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Nial 

En la proximitat del temps, som observats per la nostra propia histo
ria. 

Les veus del temps ens volen explicar els seus secrets; ens parlen de la 
gent i el seu entorn, de com es vivia i com es viu, de tristeses i desitjós 
amagats, d'il.lusions, fracassos i triomfs en la vida diària i de tot allò que 
fa referència a aquest territori i a aquesta població. 

Hem d'escoltar aquestes veus amb atenció. Els arbres, prats i munta
nyes ens expliquen com era la gent que els trepitjava, els conrea i els ex
plota. Les cases i edificis ens expressen qui els construïa i qui els habita. 
Els estris i eines d'ús quotidià ens donen a conèixer com es treballava la 
terra, com transcorre el dia a dia de la vida i com l'home s'adaptava a les 
altes terres pirinenques. Les velles fotografies i papers escrits ens mostren 
l'existència de diferents formes de vida, i les paraules de la nostra memò
ria ens parlen del passat i present d'aquestes valls. 

Totes aquestes veus formen part del nostre passat i present. Totes 
elles ens volen mostrar el coneixement que tot poble ha de tenir sobre ell 
mateix i que ens ajuda a saber d'on venim, per què som com som i cap a 
on anem. Un bon coneixement sobre nosaltres mateixos ha de donar 
forma a la nostra identitat i especificitat com a poble i com a col.lectiu. 

No podem deixar perdre aquest coneixement en forma d'oblit, ni dei
xar que esdevingui un seguit de simples curiositats i anècdotes fracciona
des que solament serveixin per atraure els turistes. Cal elaborar un conei
xement sòlid i rigorós, que es caracteritzi per la cientificitat i que ens per
meti ser conscients de la importància que té el patrimoni integral aneuenc 
com una part més de l'ampli llegat humà i natural que no pertany exclusi
vament a la població aneuenca, sinó que ha de ser estès a tota la humani
tat. 

Hem d'escoltar aquestes veus amb atenció, perquè tenen molt a dir 
sobre la història, la cultura i la vida de les Valls d'Àneu.» 



LA PIPIDA 

La Historia pallaresa a debat 
Entrevista amb Josep Bringué 

Josep Bringué és fill de Rialp, 
on, ja de petit, va començar a des-
vetllar-se la seua inquietud per les 
qüestions històriques. Es llicencià 
en geografia i Historia per la Uni
versitat de Barcelona i, 
actualment, viu i treballa a Barce
lona on es guanya les garrofes do
nant classes en un Institut. 

És el dia D, és a dir, el dia 15 
de gener, quant després de dinar, 
em dirigeixo cap a la casa d'en Jo
sep, a Barcelona, per tal de mante
nir una conversa que ja feia temps 
que m'havia promès. Aprofitem 
l'avinentesa que els seus alumnes 
estan en vaga per fer sentir les 
seues veus al carrer en contra de la 
guerra i a favor d'una solució ne
gociada al seu conflicte del Golf. 

• El Josep és, sens dubte, una de 
les persones que millor coneix la 
història del Pallars i per la qual ha 
de sentir una veritable passió, ja 
que si no fos aixi no s'explicaria 
que hi hagués dedicat tantes ho
res, dies i anys de la seua vida. És 
per això que, tot i que inevitable
ment comencem parlant de la críti
ca situació mundial, amb l'espe
rança que la guerra no esclatarà, 
aviat, la conversa deriva cap a uns 
altres conflictes i un altre escenari: 
el Pallars. 

Josep, que inicià els seus estu
dis sobre el Pallars amb la Tesi de 
llicenciatura: El «Pallars Mitjà» en 
el siglo XVIII: un caso (¡'estanca
miento, està enllestint actualment 
la tesi doctoral, també sobre el Pa
llars. 

Quin és l'abast temàtic i cro
nològic de la teua recerca? 

Quant a l'abast temàtic, et 
diré que estudio tres aspectes: El 
règim senyorial al Pallars (bàsica
ment el Marquesat de Pallars), les 
comunitats pageses i la seua evolu
ció des del segle XV aproximada
ment fins al 1808 i, finalment, el 
que en podriem dir recursos natu
rals (boscos, pastures, la sal de 
Gerri, el carbó, les fargues,...), 
més concretament, tres boscos: el 
Bosc dels Tres Comuns de Rialp, el 

Bosc de la Ribalera i l'explotació 
del carbó als boscos de la Vall Per
rera. 

