitud presentada. 
Per exemple, una persona demana 
un ajut econòmic. Nosaltres estu
diem el cas a fons i arribem a la con
clusió que la rel del problema no és 
una qüestió econòmica, sinó que hi 
ha pel mig una problemàtica de mala 
relació familiar que provoca aques-

el que es pretenia, ja sigui per manca 
d'informació, de temps o bé perquè, 
en algun cas, els mateixos afectats 
han decidit aturar els tràmits i re
nunciar a la demanda. De totes ma
neres, quan vaig començar a treba
llar ja suposava que no seria un camí 
de roses i, sabent-ho, qualsevol 
aconseguiment que hagi suposat una 
millora ha estat una satisfacció per a 
mi. 
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Dels molts casos que has trac
tat, n'hi ha algun que t'hagi afectat 
d'una manera especial, en el qual 
t'hagis compromès més enllà de les 
teues obligacions? 

Em resulta molt difícil respon
dre perquè, sí, n'hi ha hagut alguns 
que m'han afectat especialment, pe
rò això, no obstant, no puc entrar en 
detalls perquè hi ha un compromís 
implícit entre totes les persones ate
ses i jo, i no vull trencat aquest pacte 
per raons de confiança amb aquesta 
gent i també per qüestions d'ètica 
professional envers la figura de l'as
sistent social, que en aquest cas sóc 
jo. 

En aquests moments, quina és 
la dinàmica del Servei Social d'Aten
ció Primària? 

Penso que, amb l'ampHació de 
personal, (ara som dues assistents 
socials), la dinàmica canviarà, espe
ro que per millorar, evidentment. De 
moment les rutes seran les mateixes 
que fins ara. 

En què consisteix el Servei 
d'Ajuda a Domicili? 

És un servei adreçat a les perso
nes amb necessitats, entenent per 
aquestes les persones grans que 
viuen soles sense familiars propers 
que els puguin atendre, malalts ter--
mináis, crònics o persones invàlides 
i/o disminuïdes, famílies desestruc-
turades amb fills petits, etc.. 
Consisteix que una persona es des
placi fins a la llar dels necessitats du
rant unes hores perquè pugui donar-
los suport i ajudar-los en les tasques 
que ells no poden fer. He dit ajudar, 
i això no vol dir que vagin al domicili 
a fer neteja i rebre ordres, sinó que 
es tracta d'aconseguir, en la mesura 
que sigui possible, que la persona re
cuperi la seva autonomia i al mateix 
temps evitar o retardar els interna
ments en institucions tancades. 

Què s'ha de fer per obtenir 
aquest servei? 

Cal fer la sol·licitud, és clar. 
L'usuari ha de fer la demanda a l'as
sistent social, ella és l'encarregada 
de fer l'estudi familiar i tots els trà
mits de la sol·licitud. De moment, hi 

tenen dret les persones pensionistes, 
és a dir, les que tenen una pensió de 
la Seguretat Social i els disminuïts. 
No hi ha d'haver cap persona a casa 
que se'n pugui fer càrrec, i les possi
bilitats econòmiques han de ser molt 
ajustades... em fa riure la gent que 
demana el servei per comoditat i des
prés presumeix de ser una gran famí
lia. De totes maneres, per part de 
l'Administració hi ha molt interès en 

potenciar i millorar aquest servei. 
Confiem que d'aquí un no-res sigui 
un dels millors serveis de tota la co
marca. 

A part del Servei d'Atenció Pri
mària, la comarca disposa d'algun 
altre recurs? 

Hi ha una residència d'avis a 
Sort i una altra en construcció a Es
terri d'Àneu. La residència de Sort 
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va obrír-se el mes de juny i ja és 
completa amb 20 persones ingressa
des, dues de les quals són d'aquestes 
valls. 

Quina és la teua feina dins de la 
residència? 

Es pot dir que comença abans 
de l'ingrés, doncs primer s'ha d'om
plir tota la sol·licitud (és una pena 
que tot comenci i que tot acabi amb 
papers, papers i més papers). He de 
fer un estudi de la persona que vol 
ingressar: de la seua situació fami
liar, situació econòmica, estat de sa
lut, condicions de l'habitatge... 
Aquestes sol.licitiids passen per una 
comissió formada bàsicament per 
personal de l'ICASS. Un cop les 
sol.licituds han estat aprovades o de
negades ho comunico als interessats. 
Als que poden ingressar els rebem a 
la residència i un cop allí els faig el 
seguiment procurant que es trobin el 
millor possible: que s'hi adaptin, 
que no s'enyorin, que no es trenquin 
les relacions amb familiars i amics, 
que mengin, que siguin atesos sani
tàriament, etc. Els que hi són estan 
molt contents: riuen, fan festes, es 
fan bromes... i de vegades s'enfan-
den. Si volen estar acompanyats es
tan tots junts a la saleta i si volen es
tar sols van a l'habitació i això sí, els 
que estan en condicions de fer-ho 
poden sortir al poble sempre que 
vulguin, mentre respectin els horaris 
de menjar i dormir. Els he agafat un 
per un, els he fet preguntes molt di
rectes i m'han dit que estan molt bé, 
que de moment no tenen cap queixa. 

/ la residència d'Esterri? 
Com ja va dir el Sr. Alcalde en 

el dinar de germanor de la gent gran, 
el dia 4 de novembre, el seu interès és 
que es resolguin tots els impediments 
i que es pugui inaugurar al més aviat 
possible. 

/ aquest dinar de germanor, 
perquè no és pas el primer any que 
s'ha fet, oi? 

Cada any, l'Associació de Jubi
lats de les Valls d'Àneu fa una festa. 
És el dia que s'arreplega més gent 
gran mudada: tocada i posada, veri
tablement fan goig. De totes mane

res no s'ha d'oblidar el gran esforç 
que fan el president de l'Associació i 
tots els membres de la junta. En 
aquestes coses sempre s'emporten 
més disgustos que satisfaccions: si va 
malament en tenen ells la culpa i si 
va bé mai se'ls reconeix el seu tre
ball. Aquest any jo també vaig anar 
a la festa i els vaig oferir alguna co
sa, una mica de mi mateixa. Vaig 
agafar el bolígraf i els vaig fer una 
poesia. És curteta però està feta amb 
la millor intenció del món, i per les 
veus que m'han arribat passada la 
festa, als homenatjats els va agradar 
molt, que és a qui havia d'agradar 
perquè és per a ells. 

Si algún dia em perdo. 

Si algún dia em perdo, no em busqueu, 
seré allà on més llueixen els estels, 
seré on els bedoUs es vesteixen de tardor, 
seré on baixa més enjogassada la Noguera, 
seré on les alegres ruelles tenen més color... 

Si algún dia em perdo, no em busqueu, 
estaré contemplant uns ulls plorosos, 
estaré acaronant una ferma mà tremolosa, 
estaré seguint les passes d'unes cames cansades, 
estaré escoltant consells d'una veu calmosa... 

Si algún dia em perdo, no em busqueu, 
però afanyeu-vos,... correu,... veniu amb mi, 
em trobareu en un racó de les Valls d'Àneu 
asseguda al costat d'un savi padrí. 

Marisa Huguet i Call 

Els problemes socials semblen 
inherents a l'home i a la seva existèn
cia. La Marisa i els seus companys, 
amb el suport de les institucions, po
sen el seu granet d'arena en la dura 
tasca de fer-la més fàcil a aquells que 
més ho necessiten. Des d'aquí els de
sitgem molta sort i ànims en la seva 
lluita diària. 
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Comunídors 
a les Valls d'Aneu 

Sant Julià d'Unarre i el seu comunidor 

Segons el que ens descriu la 
Gran Enciclopèdia Catalana (vol. 5, 
pàg. 433), Comunidor és una «petita 
edificació en forma de porxo obert a 
quatre vents, coberta i situada prop 
de l'església, on s'aixoplugava el sa
cerdot que comunia les tempestats i 
les pedregades». Etimològicament 
deriva de Comunir: «conjurar el mal 
temps amb oracions o exorcismes». 

Escampats per tot el Principat, 
n'hi ha de diferents tipus si bé el més 
comú és el que acabem de descriure i 
que podem qualificar com de «por-
xet»; també n'hi ha en forma de 
«torre», on cal accedir mitjançant 
proales i el comunidor resta elevat 

8 

dalt d'una talaia; a més, hi ha els que 
resten adossats a la mateixa fàbrica 
de l'església en forma també de «tor
re» o bé de «porxo», i finalment els 
que sols presenten el pedró amb la 
creu de ferro, però no romanen sota 

1 teulada, ja perquè aquesta ha desa
paregut 0 bé perquè mai no s'arribà 
a bastir. Però, això sí, tots estan si
tuats en un indret que domina els 
conreus del terme parroquial, segons 
llegim en una visita pastoral a Sant 
Celoni del 9 de juliol de 1586: «...sia 
fet un comunidor per a beneir lo 
temps alli ahont millor aparexerà als 
Rectors». 

Foren els segles XVI i XVII els 

de màxima difusió del costum de co
munir el temps i, conseqüentment, 
de la construcció de comunidors al 
nostre pais. També en una visita pas
toral del 15 de setembre de 1609 a 
Sant Celoni, llegim: «...manar als 
obrers que abans de dos mesos i baix 
pena d'excomunió, facen una creu 
de ferro en lo pedró i aquell lo pro
curen adobar de manera que los sa
cerdots no's banyen quan comane-
xen lo temporal». 

Hi havia dos tipus de cerimò
nies: la litúrgica, que hom celebrava 
regularment i ritual entre els mesos 
de maig i setembre, i que consistia en 
el fet que el sacerdot, després de la 
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missa diària, havia de recitar un 
fragment dels quatre Evangelis diri
gint-se als quatre punts pregant que 
ni les tempestes, ni el vent ni els nú
vols no arribessin a danyar les colli
tes del terme. 

L'altra cerimònia era improvi
sada cada vegada que el capellà veia 
que el cel ennuvolat amenaçava tem
pesta. Immediatament feia tocar les 
campanes perquè llur soroll ajudés a 
escampar els núvols, al mateix temps 
que avisava els fidels, que també 
col·laboraven a adreçar pregàries 
per aconseguir la calma. Tot seguit, 
el sacerdot agafava la creu, les relí
quies de què disposava a la parrò
quia, l'aigua i la sal beneïdes dins el 
salpasser i s'instal.lava al comunidor 
amb els fidels que havien acudit al 
crit de les campanes. Començava el 
ritual de l'exorcisme: una cerimònia 
religiosa que gairebé esdevenia eso
tèrica. 

El fet de comunir ve de molt an
tic: fou un ritus ja emprat pel paga-
nisme amb una gran riquesa de fór
mules exorcitzadores a les quals pos
teriorment se'ls donà un caire reli
giós més proper al cristianisme, ja 
que si bé l'oficiant manava als «es
perits malignes» que formaven les 
tempestes que les dispersessin i allu
nyessin, sempre ho feia amb la inter
cessió de Déu, de la Verge, dels 
Evangelistes i del corresponent patró 
de la parròquia: «Fugiu parts adver
ses, puix que us ha vençut a vosaltres 
el Senyor nostre Jesucrist. Núvol! 
Que et destrueixi Déu Pare, Déu Fill 
i Déu Esperit Sant». 

Aquestes cerimònies, com 
tantes altres creences, avui dia han 
caigut en desús i difícilment torna
ran les campanes a «tocar a temps» i 
l'únic testimoni que en restarà són 
aquestes petites construccions... 
i que, si no en tenim cura, també de
sapareixeran. 

A la nostra contrada aneuenca 
hi he trobat pocs exemplars de co-
munidors i cap d'ells no és del ma
teix tipus. El que s'acosta més a l'es
til ortodox de l'anomenat de «por-
xet» és ei d'Unarre, emplaçat a pocs 

metres del frontis de l'església de 
Sant Julià i una mica més elevat que 
la seva entrada. Presenta un aspecte 
força deplorable d'abandó i de ruïna 
que, sort que és bastit amb parets als 
quatre costats en lloc de les habituals 
columnetes que sostenen la teulada, 
ja que si fos aixi, de ben segur que ja 
estaria enrunat del tot. Cal actuar 
urgentment en una consolidació i 
restauració del més clàssic dels nos
tres comunidors si no volem que ens 
desaparegui el darrer testimoni d'a
quelles cerimònies tan arrelades en 
els costums dels nostres avantpas
sats. 

Un altre comunidor, aquest en 
millor estat de conservació i de cons
trucció completament diferent és el 
de Son. El podem classificar en el ti
pus de «torre», ja que està bastit a 
dalt de la torre que havia format 
part de la muralla del castell de Son i 
que ara pertany al mur que tanca el 
recinte de la parròquia i cementiri. 
La torre és cilindrica, si bé més am
pla a la base que al capdamunt. És 

coberta per una teulada de pissarra a 
quatre vessants que està rematada 
per un campanaret de fusta, que 
també porta una teuladeta i un gra
ciós penell a la punta. Si la restaura
ció, que amb tan bon criteri s'ha dut 
a terme al campanar, continua amb 
la resta de l'església i amb aquesta 
torre, podrem gaudir d'una altra vis
tosa reliquia en el tema de comuni
dors i potser molt probablement úni
ca en el seu gènere. 

També hom té noticia d'un co
munidor que hi havia a Isil. També 
del tipus de «porxet», existi a l'es
planada davant de l'església parro
quial, al costat del pont del braç dret 
de la Noguera. Però sembla que la 
riuada de 1937, que tant perjudicà el 
poble d'Isil, tot esbotzant les parets 
del Santuari de Sant Joan, empor
tant-se aigües avall el cementiri, no 
sols s'endugué el pont medieval 
d'aquest braç dret, sinó que també 
enderrocà completament el comuni
dor, sense deixar-ne ni rastre. Ara 
bé, al bell mig del cementiri hi he po
gut observar un pedró amb una creu 
de ferro molt similar als que trobem 
dins dels comunidors. Desconec la 
funció d'aquest pedró circular, si és 
per beneir els difuntts o bé la resta 
d'un comunidor, naturalment sense 
coberta. 

I la darrera mostra que he tro
bat no és ben bé un comunidor, en
cara que de ben segur que n'havia fet 
ks funcions: és el porxo de l'entrada 
a l'església de Sant Andreu de Valèn
cia d'Àneu. El podem classificar 
dins del tipus de construccions 
«adossades» a l'església i la seva fi
nalitat, a més de servir d'aixopluc als 
fidels quan entraven o sortien de 
missa, no cal dubtar que també fou 
la d'aixoplugar el capellà durant les 
cerimònies de comunir el mal temps. 

Francesc Móra i Presas 
Tardor de 1990. 

Comunidor de Son 
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Conxita Mir i Curco 
Conxita Mir i Curco, garriguenca de soca-rel, és filia de Torregrossa. El ca

nal d'Urgell, oliveres, ametllers i arbres fruiters limitaren el primerenc horitzó 
per bé que es crià entre ribots i tefetans. De la fusteria del pare, ben segur, que li 
ve l'afició per ais treballs manuals. Aprengué de lletra a l'escola del poble on 
cursà també el batxillerat. Posteriorment, a finals dels seixanta, i gràcies a l'em
penta i visió de futur de la Rosa, la seua mare, es desplaçà a Lleida per a cursar-
hi magisteri, llavors, l'única sortida universitària. Un cop finalitzats els estudis 
inicià la docència prop de casa, sense variar excessivament de paisatge, a Llarde
cans, municipi lligat tradicionalment a les Garrigues. D'allí anà a Montclar, ata-
laiava la plana des de la serra trevessada pel canal d'Urgell. Paral.lelament ini
ciava la carrera d'História a l'Estudi General de Lleida amb la primera promo

ció del Roser. Tres anys a Lleida, dos a Barcelona on romandria altres deu anys, 
després d'haver sol.licitat l'excedència de magisteri, per a realitzar la tesi mentre 
treballava d'ajudant a la universitat. 

L'estada a Barcelona fou profitosa, és casà amb l'Antonio i tingué la pri
mera filla que els féu replantejar-se el retorn a la terraferma. 

El curs 1984-85 esdevenia professora de l'Estudi General de Lleida. Havia 
necessitat deu anys per anar d'un costat a l'altre de l'aula. Aquests set anys a 
Lleida a produït llibres i algun fill més. D'eleccions en sap un niu. S'ha cremat 
les pestanyes escorcollant als arxius els resultats electorals d'abans de la guerra 
civil. D'entre els diversos treballs ha publicat: 

1977 - Les eleccions al Parlament de Catalunya l'any 1932 a la circumscrip
ció de Lleida. 

1982 - Les eleccions generals a Catalunya de 1901 a 1923. Juntament amb 
els professors Albert Balsells i J. B. Culla. 

1985 - Lleida 1890-1923: caciquisme polític i lluita electoral. Tesi de 
doctorat. 

De tot allò que ha publicat és de «La Paeria de Lleida», un conte per a 
nens, de què se sent més satisfeta. Actualment està treballant a reconstruir la 
història de les primeres dècades de la Lleida franquista així com en una Història 
gràfica de la Lleida del XIX juntament amb el company Jaume Barrull i que 
editarà l'Ateneu Popular de Ponent del qual és responsable de la Secció d'actua
litat. 
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POLÍTICA i POLÍTICS D'ABANS: 
ALGUNES BREUS CONSIDERACIONS. 

Les comarques del Pallars, per la seua unitat 
geogràfica, econòmica i, també, històrica i política, 
esdevenen uns indrets immillorables —ja ho hem dit 
algun altre cop—, per a fer un exercici de retrospec-
ció històrica i obtenir, així, el coneixement d'unes 
pautes de comportament específiques i fàcilment ca-
racteritzables. 

No és pas, però, aquest l'objectiu que ens propo
sem assolir en aquestes planes al llarg de les quals tot 
just aspirem a exposar, breument, algun dels trets pe
culiars del comportament polític dels pallaresos du
rant el primer terç del segle XX, moment en què va 
ser possible el sorgiment —i no només al Pallars— de 
diverses famílies polítiques que exerciren un control 
social més en benefici propi que de la col·lectivitat. 
D'aquestes famílies de cacics —aquest és el nom amb 
què els seus contemporanis els coneixien— al Pallars 
n'hi va haver una clarament consolidada per llaços 
familiars i polítics: la dels Riu i Periquet, formada 
per dos germans, l'Emili i el Daniel, un cunyat del 
primer, Josep Llari, i d'altres personatges locals que 
tot i que no eren parentela directa dels tres esmentats, 
sí que van observar amb ells un lligam directe per via 
política, no menys lleial que els vincles familiars. 