Pel que fa a l'abast cronolò
gic, l'idea inicial era estudiar el se
gle XVIII, donant així continuitat 
a l'estudi iniciat amb la meua tesi 
de llicenciatura que, d'altra banda, 
fou una prospecció per a veure les 
possibilitats de recerca. Fou justa
ment per això que em vaig adonar 
de la trascendencia de les terres co
munals al Pallars, a partir de les 
respostes de 1716; per tot el qual 
l'objectiu inicial de la tesi fou 
l'anàlisi de les terres comunals. 
Posteriorment, aquest objectiu 
s'ha anat ampliant a d'altres àm
bits, com ja te he dit. Això explica 
que hagi hagut de retrocedir en la 
recerca fins als segles XIV i XV, 
una mica a contracor. 

Potser ho dius perquè t'has 
vist obligat a abastar un periode 
tan ampli degut al gran buit histo- ^, 
riogràfic, és a dir, a la manca de 
monografies que estudiessin 
aquests períodes anteriors? 

Sí, exactament, el gran proble
ma amb que em vaig trobar des 

d'un bon principi és que no hi ha 
gairebé res d'estudiat, la qual cosa 
t'obliga a fer una gran inversió de 
temps en investigar altres aspectes 
com si hi havia o no feudalisme al 
Pallars, amb l'inconvenient addi
cional que suposa investigar un pe
riode anterior en què no ets un es
pecialista. 

Resumint, però, podria dir 
que, tot i que es valoren alguns an
tecedents dels segles XII i XIII, la 
recerca s'inicia amb l'anàlisi de les 
conseqüències de la crisi baix-

edieval per al Comtat del Pallars, 
per estudiar a partir d'aquí, com 
s'estructura l'organització senyo
rial, el pagament de les rendes, sí 
els pagesos són lliures o no,... I pel 
que fa a l'acotació cronològica per 
l'altre extrem de la recerca, lo lògic 
seria acabar amb la Revolució 
Francesa, o si es vol, el 1808, abans 
de la Guerra del Francès, però, em 
trobo que a l'estudiar un tema com 
els béns comunals, he d'anar una 
mica més enllà, i és per això que in
trodueixo un apèndix en què s'ex
plica la desamortització, és a dir, 
en poques paraules, com al llarg 
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del segle XIX els pobles van per
dent les terres comunals. 

La magnitut, tant cronològica 
com temàtica de la teva recerca 
—que a anat comportant un aug
ment considerable en la seua dura
da—, ens està provocant, als qui 
estem esperant el resultat final, ve
ritables problemes d'ansietat... 

Ja, ja, sí, la veritat és que són 
ja molts anys de recerca. Vaig co
mençar la Tesi l'any 1981. El que 
passa és que, a més del que t'he dit, 
hi ha un problema addicional de 
manca de documentació i de dis
persió i localització d'aquesta. 

Bé, el que jo et volia demanar 
és que a veure si per curar un xic 
aquesta ansietat ens pots avançar 
quines són aquelles aportacions 
que tu consideres que poden ser 
més importants, pel que puguin te
nir de novedós o polèmic. 

Doncs,... no sé,... per exem
ple:... pel que fa a la fi del comtat 
de Pallars, aquesta se situava el 
1491, quant pels documents que jo 
he trobat es demostra que això és 
fals, en aquests es constata que és 
el 1487; i allò de que el Castell de 
València va resistir durant tres 
anys, també és fals, ja que el castell 
va ésser sotmès, durant un mes i 
mig, a bombardeigs continuats, la 
qual cosa comportà que es rendis
sin, ja que al castell no hi havia 
més de 50 persones, quan enfront 
tenien un exèrcit de 1.000 homes 
que més endavant arribaran a ser 
4.000. Així doncs, no voldria pas 
tirar el mite per terra, ja que de re
sistència si que n'hi va haver, però, 
algú devia confondre tres anys amb 
tres mesos. També podria ser que 
hi hagués hagut un error d'inter
pretació degut a que el 1491 hi va 
haver un intent per recuperar el 
castell, intent que crec que no va 
reeixir, però, fou suficientment 
greu com per què s'haguessin de 
movilitzar les vegueries. 

Un altre detall curiós, podria 
ser que el darrer comte de Pallars 
tenia una filla, anomenada Elisa
bet, de la qual fins ara tampoc no 
en teníem noticia. 

La Catalunya dins l'Espanya 
Moderna de P. Vilar és, sens dub
te, una de les obres que millor estu
dia bona part d'aquest periode per 
a tot Catalunya. Els resultats de la 
teua recerca confirmen o bé qües
tionen les aportacions de Vilar per 
aquesta zona? 