Per tal de facilitar la comprensió del que s'ente
nia per família política hem intentat de representar-la 
en una mena d'esquema que aquí acompanyem tot 
comentant-ne els aspectes més sobresortints que hom 
pot observar a primer cop d'ull. 

Val a dir que en aquesta família només hi hem 
incorporat els membres que arribaren a càrrecs polí

tics de rellevància —Congrés, Senat i Diputació pro
vincial—, la qual cosa no vol dir que si coneguéssim 
tots els alcaldes i regidors, per exemple, dels pobles 
d'aquestes comarques durant l'època tractada, l'es
quema no es pogués fer molt més extens. 

Amb tot, creiem que la informació recollida per
met d'il.lustrar a bastament la dinàmica política ob
servada per aquest entramat familiar. Perquè, efecti
vament, només pensant en una xarxa de relacions 
personals serà possible fer-se una imatge de quin era 
l'entrellat del funcionament d'aquesta gran família 
política. El seu cap visible era Emili Riu i Periquet, 
arribat a Sort —terra natal que havia deixat de pe
tit— amb el nou segle, de la mà del Partit Liberal, i 
justament en el moment en què començava amb for
ça l'explotació hidroelèctrica dels recursos naturals 
del Pirineu en benefici, sobretot, de la incipient in
dústria catalana. Afincat a Madrid, havia esdevingut 
un industrial important i això explica que el seu càr
rec de diputat a Corts anés acompanyat d'una con
cessió del Ministeri de Foment per a la construcció de 
centrals hidroelèctriques al Flamicell. A partir de 
1904 els lligams entre interessos econòmics i polítics 
es van fer indestriables. Emili Riu va procurar-se una 
xarxa de fidelitats polítiques que, sens dubte, van es
devenir la salvaguarda dels seus interessos econòmics 
a la zona. El primer d'aquests lligams a què fèiem re
ferència va ser el seu cunyat, el republicà de Tremp 
Josep Llari, diputat a Corts a partir de 1907, home 
que per aquestes dates ja gaudia d'una influència im
portant a la zona, ja que havia estat diputat provin
cial per Tremp des del 1894. Posteriorment, el 1914, 
va arribar a la muntanya lleidatana el seu germà, Da
niel Riu, que fins el 1923 va compartir, conjunta
ment amb els anteriors, la representació parlamentà-

Polítics de la muntanya lleidatana al peu de l'Argenteria (estret de 
Collegats) cap al 1920. Josep Llari, primer per l'esquerra, Eduard 
Aunós i Pérez i probablement, els germans Riu i Periquet. 
(per cortesia de Joan Fuster) 
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ria, i per tant el control polític d'una àmplia zona que 
anava des de Solsona a Viella, passant per la Seu 
d'Urgell, Sort i Tremp. 

Justament perquè les eleccions es feien de mane
ra poc democràtica i les actes les emplenaven els 
agents del caciquisme es pot parlar de control polític, 
el qual s'exercia millor si comptava amb una sèrie de 
fidels que entressin en el joc político-electoral impe
rant. En aquest joc poc net els polítics comarcals i lo
cals eren els primers interessats a entrar-hi, ja que 
només així podien gaudir dels avantatges de formar 
part de la família política que s'intercanviava favors. 
És a dir, vots a canvi de prebendes que els homes més 
importants podien obtenir del govern, amb el qual es 
relacionaven de manera més directa al Congrés o al 
Senat: concessions d'escoles, carreteres o ponts per al 
seu poble; càrrecs a la Diputació provincial o a 
l'Ajuntament des d'on, naturalment, era possible 
concedir favors especials, com ho podien ser el fet de 
deslliurar-se de la «mih» un fill d'algun veí, o l'ob
tenció de la plaça de secretari o guàrdia municipal. 

El funcionament d'aquest sistema de prestacions 
mútues és difícil d'estudiar, car en política allò de 
«avui per mi i demà per tu» no acostuma a deixar ras
tre escrit. No obstant, sí que és possible establir —i 
així ho acaben de fer— qui jugava en aquest joc que 
va caracteritzar el sistema pseudodemocràctic de la 
Restauració Monàrquica, que va marcar la nostra 
tradició política, i que la II República va intentar de 
trencar, però sense aconseguir-ho plenament. 

districtes elecrorals 

DIPUTATS A CORTS 

EMILIRIUiPERIQUET 
(Districte Sort-Viella) 
Diputat a Corts: 1901, 1903, 1905, 
1907, 1910, 1914, 1916, 1923. 
Candidat a Corts: 1918 (elecció 
anul·lada). 
Senador: 1919, 1920. 

JOSEP LLARIARENY 
Districte Tremp 
Diputat Corts: 1907, 1910, 
1914, 1916, 1918,1919. 
Senador: 1920, 1923. 

DANIEL RIU PERIQUET 
Districte La Seu d'Urgell 
Candidat: 1914 
Districte Solsona 
Diputat: 1916, 1918. 
Districte Sort-Viella 
Diputat: 1919. 
Districte Tremp 
Diputat: 1920, 1923. 

DIPUTATS PROVINCIALS DIPUTATS PROVINCIALS 

DISTRICTE TREMP 
A.Feliu Escala: M.C. 1894, 
1898, 1903. 
P. Fuertes Bardaji: M.L. 1894, 
1898. 
J. Llari Areny: R. 1894, 1898, 
1903,1907. 
J. ArruLage:M. 1894. 
M. Morera Galicia: M.L. 1898, 
1903. 
M. Cauvet: M.L. 1903. 
J.M» España Sirat: M.L. 1907, 
1911,1915. 
J .GilDòria:M.L. 1907, 1911, 
1915. 
F.Pérez: M.L. 1907, 1911, 
1915. 
A. Mestres: R. 1907. 
P. Lasala Borderas: R. 1911, 
1915,1919. 
J.SeixMir:R.-M.L. 1915, 
1919,1923. 
T. Fontova: LL.R. 1919. 
F. Vidal Farré: TR.-LL.R. 1919 
1923. 
J. Picart de Gayola: M.C. 1923. 
J.Nart Rodés: M. 1923. 

DISTRICTE LA SEU D'UR-
GELL-SORT 
J. Tarragona: M.C. 1892, 1896, 
1901, 1905. 
E. Pons:M. 1892. 
F.Vidal Codina: M.L. 1892. 
J. Sostres Azcon: M.L. 1892, 
1896, 1901, 1905. 
M. de Gomar: Int. 1896, 1901. 
P.Esteve Badia; M. 1896. 
F. Costa: M.L. 1901. 
Ll.Sivis:M.C. 1905, 1909, 
1913 (M.L.). 
J. Baguer: M. 1905. 
J. Rovira Agelet: M.L. 1909, 
1913, 1917. 
J. Ricart Gayola: M.C. 1909. 
J.I.Llorens Rivas: M.L. 1909, 
1913. 
E. AunósCau:M.C. 1913. 
E. Pol Vives: M.L. 1917, 1921. 
J.Serradell Vila: M.L. 1917. 
R.Sans Torres: M.C. 1917. 
A. Sansa Periquet: M.L. 1921. 
S. Casanovas Pujol: LL.R. 
1921. 
J. Fornesa: LL.R. 1921. 

M. = monàrquic. 
M.C. = monàrquic conservador. 
M.L. = monàrquic liberal. 
R. = republicà. 
TR. = tradicionalista. 
Int. = integrista. 
Ll.R. = Lliga Regionalista. 
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LA GRIPIA 

Mall de Rollan 

setembre 

A partir d'aquest mes, en passar per la carretera 
entre la Terrassa i la Guingueta, a prop del refugi de 
pescadors, podem gaudir del Mall de Rollan. Aquest 
mall, del poble d'Espot, ha estat refugiat, fins ara, a 
la vora de la presa de la Torrassa. 

Fira de Santa Teresa a Esterri d'Aneu 

15 d'octubre 

A la fira es va poder veure una bona mostra de 
bestiar: eqües, vaques, etc. I a la plaça de l'Areny es 
va poder comprar quasi de tot en les nombroses para
des que hi havia. 

Ermita de Sant Cosme a València d'Aneu 

octubre 

La petita ermita de Sant Cosme, situada als afo
res del poble de València d'Àneu, estava en molt mal 
estat. Aquest mes d'octubra ha començat la seva res
tauració. Esperem poder veure-la ben aviat totalment 
arranjada. 

Ecomuseu de les Valls d'Àneu 

/ de novembre 

Al paller de casa Gassia, restaurat fa poc, ha tin
gut lloc l'exposició del projecte d'Ecomuseu de les 
Valls d'Àneu. 

*->^r 

Mall de Rotland. Espot. 
Foto: AHVVÀ 

Fira de Santa Teresa, d'Esterri. 
Foto: AHVVÀ 

Festes Majors 

30 de novembre 

A València d'Àneu, com cada any, ha tingut lloc 
la festa major vella per Sant Andreu. 