Bé, de fet, Vilar, tampoc ens 
diu massa cosses d'aquesta zona; 
en tot cas el que potser es qüestiona 
és la situació demogràfica del Pa
llars al segle XVI. Al segre XV, 
després de 30 anys de guerres, el 
Pallars queda molt despoblat i de
sapareixen molts pobles, —no sé si 
això pot ser un consol per la gent 
que ara hi ha, ja que no és pas ara 
la primera vegada que el Pallars es 
despobla—, però ràpidament al se
gle XVI es produeix una forta recu
peració demogràfica. Per exemple 
la Vall d'Àneu queda completa
ment destruïda per les guerres, pe
rò en els primers anys del XVI es 
recupera ràpidament, entre altres 
raons per què es troba amb una 
conjuntura molt favorable, com ho 
demostren les bones collites. 

Quan al segle XVIII em sem
bla recordar que també hi hauria 
alguna matisació cronològica a fer 
quant a les tendències demogràfi
ques apuntades per P. Vilar, tal 
com ho demostra la documentació 
dipositada a l'Arxiu dels Ducs de 
Medinaceli a Sevilla. 

Acabes de mencionar un arxiu 
de Sevilla. Suposo que la teua re
cerca —i ja ho apuntaves al princi
pi— deu haver estat tota una aven
tura, ja que, d'una banda has ha
gut d'escorcollar grans arxius, al
guns molt llunyans, i de l'altra has 
hagut d'espavilar-te per localitzar 
paperassa resseguint tots els pobles 
i moltes cases de la comarca. 

En primer lloc vaig treballar 
l'Arxiu de Protocols de Sort, des
prés vaig anar per tots els pobles 
empipant a la gent i he de dir que 
va ser bastant decebedor en el sen
tit quer queda molt poca documen
tació i aquesta està molt fragmen
tada. Posteriorment em vaig assa
bentar que a Sevilla hi havia l'Ar

xiu de Pallars a l'Arxiu dels Ducs 
(!'• Medinaceli i després de parlar-
ho amb la Doctora Eva Serra, que 
és la directora de la meua tesi, vaig 
decidir d'anar-hi. Es tracta d'un 
arxiu molt important per a estudiar 
aquest periode. 

Tota aquesta recerca de docu
mentació s'ha de dir que l'has ha
gut de realitzar durant els períodes 
de vacances. 

Sí, és clar, durant els estius, ja 
que he de combinar-ho amb la 
meua feina. 

Es podria dir que has consta
tat l'estat de dispersió i la pèssima 
situació del patrimoni documental 
del Pallars? 

Evidentment. Hi ha molta do
cumentació, però està molt descui
dada. També hi ha molta descon
fiança, que d'altra banda es justifi
ca degut a l'expoliació i mercat ne
gre de documents que estic segur 
que hi ha hagut. Doncs bé, tot això 
dificulta moltíssim la recerca i can
sa molt. També he de dir que hi ha 
hagut molta gent que m'ha acollit 
molt bé. Per exemple, ara recordo 
el bé que em van tractar al poble de 
Son. 

Una de les coses que es consta
ten més clarament és que manca 
molta documentació local; per 
exemple no he trobat cap llibre 
d'actes de cap Consell, tan sols a 
Sort, hi ha alguna cosa que fa refe
rència al Consell de Marquesat. 

Altres arxius importants en la 
meua recerca han estat l'Arxiu del 
bisbat a la Seu d'Urgell, l'Arxiu de 
la Corona d'Aragó i l'Arxiu Pro
vincial de Lleida. 

Quina és la topologia docu
mental que més has utilitzat en la 
teua recerca? 

Majoritàriament, documenta
ció notarial, documentació judicial 
i documentació eclesiàstica. 

Hi ha ja una data en què hau
rà d'estar enllestida la tesi? 

Com a molt tard, he de tenir-
la enllestida pel setembre de 1992, 
però, espero poder-la acabar 
aquest any. 

5 
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M'has parlat del Castell de 
València; tens coneixement de les 
actuacions de neteja i prospecció 
arqueològica que s'hi han fet, així 
com de la previsió de futures exca
vacions? 