H M 
PI S _ ia*a t 

H I M wni • wp *^ ^ Ini wi d NMM 

Restauració de Sant Cosme 
de València d'Àneu. 
Foto: AHVVÀ 

Exposició, l'Ecomuseu de 
les Valls d'Àneu: La identitat d'un territori. 
Foto: Ecomuseu de les Valls d'Àneu. 
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y 
N¡t de Reis. Esterri. 
Foto: AHVVÀ 

Properes activitats 

Cavalcada dels Reis 

5 de gener 

Durant la nit del dia 5 de gener els Reis Mags 
d'Orient arribaran a les Valls d'Àneu per portar les 
joguines als nens i nenes aneuencs. 

Santa Águeda 

5 de febrer 

Com l'any passat, aquesta diada està dedicada 
totalment a les dones. Tornarem a reunir-nos les do
nes aneuenques per fer gresca tot el dia. 

Festa de Santa Águeda, d'Esterri. 
Foto: AHVVÀ 

Carnestoltes 

19 de febrer 

Aquest dia els carrers dels pobles de la vall s'om-
pliran de disfresses. A més, a Isil es farà calderada i a 
València d'Àneu una paellada. 

Caramelles 

30 de març 

Al poble d'Isil durant la nit del 30 de març es po
dran escoltar les caramelles. 

Fulletó Turístic 

Aquest primer trimestre de l'any tindrà lloc la 
presentació del nou fulletó turístic de les Valls 
d'Àneu. 

Festes Majors 

26 de desembre 

A la Guingueta d'Àneu tindrà lloc la festa major 
vella de Sant Esteve. 

20 de gener 

Festa major vella de Sant Sebastià a Isil. 

22 de gener 

Festa major vella de Sant Vicenç Ferrer a Esterri 
d'Àneu. 

Festa de Carnestoltes d'Esterri. 
Foto: AHVVÀ 
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Editorial 

Amb aquests Fulls de l'Ecomuseu de les Valls 
d'Àneu s'inicia una nova via de difusió cultural a Aneu. 

La revista Árnica, ja consolidada, està portant a ter
me tots els objectius proposats des d'un inici: «represen
ta un nivell intern de comunicació, de recull de noticies i 
temes on no accedeixen els grans "mass-media"; i «abor
da àmbits d'informació [general] d'una realitat Pallaresa 
i aneuenca». És així que els Fulls de l'Ecomuseu neixen 
amb una nova voluntat de comunicació sòcio-cultural. 

Dins del procés de consolidació de l'Ecomuseu de les 
Valls d'Àneu es contempla la necessitat de difondre tota 
experiència i acció sobre el patrimoni integral aneuenc. 
Els Fulls de l'Ecomuseu pretenen assumir aquest objectiu 
així com promoure la reflexió crítica, tant teòrica com 
pràctica, entorn a les diferents problemàtiques que es ge
neren en el si de la museologia i museografia aneuenca i 
catalana. En aquest sentit, aquests Fulls que us presen
tem ara, tenen la pretensió de crear un vincle de diàleg 
entre l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu i altres experiències 
semblants o iniciatives paral.leles encaminades a l'estudi, 
la gestió i la difusió del patrimoni integral d'un territori. 

Així doncs, els Fulls de l'Ecomuseu no intenten con
vertir-se en un mitjà de comunicació unilinial sinó, ben 
bé al contrari, un mitjà d'intercomunicació. És a dir, els 
Fulls estan oberts de portes cap a fora, a tota aquella 
gent interessada en la nostra població, territori i patrimo
ni. 

Per una altra banda, els Fulls no pretenen inserir-se 
dins l'àrea d'interès de la revista y4r/?/ca, més aviat es 
busca una complementarietat temàtica basada en la dife
renciació del públic receptor. Si VÀrnica va dirigida a un 
públic general que es preocupa del que passa en el seu en
torn, els Fulls volen omplir el buit, actualment existent, 
d'un mecanisme de difusió tècnic, dirigit a aquelles insti-

Valld'Unarre (Valls d'Àneu). 

tucions, iniciatives i persones que treballen dins del camp 
del patrimoni i de les tècniques museogràfiques. Això no 
vol dir, però, que el nivell lingüístic sigui, necessària
ment, incomprensible doncs els Fulls han de complir 
també, la funció d'informar a la població d'Àneu de tota 
activitat generada o canalitzada per l'Ecomuseu de les 
Valls d'Àneu. 

Els Fulls de l'Ecomuseu d'Àneu es distribuiran tri
mestralment entre els socis del Consell Cultural de les 
Valls d'Àneu, conjuntament amb la revista Árnica i, per 
separat, als museus i altres centres de gestió del patrimo
ni. 

Joan Abella i Jordi Abella 
Coordinadors dels «Fulls». 

Grup Escolar d'E.G.B.d'Esterri d'Àneu. 
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L'exposició: L'Ecomuseu de les Valls d'Aneu: 
La identitat d'un territori. Del projecte a la realitat 

En el moment de plantejar-nos la creació d'un eco-
museu a les Valls d'Àneu, érem conscients que els pilars 
que havien de justificar l'existència d'aquest projecte 
eren el territori i la població a qui anava dirigit. En 
aquest sentit, és imprescindible obrir canals de comuni
cació que donin sortida a tot el conjunt d'iniciatives, pro
jectes, conceptes, i plantejaments teòrics que són els que 
en definitiva omplen de contingut i donen sentit a l'eco-
museu d'Àneu. 

Ha de ser des d'aquesta perspectiva que hem d'en
tendre l'exposició L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu: la 
identitat d'un territori que va ser inaugurada el passat dia 
1 de novembre en el paller de casa Gassia i que va iniciar 
una nova fase en la consolidació del projecte de gestió del 
patrimoni aneuenc. 

Pretenem que aquesta exposició obri un espai d'in
formació, formació, expressió i diàleg —en definitiva di
fusió— adreçat principalment a la població: 

INFORMACIÓ, perquè hem volgut mostrar quin 
tipus de gestió del patrimoni caracteritza l'Ecomuseu 
d'Àneu i com aquesta gestió s'ha de vincular directament 
amb tot el seguit de problemes, esperances i noves pers
pectives del nostre futur. 

FORMACIÓ, perquè hem volgut donar-li un fort 
contingut pedagògic i educatiu. L'exposició pretén donar 
a conèixer aquells conceptes bàsics sobre els quals des
cansa tota la conceptualització de l'ecomuseu i que ens 
són imprescindibles per entendre què ha de ser i com ha 
de ser. Aixi, parlem del Patrimoni Integral com aquella 
percepció global i integradora del territori i de la seua po
blació —de la cultura en el seu sentit més ampli—, on les 
diferents disciplines científiques s'interelacionen formant 
un tot. Aquesta Interdisciplinarietat ens assegura una vi
sió de conjunt de la realitat aneuenca més completa. Par
lem de Recerca Científica com la millor eina per accedir 
al coneixement d'Àneu per així, suggerir solucions a la 
problemàtica sócio-cultural del nostre territori. 

EXPRESSIÓ, perquè hem volgut donar sortida a 
totes les actuacions que fins aleshores han estat portant a 

Vista general de l'Exposició (Paller de Casa Gassia). 

terme sobre el patrimoni aneuenc. Amb àrees d'interès i 
d'actuació, fem un repàs de tots aquells col·lectius, per
sones i entitats que —bé sia de forma institucional o in
formal— estan treballant sobre algun aspecte concret del 
nostre patrimoni: 

— L'àrea natural, on ara per ara hi incideixen com a 
entitats col.laboradores el camp d'aprenentatge Valls 
d'Àneu, i el Parc nacional d'Aigües Tortes i Estany de 
Sant Maurici. 

— L'àrea etnológica, que està formada per dos an
tropòlegs Socials. Actualment treballen en tasques de re
cerca. 

— L'àrea arquitectònica, amb les actuacions de 
consolidació i restauració d'edificis i altres béns cultu
rals. 

— L'àrea arqueològica, amb dues campanyes ar
queològiques dins del territori d'Àneu. 

— L'àrea documental, a partir de la tasca desenvo
lupada per l'Arxiu Històric de les Valls d'Àneu. 

Expressió també de nosaltres mateixos com a 
col.lectiu i de la pròpia realitat que ens envolta, és a dir, 
de la nostra identitat. 

Tot plegat, és la punta de llança del seguit d'actua
cions que ens permetrà endegar un tractament del patri
moni definit per la seqüència recerca-conservació-difu-
sió-restitució (gestió en definitiva). 

DIÀLEG, perquè volem que la població d'aquest 
territori reflexioni sobre totes aquestes idees i iniciatives 
d'una manera activa, participativa i critica, perquè en úl
tim terme ella és qui ha de donar tot el sentit al projecte 
de l'ecomuseu de les Valls d'Àneu. 

Aquesta primera exposició, que compta amb el com
plement del video L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu: un 
museu viu per un territori en marxa, intenta donar forma 
i coherència a tot el projecte sócio-cultural que pretén ser 
l'ecomuseu. 

J.A.P.iJ.A.E. 
Coordinadors de l'exposició. 
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Un projecte de recerca des de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu 

Un dels aspectes sobre els quals treballarà especial
ment l'Ecomuseu serà el de la casa, entesa com al con
junt format per un edifici arquitectònic/espai de residèn
cia, uns membres (els qui hi viuen) i un patrimoni (terra, 
casa i altres béns econòmics). Com a una de les institu
cions bàsiques de qualsevol societat, la casa i la família 
aneuenca ocuparan un lloc central en aquest projecte 
museogràfic, concretant-se sobretot en la Casa Gassia 
com a mostra de l'estructura i funcionament de les cases 
aneuenques. 

Per això, en el projecte de creació de l'Ecomuseu, 
s'ha plantejat la necessitat de fer una recerca sobre 
aquesta temàtica, intentant aplegar els materials i infor
mació necessaris per poder confeccionar-ne el tractament 
museogràfic. Aquesta investigació, que porta el títol de 
LA FAMÍLIA A LES VALLS D'ÀNEU pretén arribar a 
conèixer amb un mínim de profunditat la família aneuen
ca, els seus trets definitoris, la seva especificitat i el seu 
procés evolutiu des de mitjans del segle XIX fins avui, el 
període que reflectirà l'exposició permanent i que serà 
útil com a reflexió sobre l'evolució d'aquesta societat. 

El projecte, que serà portat a terme per dos antropò
legs (Jordi Abella i Joan Abella), es farà des d'una pers
pectiva interdisciplinària, integrant diferents aspectes 
ecològics, econòmics, demogràfics, històrics i sociocultu-
rals que permeten el millor coneixement de la família 
aneuenca. En aquest sentit, el guió inicial de treball pre
tén tractar de diversos aspectes com són, en síntesi: 1) el 
context històric, demogràfic i econòmic de les Valls 
d'Àneu; 2) les pautes demogràfiques en relació a la famí
lia (evolució de la població, composició, natalitat, nup-

cialitat, formes de residència i mortalitat); 3) la casa: ar
quitectura popular (aspectes constructius i tipologia de 
les cases aneuenques); 4) la casa: residència i espai do
mèstic (vida a la casa, formes de residència, sistema de 
nominació); 5) la casa com a unitat de producció (l'ex
plotació ramadera i agrícola, estructura de la propietat, 
cicle productiu, treball domèstic, alimentació, etc.); 6) el 
cicle de vida (el naixement, la infància, els rituals de ma
trimoni, la mort); 7) la transmissió de la propietat: herèn
cia i successió: (aspectes jurídics, pautes i estratègies he
reditàries, aUances matrimonials). Per aconseguir 
aquests objectius, la recerca es fonamentarà en el treball 
de camp, recorrent a fonts d'informació orals (històries 
de vida, entrevistes en profunditat, etc.), i documentals 
(arxiu parroquials, municipals i notarial). 

Amb el.projecte, doncs, es pretén relacionar el co
neixement, la conservació i difusió del patrimoni etnolò
gic amb la recerca científica. Això permet no només 
plantejar la museografia com a traducció d'uns coneixe
ments i no com a una simple mostra d'objectes, sinó tam
bé una oportunitat per donar a la recerca una finalitat es
pecífica, traduint-la en forma d'exposició. A la vegada, 
en fer-ho a través de la família, una institució fonamen
tal per entendre qualsevol societat, és possible una refle
xió sobre el passat i present de la societat estudiada, dels 
seus canvis econòmics i socials i de la incidència 
d'aquests sobre la vida quotidiana de la població. 

Xavier Roigé i Ventura 
(Estudi General de Lleida, 
Universitat de Barcelona). 

L'Associació catalana del Patrimoni Etnològic (ACPE) 

L'ACPE es va fundar a Barcelona el 5 de maig d'en
guany per acomplir, segons els estatuts, les finalitats de 
defensa, planificació, recerca, conservació, difusió i res
titució del Patrimoni Etnològic. En certa manera es pot 
considerar que va néixer arran de la necessitat de coordi
nació i planificació de les actuacions entorn del Patrimo
ni Etnològic palesada durant les I Jornades sobre el Pa
trimoni Etnològic a les Terres de Ponent i l'Alt Pirineu 
celebrades a Lleida del 26 al 30 d'abril de 1989. L'asso
ciació aplega actualment un bon nombre de persones, 
procedents fonamentalment d'universitats, museus i 
d'altres institucions culturals que treballen entorn de la 
problemàtica del Patrimoni Etnològic. 

Com a primera tasca, l'ACPE s'ha imposat de rea
litzar un inventari de les diverses iniciatives relacionades 

amb el Patrimoni Etnològic existents arreu del país. Amb 
aquesta finalitat, s'ha estructurat en set grups de treball 
territorials, que corresponen respectivament a: Pirineu, 
Terres de Ponent, Terres de l'Ebre, Comarques Gironi
nes, Gran Barcelona, Camp de Tarragona i Catalunya 
Centre. A més a més, funcionen dins de l'associació dos 
altres grups de treball dedicats respectivament a debatre 
sobre el possible projecte d'un Museu Nacional d'Etno
logia de Catalunya i sobre la legislació relativa al Patri
moni Etnològic. També es prepara un seminari sobre el 
concepte de Patrimoni Etnològic a celebrar a Lleida 
l'any vinent. 

Llorenç Prats 
President de l'ACPE. 
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LO BISBOT 

La mort del porc, segons un 
calendari vuit-centista 

Llangonissa 
traidora 

«A l'hort i al porc 
no hi facis anar el més ore» 

Amb aquesta dita les bones 
mestresses ens donen a entendre que 
per fer bé aquestes dues feines, cui
dar l'hort i elaborar els productes del 
porc, se n'ha de saber. Ara a l'hi
vern, l'hort no dóna gaire feina però 
és molt important la matança del 
porc perquè dels confitats i embotits 

que se'n faran en dependrà bona 
part de la gastronomia al llarg de 
l'any. La gran varietat d'embotits 
que s'elaboren varia no solament a 
cada poble sinó a cada casa, d'entre 
tots n'hi ha un de molt particular, la 
llangonissa traïdora. 

Per la matança, després d'obrir 
i esquarterar el porc, es trien les 
carns, primer les més magres i bones 
per fer el xoriç, després les que són 
una mica més grasses per fer la llan
gonissa bona i la tercera tria és per la 
traïdora amb les carns més sangno-
ses, el cor i els ronyons. 

Després de trinxar-ho i deixar 

refredar la massa, s'adoba amb sal, 
pebre negre i una mica d'all i julivert 
i s'emboteix utilitzant budells es
trets. 

Aquesta llangonissa es pot men
jar tendra a la brasa o bé bullida 
com a carn d'olla. A casa no falta 
mai a la taula acompanyant l'escu
della del dia de Nadal. 

Aquest embotit és difícil de tro
bar als restaurants, però si teniu oca
sió de tastar-la, feu-ho i veureu com 
us agrada pel seu gust característic i 
especial. 

Ester Isus 
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LO ROVELL DE L'OU 

L'EDUCACIÓ AMBIENTAL A ANEU 

«La finalitat de l'educació ambienta és millorar 
totes les relacions ecològiques, incloent les de l'home 
amb la natura i les dels homes entre sí». 

UNESCO. 

L'educació ambienta (EA), és un concepte rela
tivament nou a Aneu. L'aplicació sistemàtica d'itine
raris de natura organitzats fins arribar a l'elaboració 
de programacions d'EA ha tingut lloc en un espai de 
temps relativament breu. 

La primera experiència de què tenim constància 
tingué lloc l'any 1986 al Parc Nacional d'Aigüestor-
tes i estany de Sant Maurici. Un de nosaltres (X.C.) 
elaborà un itinerari de natura guiat pel sector de Sant 
Maurici. Aquest itinerari discorria per la vall de Mo-
nestero i pretenia, des d'un punt de vista didàctic, 
acostar als turistes que visitaven el Par Nacional el re
lleu glacial que els envoltava i introduir-los en els es
tatges de vegetació i les successions ecològiques. Fruit 
del seu èxit i acceptació avui dia aquest itinerari és 
una de les ofertes turístiques del Parc. 

Engrescat, l'any següent féu un àudio-visual co-

Dibuixos Sebastià Tamarit 

mentat que permetria arribar a un públic que no po 
dia realitzar els itineraris. Com sempre, es pretengué 
que tingués un fort component educatiu. L'any 1989 
elaborà un nou guió, i més tard es procedí a la grava-
ció. Enguany es pot gaudir d'aquest àudio-visual a 
l'oficina d'informació que té el Parc Nacional al po
ble d'Espot. 

Com a conseqüència dels bons resultats dels iti
neraris fets al Parc Nacional l'estiu de 1986, i dins del 
nou projecte de creació d'una escola de natura, es co
mençà a elaborar a les Valls d'Àneu nou material di
dàctic. Aquest cop es féu en equip: J. Comas (geò
leg), E. Isus (química) i X. Castells (biòleg). Volíem 
trencar amb els itineraris clàssics en què es contempla 
la natura idealitzada, allò que hi hauria si l'home no 
hi hagués intervingut. Volíem incloure els conreus, 
les hidroelèctriques, en fi, parlar també de les activi
tats humanes. Férem primer un recull bibliogràfic so
bre el nostre patrimoni; reunírem informació sobre la 

20 



LO ROVELL DE L'OU 

/¿ú^wuy 

geologia, la botànica, l'economia i tot un llarg etc. 
Un cop recollit tot el material vàrem analitzar quin 
seria el mètode adient per donar a conèixer aquest pa
trimoni als futurs alumnes de l'Escola de Natura. 

La nostra formació —érem gent de ciències na
turals— ens va condicionar molt en un principi. Les 

primeres propostes didàctiques estaven molt impreg
nades per la geologia i la biologia, però això si, con
templàvem també els ecosistemes manipulats per 
l'home com un fet més del paisatge, no com quelcom 
necessàriament negatiu. 

L'any 1987 J. Comas i X. Castells varen poder 
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aplicar aquest material als centres que estigueren a 
l'Escola de Natura. Les estades de 5 dies ens permete
ren tocar tots els aspectes del nostre patrimoni. Vam 
poder constatar molts errors inicials de plantejament 
que setmana darrera setmana anàrem polint. A poc a 
poc anàrem concebint què era per a nosaltres la veri
table EA. Els contactes amb altres centres d'EA ens 
permeteren d'anar intercanviant experiències. També 
ens plantejàrem de fer trobades amb altres ense-
nyants per analitzar conjuntament temes diversos i 
poder així donar-los un enfocament educador. En
guany ja estem organitzant la 4 Trobada d'Ense-
nyantsaÀneu. 

L'any 1989 J. Comas hagué de deixar el centre i 
s'hi incorporà L. Marsol. (Actualment J. Comas tre
balla al Parc Nacional fent EA per adults). El nou 
equip, format ara per L. Marsol i X. Castells, es 
plantejà donar un nou gir a la seua tasca. Invertirem 
molt de temps i molts quilòmetres per a conèixer tota 
la gent que es dedicava a l'EA a casa nostra. Férem 
força reunions a Tremp en un intent de coordinar, 
dins del Centre d'Estudis del Pallars, la gent del Pa
llars. Les distàncies i els problemes interns van fer 
que el projecte no es dugués a terme. Això si, va per
metre que ens coneguéssim tots i que intercanviéssim 
experiències. 

També ens dedicàrem a conèixer tots els Camps 
d'Aprenentatge de Catalunya i altres centres d'EA. 
Volíem conèixer tots els experts en EA i aprendre 
d'ells. Això va ser molt enriquidor, i es notà a l'hora 
de dissenyar i modificar la programació de l'Escola 
de Natura, que a partir del curs 89/90 va passar a ser 
Camp d'Aprenentatge. 

I també aquest mateix any va ser quan a Tremp 
ens trobàrem tots els especiahstes d'EA de les terres 
de ponent i vam crear una nova secció dins de l'Insti
tut d'Estudis llerdencs: la secció d'Educació Am
biental. Cal remarcar que els aneuencs hi érem repre
sentats en aquest acta de creació. 

Tots aquests fets, i d'altres com anar a conèixer 
diverses experiències arreu de l'Estat espanyol, van 
fent que, a poc a poc, l'EA a Aneu no sigui una expe
riència puntual aillada del món, sinó una suma 
d'experiències d'arreu que es concreten aquí, a Aneu. 
Alhora, amb aquests nous ingredients, es fan coure 
nous mètodes d'EA per poder exportar-los i donar-
los a conèixer i així posar el nostre granet d'arena 
dins del món de l'Educación Ambiental. 

Xavier Castells 
Lurdes Marsol 

EL CAMP D'APRENENTATGE 
VALLS D'ÀNEU 

Fitxa Històrica 

Un grup de gent del Consell Cultural de les Valls 
d'Àneu, moguts per una inquietud sobre l'entorn na
tural, vam endegar un projecte de creació d'una esco
la de natura; això va començar l'any 1986. Aquest 
grup estava format per X. Castells, J. Comas, E. Isus 
i F. Relia. Coneixedors del medi que ens envolta, 
vam creure necessari donar-lo a conèixer a través de 
l'educació ambiental. 

L'any següent, l'Escola de Natura Valls d'Àneu, 
va començar a funcionar utilitzant les infrastructures 
del Departament d'Ensenyament ubicades a Esterri 
d'Àneu. 

L'any 1989 l'Escola de Natura Valls d'Àneu en
tra a formar part de la xarxa de Camps d'Aprenen

tatge Valls d'Àneu. L'equip d'educació ambiental 
que hi treballa és format per X. Castells i L. Marsol. 

Fitxa Tècnica 
Nom: Camp d'Aprenentatge Valls d'Àneu. 
Adreça: Av. Morelló, 16 (Escola Llar). 
Població: 25580 Esterri d'Àneu. Comarca: Pallars Sobirà. 
Telf.: (973) 626304 - 626032. 
Què és? Centre d'educació ambiental. 
Professors: Xavier Castells, biòleg. 

Lurdes Marsol, biòloga. 
Nombre promig d'alumnes per estada: 35. 
Durada de l'estada: 5 dies. 
Àmbit de treball: Comarca d'alta muntanya. 
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LA MOSQUERA 

La Vall de Bonabé 

La vall de Bonabé és la més sep
tentrional de les valls d'Àneu; resse
gueix la Noguera Pallaresa des del 
seu naixement al Pla de Beret (1.870 
m.) fins al Pont Nou (1.400 m.), una 
mica més amunt d'Alós. Aquesta 
vall està orientada E-W entre el mas
sís de Marimanya i la serralada fron
terera amb Occitània. Aquesta 
orientació fa que el contrast entre 
obaga i solana sigui molt marcat i la 
influència atlàntica contribueix al fet 
que la innivació sigui més elevada 

que en altres valls veïnes. 
Les roques que predominen en 

aquesta vall són les calcàries, cosa 
que la diferencia de les altres valls pi
rinenques, on predominen els gra
nits. El tipus de roca afavoreix la 
presència d'avencs com el de la ciga-
lera de Baleran (aprox. 320 m.). 

Durant el quaternari la gelera 
que naixia a Beret baixava pausada
ment resseguint la vall, girant més 
avall cap al sud (vall d'Isil) fins arri
bar al pla d'Esterri; la seua llargària 

sobrepassava els 20 Km. 
La vegetació reflecteix les in

fluències del clima i del relleu. Les 
artigues són prats de dall situats al 
fons de la vall, al voltant de les bor
des on es tanca el bestiar. A la sola
na, damunt d'aquests prats, hi ha els 
pastius de muntanya que arriben 
quasi fins als cims i on pasturen els 
ramats d'ovelles, vaques i eqües du
rant els mesos d'estiu. A l'obaga, la 
vegetació és molt diferent; grans 
boscos d'avet i de pi negre s'enlairen 
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fins ais 2.000 m. per deixar pas als 
prats alpins, aprofitats també com a 
pastures. Aquests boscos van ser in
tensament explotats a principis de 
segle i la fusta transportada fins a 
França travessant amb telefèric el 
Port de Salau (2.052 m.). Ara 

24 

aquests boscos es troben en un estat 
de regeneració bastant bo. 

Un altre recurs, tant per a la na
tura com per a l'home, és la neu que 
protegeix la vegetació de les gelades 
de l'hivern i al mateix temps pot ser 
utilitzada per a la pràctica de l'esquí 

de fons; les pistes de Bonabé aprofi
ten els camins forestals per traçar 
circuits que ofereixen al visitant la 
pràctica d'un esport relaxant que té 
com a fons un meravellós paisatge. 

Ester Isus 
Lurdes Marsol 



LO CODER 

Selecció realitzada per: 
Josepa Berenguer 
Carme Font 

CATALÀ GUAL 
FONÈTICA i ORTOGRAFIA 
Mercè Foradada i Lupe Moratalla 
Ed. Laertes. Barcelona 1989. 

Mercè Foradada i Lupe 
Moratalla són llicenciades en Filolo
gia Catalana i Romànica respectiva
ment. Exerceixen com a professores 
en instituts de P.P. 

Català guai no és literatura. I 
doncs? Català guai és una nova ma
nera d'aprendre la nostra llengua. I 
encara diríem més: una manera lúdi
ca d'aprendre-la. 

El llibre és plantejat a base de 
normes a les quals arriba el mateix 
aprenent per deducció, pel seu propi 
treball; de cada unitat hi ha una pila 
d'exercicis —a tall de fitxes—, jocs, 
dictats, entreteniments, etc. Ah! 
També existeix la Clau dels exercicis, 
per tal de poder-vos-els auto-corre-
gir. 
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TIRANT LO BLANC 
a cura de Martí de Riquer. 
Ed. 62. Barcelona 1983. 

Joanot Martorell (c. 1414-1468) 
és autor d'una de les novel.les més 
importants —i sens dubte la més fa
mosa— de la literatura catalana. 
Aquest actiu i significat cavaller va
lencià mori sense veure publicada la 
seua obra, Tirant lo blanc; de fet, 
fou el seu marmessor, Martí Joan de 
Galba —que intervingué en la redac
ció o la reelaboració d'alguns passat
ges de la novel.la— qui s'encarregà 
de l'edició del Tirant, editada a Va
lència el 1490 i reeditada el 1497 a 
Barcelona, la qual cosa demostra 
l'èxit de públic que assoli. Recordem 
aqueix clàssic de la nostra literatura 
en el 500 aniversari de la seua prime
ra edició. Es tracta d'una novel·la 
cavalleresca amb els ingredients que 
li calen: els fets d'armes, les aventu
res del cavaller Tirant, i les aventures 
amoroses que li ocorren. 
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LA CANADENCA 
AL PALLARS 
F. Xavier Tarraubella i Mirabet 
Ed. Virgili & Pagès. Lleida 1990. 

F. Xavier Tarraubella i Mirabet 
va néixer a Tremp l'estiu de l'any 
1960. L'any 1984 es llicencià en His
tòria Contemporània per la Univer
sitat de Barcelona. 

Parlar de les característiques i 
de les conseqüències de la gran obra 
hidroelèctrica que a principis d'a
quest segle va realitzar al Pallars la 
societat «Riegos y Fuerza del Ebro», 
coneguda popularment com La Ca
nadenca, és referir-se a uns fets que 
podem qual.lificar com a trascen-
dentals per tot el que varen suposar. 

La construcció de l'embassa
ment de Sant Antoni produeix tot un 
seguit de canvis i transformacions 
immediates que afecten a diferents 
aspectes de la vida de la comarca, 
com són la població, el comerç, les 
comunicacions, la sanitat, les activi
tats culturals i d'esbarjo, i fins i tot, 
a la moral. 

Però a més a més i sobretot, les 
activitats de La Canadenca influei
xen decisivament en transforma
cions a llarg termini que resulten de
terminants per entendre l'evolució 
de la societat pallaresa fins els nos
tres dies, fíns el punt de poder parlar 
d'un abans i un després de les obres. 

HISTORIES i LLEGENDES 
DEL PALLARS 
Joan Lluís 
Ed. Selecta-Catalònia. 
Barcelona 1988. 

Joan Lluís, que va néixer i hi va 
viure molts anys fent de pastor i de 
bosquerol, coneix com ningú la terra 
pallaresa, aquest ample i vigorós ra
có del nostre país tan mal conegut i 
tan desaprofitat. Des de l'any 1955 
ha publicat: «Records de la meva vi
da de pastor»; «El meu Pallars»; 
«L'home de la bossa»; «Els pastors i 
les estrelles» i «Històries i llegendes 
del Pallars». 

Aquestes històries i llegendes, 
d'un fons verídic i amb el suport 
d'un llenguatge saborós, vivíssim i 
espurnejant, aporten a la nostra lite
ratura popular un doll d'aigua fresca 
i una sentor de natura verge que fan 
de la seva lectura un plaer considera
ble, un autèntic goig per a l'esperit. 
El paisatge, els costums i el tarannà 
de la gent d'aquelles contrades són 
ben reflectits en aquestes contarelles, 
que conserven en tot moment l'encís 
de l'autenticitat. 
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EL BES DE LA NIVARIA 
Joaquim Borrell 
Ed. Columna Edicions, S.A. 
Barcelona 1990. 

Joaquim Borrell Garcia va néi
xer a València l'any 1956. Exerceix 
de notari durant el dia i de novel.lis
ta a les nits. A més á\<El bes de la ni
vaira», també ha escrit la novel.la 
«L 'esclava de blau», que aviat publi
carà aquesta mateixa editorial. 

Per professió i per añció ha tin
gut l'oportunitat de conèixer amb 
detall els paratges feréstecs del Pa
llars Sobirà i el seu entorn, indrets 
que trasplantats a les boires del segle 
XVI són l'escenari d'aquest llibre. 

En tornar de l'última croada 
d'Itàlia, el cavaller d'Orxelles ben 
poc s'imaginava que seria a les valls 
pirinenques on viuria la gran aventu
ra de la seua vida. 

Com a cavaller del Sant Ofici 
rep l'encàrrec de dur a través de les 
muntanyes una jove presonera 
acusada de bruixeria. Però, ¿és real
ment bruixa? 

En el trajecte fantàstic que res
segueix la Noguera, als personatges 
els semblarà que de cada racó de la 
muntanya surten fades i llops, d'en
canteris o de trucs prodigiosos. Al fi
nal, a les muntanyes, el secret de la 
nivaira restarà incomprensible als 
ulls dels homes. 

26 



COLLEGATS 
Autors: Diversos. 
Ed. Virgili & Pagès. Lleida 1989. 

LO CODER 

Collegats és l'anuari del Centre 
d'Estudis del Pallars, que ha fet pos
sible en tres anys l'aplec d'un nom
bre de treballs d'investigació referits 
al Pallars. Aquest n'és el tercer vo
lum. Sense ànim, que no és el cas, de 
fer una ressenya puntual dels temes 
que aplega, sí que és oportú de cons
tatar la presència de treballs de camp 
ben interessants com r«Estudi an
tropològic d'una explotació campe
rola del Pallars Jussà» i «Noms de 
casa, renoms i toponimia de la Pobla 
de Segur i els seus agregats: Mont-
sor, Sant Joan de Vinyafrescal i Pui-
manyons», al costat d'estudis analí
tics com «Lluita electoral i poder 
municipal (Tremp, 1890-1923)» o 
«L'evolució territorail del municipi 
de Tremp» i de treballs d'invest-ga-
ció com «La processó del Sant Crist 
de Conques en un poema del segle 
XVII» o «Les ordinacions munici
pals d'Esterri d'Àneu al segle 
XVIII». 

En resum, quinze aportacions 
aparentment diverses però del tot 
homogènies pel que fa al propòsit 
global, que és aprofundir en l'estudi 
i la divulgació de les terres pallareses 
en tots els aspectes. 

I això, i no solament cal dir-ho 
sinó que val la pena de destacar-ho, 
a través de la veu absolutament ma
joritària de persones filles del Pallars 
o que són originàries i hi mantenen 
una estreta vinculació. 

Publicacions del Centre d'Estu
dis del Pallars: 

«Aquesta nit encenem falles», 
per J. Coll, F. Farràs, X. Fàbregas, 
E. Isús i F. Relia. Festa Major d'Isil, 
1987. 

Salàs del Pallars 1936-39: tres 
anys en la història d'un poble, per 
Josep Calvet i Manuel Gimeno, 
1987. 

Collegats-1. Anuari del CEP de 
l'any 1987. Tretze articles, de diver
sos autors, de temàtica pallaresa. 

Esquitx de somnis (poemes). 

AiiUíiii 
aelCemwai-«"^ d i S ad p.»!""' 

per Helena Creus. Col·lecció «La 
Perdiu Xerra», núm. 1. Any 1988. 

Collegats-2. Anuari del CEP de 
l'any 1988. Setze articles, de diversos 
autors, de temàtica pallaresa. 

Cuina pallaresa. Recull de re
ceptes de cuina de la Primera Mostra 
de Cuina Popular Pallaresa. Col·lec
ció «La Cullereta», 1. P edició: 
abril del 1988; 2" edició: juny del 
1989. 

Resposta del Corregiment de 
Talarn al Qüestionari de Francisco 
de Zamora (1789). Transcripció de 
l'esmentada resposta, a cura de Ra
mon Boixareu. Col.lecció «La Culle
reta», 2, 1989. 

Història de la vila de Conques, 
per Francesc Roca i Bastida, 1989. 

Collegats-3. Anuari del CEP de 
l'any 1989. Setze articles, de diversos 
autors, de temàtica pallaresa. 

La Canadenca al Pallars. Re
percussions sòcio-econòmiques de la 
construcció de l'embassament de 
Sant Antoni a la Conca de Tremp 
(1910-1920), per F. Xavier Tarrau-
bella i Mirabel. 

Respostes al Qüestionari de 
Francisco de Zamora (1790). Trans
cripció de l'esmentada resposta, a 
cura de Pep Coll. Col.lecció «La Cu
llereta», 3, 1990. 

PRIVILEGIS i 
ORDINACIONS 
Ferran Valls i Taberner 
Ed. Promociones Publicaciones 
Universitarias. Barcelona 1988. 

Es tracta d'un facsímil del llibre 
I que Ferran Valls Talernes va pubh-
car a la impremta de la Casa de Cari
tat de Barcelona l'any 1.917. 

' El present volum conté, a més 
dels privilegis i ordinacions de la vall 
d'Àneu i de qualques documents re
latius a la Vallferrera, la sèrie de pri
vilegis de la vall de Querol; quedant 
per al volum següent els textes diver
sos referents a l'Andorra, malgrat 
que estigui aquesta situada entre la 
segona d'aquelles valls pallareses i 
l'altra vall cerdana. El motiu de no 
seguir en aquest punt un rigurós or
dre geogràfic és per a poder reservar 
un sol volum pels documents andor
rans, donat llur nombre i llur interès 
ben substantiu. 

Com a pròleg natural del volum 
present s'exposen algunes notes his
tòriques respecte de cadascuna de les 
valls a les quals està consagrat. 

27 



LO CODER 

Nolñfeí^* 

1 ^ ' 

EMBOSCADES 
AL GRAN NORD 
Margarida Aritzeta 
Ed. 62. Barcelona 1985. 

Margarida Aritzeta i Abad nas
qué a Valls el juliol de 1953. 

Forma part del col·lectiu «Ofe
lia Dracs». És professora a l'Escola 
Universitària de Tarragona. 

Emboscades al Gran Nord és 
una novel.la pensada i escrita prefe
rentment per a gent jove, pel fet que 
els seus personatges principals en 
són i el lector s'hi pot sentir més 
identificat. 

Amb tot, l'exotisme dels paisat
ges, la dinàmica de l'acció que s'hi 
desenvolupa i el tema de la no vel. la 
la fan apta per a qualsevol persona 
que cregui que la lectura pot ser un 
exercici plaent. I que en els llibres, 
com en els lectors, l'edat no té gaire 
importància. 

NO HI FA RES 
SI EL COMTE-DUC NO VA 
CAURE DEL CAVALL, 

- A TÀRREGA 
Manuel de Pedrolo. 
Ed. Laia. Barcelona 1984. 

Manuel de Pedrolo va néixer 
l'any 1918 a l'Aranyó (La Segarra). 
És un dels més grans i indubtable
ment més fecunds —i si voleu més 
discutits— novel.lista de la Hteratura 
catalana contemporània. Com a ho
menatge al més prolífic dels nostres 
escriptors. 

A «No hi fa res si el comte-duc 
no va caure del cavall, a Tàrrega» 
Pedrolo ens proposa una inversem
blant aventura, que projecta possi
bles imatges històriques que la ima
ginació de l'autor sap distorsionar 
per enriquir, a més de fer-nos recór
rer insòlits esdeveniments, presen
tar-nos compactos personatges i les 
més al.lucionants situacions, ens 
planteja, probablement, la més esca
brosa narració que ningú pogués es
perar el nostre pròdig novel·lista. 

Manuel de Pedrolo —mort 
aqueix estiu del 1990—, us recoma
nem algunes de les seues obres, sense 
oblidar mai totes les altres: 

• Múltiples notícies de l'Edén. 
• Successimultàni. 
• Un amor fora ciutat. 
• Totes les bèsties de càrrega. 
• Domicili provisional. 
• Acte de violència. 
• Falgueres informa. 
• L'inspector arriba tard. 
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LO FORAT DE LA GUINEU 

REPLANTEJAR-SE SANTA M" 

Sóc un enamorat del Pirineu. 
Hi sojorno llargues estades, concre
tament a les Valls d'Àneu on fa anys 
vaig comprar-m'hi una casa. He se
guit atentament la tasca de recupera
ció del Patrimoni que el Consell Cul
tural i els municipis aneuencs estan 
realitzant. Em permeto per tant de 
felicitar-los. Voldria, no obstant, 
sotmetre a la seua consideració el cas 
de Santa M* d'Àneu. Les esglésies 
romàniques són un plaer contem-
plar-les i visitar-les. De totes elles, 
no precisament per la seua impor
tància arquitectònica, sinó pel valor 
del centre espiritual que té per als 
aneuencs destacaria Santa M^. Mi
raculosament se salvà de les flames 
el gener del 1986. Certament s'hi ha 
dedicat esforços per a recuperar-la: 
s'ha arranjat part del llosat, s'ha 

construït un passadís que ha permès 
deslligar-la de la casa de pagès anne
xa, però, no ha estat possible sos
treure-la a la seua immediata in
fluència. 

Feia un any que no la visitava. 
Retardo les visites car cada vegada 
que hi vaig m'enfado. Familia i 
amics m'acompanyaven aquesta ve
gada en l'intent. Vàrem deixar el 
cotxe a Esterri i iniciàrem la plaent 
caminadeta, és un privilegi, us la re
comano. Ens hi acostem assaborint 
el matí del dissabte. Un cop allí ens 
fou impossible totalment d'accedir-
hi. Creia ingènuament que el passa
dís construït afavoriria als visitants 
d'acostar-s'hi, de fer-la més avinent. 
Un cop més no ha estat així. Com 
que les vaques campen a plaer per tal 
d'evitar-ne la fugida s'ha barrat el 
pas del callis per una banda i una 
tanca de filferros, tocant de l'absis, 

n'evita la incursió per l'altra. 
Amb la cua entre les cames i la 

decepció evident vàrem retornar, a 
través dels prats, a Esterri. El trajec
te em permeté reformular algunes re
flexions que seguidament us apunto: 
Tenir un monument nacional a qui 
obliga i a què obliga? D'entrada 
obliga l'administració a vetllar per la 
seua conservació, tot seguit a les ad
ministracions comarcals i locals, a 
les associacions culturals, a la comu
nitat en definitiva. Ara bé, també 
obliga el «pagès» del costat. Crec 
que entre tots podem fer que el mo
nument es trobi en condicions d'ac
cés, de neteja i d'estructura. 
Aneuencs, jo també me'n sento, 
penso que es convenient i necessari 
replantejar-se Santa M^, que la nos
tra actuació no quedi justificada per 
fer-hi un «dinar» a l'any. 

A. V. 

FIDELS AL TEXT 

Benvolgut senyor Director 
d'ÀRNICA, 
volem felicitar el poble d'Espot per 
haver recuperat el «Mall de Rollan» 
i per dedicar-lo a Mossèn Cinto Ver
daguer. Pensem que és una obra 
lloable i molt digna, però el text que 

hi apareix al monument no es corres
pon a l'original de tan il.lustre es
criptor, sinó que, inspirant-se en ell, 
s'han reaUtzat modificacions. El text 
diu el següent: 

«Pel camí que baixa d'Espot 
Mal clavada en un llis d'herba 
ha obirat superba 
la gran maça de Roland» 

quan, si es vol ser fidel a Verdaguer, 
hauria de dir: 

« Tot passan t pel piad 'Esterri, 
pel camí que baixa a Gerri, 
mal clavada en un ¡lis d'herba, 
ha ovirat férrea isoperba 
la gran massa de Rotlant». 

J. B. 

NORMALITZEM 

Sr. Director d'ÀRNICA, 
volem recordar amb aquesta nota 

que alguns dels rètols indicadors de 
carretera que es troben al poble 
d'Esterri encara no estan escrits en 
català, per la qual cosa demanem als 

responsables de normalitzar-los que 
facin tot el possible per canviar-los. 
Gràcies. 

C.O. 
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VENT DE PORT 

pel professor Tringoles 

Gairebé som al Nadal i coincidint amb aquestes 
dates tan entranyables, tan plenes d'alegria, pau i 
prosperitat, al nostre consultori s'apilen munts i 
munts de cartes escrites amb sang, cartes plenes de 
dolor, d'intents de suïcidi, d'alcohol, de vici i de cor
rupció, cartes, en definitiva, que reflecteixen d'una 
manera força prosaica la problemàtica inherent a 
aquestes festes. Una d'elles, la signada per Candela 
d'Esterri, n'és un clar exemple. Vegem, amics lec
tors, com plora la magdalena: 

«Estimat professor Tringoles, estic desesperada. 
Fa molt poc temps que m'he casat amb l'home més 
bo del món. N'hi haurà prou si li dic que encara no 
m'ha estomacat, perquè es faci un idea del cúmul de 
bondat que tinc per marit, o això és el que jo havia 
pensat fins ara. Però vet aquí que l'altre dia vaig co
mençar a dubtar del seu amor. Érem tota la família 
reunits a taula, sopant i fent gresca, quan la Josepa i 
l'Andrea, les veïnes del pis de dalt, és van autoconvi-
dar a passar i seure amb nosaltres. Són gent de món i 
portaven cava i torrons fets per elles, a la manera ar-
tesanal, per no quedar malament. Així és que tots 
vam tastar els presents. He de reconèixer que el cava 
d'aquelles bruixes era deliciós i els torrons una llami
nadura per a paladars exquisits. El meu Enric de se
guida va fer comparacions sobre aquells productes i 
els que jo havia comprat al supermercat de baix i les 
comparacions el van portar a una disertació sobre la 

felicitat dels solters. Des d'aleshores que passa les 
nits al pis de dalt «per analitzar d'una manera acura
da el procés de fabricació del cava i del torró», diu 
ell, però jo no me'l crec. Tinc proves que m'enganya, 
perquè no són el cava i els torrons allò que l'atrau 
d'aquell cau de perdició sinó les males arts d'aquell 
parell de pendons. Si, professor Tringoles, perquè no 
són més que un parell de pendons robamarits. 
S'aprofiten perquè el meu Enric no plega flns a les 
cinc de la tarda i sempre es perd els capítols de «Cris
tal». Elles, com que tenen vídeo, li graven perquè els 
pugui veure després de sopar. I jo, mentre tant, fent 
veure que no me n'adono. Què haig de fer? Estic tota 
confosa». 

Estimada i desconsolada Candela, la vida és 
dura i cal afrontar-la amb resignació i una mica de 
comprensió envers la resta d'éssers humans. Segur 
que tu, cuqueta de llum, no t'has perdut cap capítol 
d'aquest inefable «culebrón», i per això mateix sa
bràs entendre que enganxa com una mala cosa. Pen
ses que és just que el teu marit, després d'acabar re
bentat d'una dura jornada, no pugui gaudir d'aques
ta perla sudamericana? Siguis solidària i tolerant. Cal 
que donis si vols rebre. No estaria malament que, 
aprofitant aquestes dates, anessis pensant quin regal 
podrien portar els Reis Màgics al bandarra del teu 
marit. Ho endevines? 

CARALLADES 

per Ester Isus 
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