Sí, en tenia alguna notícia. Se
ria molt interessant que es localit
zés la roca comtal; que crec que 
també s'anomenava roca de Segu
ra. De fet, crec que abans es deia 
Castell de Segura. Hi ha alguna do
cumentació interessant que descriu 
el Castell de València que, d'altra 
banda, era el centre administratiu i 
polític de la Vall d'Àneu; vall, que, 
al llarg de gairebé tot el període es
tudiat, se'ns apareix com la més ri
ca de tot el Marquesat de Pallars. 
Això es demostra per la demogra
fia, pels impostos que pagaven, 
etc. Moltes vegades, a nivell de Ca
talunya, s'ens ha donat una visió 
d'aquesta època del Pallars, com la 

d'una zona pobra, de pastors, en
darrerida, etc., i això és fals com
pletament. La Vall d'Àneu, potser 
n'és l'exemple més clar, ja que la 
seua riquesa es constata per exem
ple amb el fet que arribà a tenir 
una producció de blat tal que, de 
vegades, n'exportà a la Vall 
d'Aran i a França. 

Un alte dels aspectes potser 
més rellevants d'aquesta Vall era el 
grau de llibertats de què gaudia, 
tant a nivell civil com eclesiàstic. 
En aquest sentit, el que he trobat, 
que no se sabia, és que els privilegis 
dels aneuencs foren suprimits per 
Hug Roger III el 1462 amb la guer
ra. Ara bé, el fet curiós és que, en 
perdre la guerra els aneuencs hi 
sortissin guanyant en aquest sentit, 
ja que en rendir-se, varen posar 
com a condició la recuperació del 
privilegis que havien estat supri
mits. És aixi que, amb el pacte de 

refeudalització, els Cardona accep
taran aquesta condició, però impo
saran a canvi el pagament de la 
Quistia. Això explicaria, segura
ment, que durant la guerra hi ha
gués molta gent que no estigués 
massa d'acord amb lluitar al costat 
del Comte. 

D'aquests privilegis, potser 
caldria recordar que reconeixien 
els aneuencs com a homes lliures, 
que a més, tenien poder executiu i 
judicial propi, encarnat per un 
Consell i uns Braços de Cort i que 
aquests privilegis duren fins el 1716 
amb la implantació dels decrets de 
Nova Planta. 

Josep, tú que tens una pers
pectiva tan ampla del Pallars Sobi
rà, i no només pel coneixement del 
seu passat, sinó perquè, com ens 
has dit, t'has trepitjat gairebé tots 
els seus pobles i has parlat amb una 
gran part de la seua gent, com veus 
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la situado actual i quins creus que 
pot ser el seu futur? 

La comarca està en una situa
ció de fort despoblament i, a més, 
la vida tradicional ja ha acabat. Els 
recursos s'exploten de manera dife
rent; per exemple: Aigües Tortes. 
Hi ha algun fet curiós que jo no sé 
si molta gent coneix, com pot ser el 
que en molts indrets hi ha molts 
més arbres avui que no pas fa cent 
anys. Això s'explica per l'abando
nament dels conreus,... 

Quant al futur, crec que 
aquest, no només passa pel turis
me, per important que sigui. Crec 
que cal diversificar les activitats 

econòmiques, evitant destruir la 
natura. No ho sé, potser caldrà 
veure que passa quan estiguin en
llestides les obres de millora de les 
carreteres d'accés. Potser el pro
blema que es pot plantejar és que 
es converteixi en una zona d'oci 
per als barcelonins. Jo crec que hi 
poden haver altres tipus d'activi
tats i d'aprofitament dels recursos 
naturals, com per exemple un re
plantejament en l'aprofitament de 
les pastures per criar carn de quali
tat, ara que costa tant de trobar-
ne,... 

Considero que cal buscar una 
interacció d'equilibri entre els re

cursos i l'home i crec que això és 
possible. Però tamDé he de dir que 
darrerament he trobat a la gent 
molt desanimada. 

Aproximadament un dia i mig 
després d'aquesta conversa la si
tuació al Pallars era fa o no fa la 
mateixa, però les esperances dels 
alumnes del Josep se n'havien anat 
en orris i amb les seves les de tants 
altres: acabava d'esclatar la guerra 
al Golf; i és que, en el fons, com fa 
cinc-cents anys al Pallars, encara hi 
ha ara qui vol conquerir castells.» 

Xavier Català 

Dibuix: Tamarií. 
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Els ocells a les Valls d'Aneu 

La majoria de la gent forània, en sentir parlar de les 
Valls d'Àneu, pensen inconscientment en muntanyes 
i valls, neu, esqui o art romànic. Però també hi ha 
una part, petita, ben cert, de la població que, en refe
rir-nos a les Valls pensaran, immediatament, en Galls 
fers, Trencalosos, Perdius blanques o, perquè no, en 
Raspinells pirinencs. És clar que ens estem referint 
als naturalistes o, més concretament encara, als orni
tòlegs. 
1 és que les Valls d'Àneu, immerses en el cor mateix 
del Pirineu axial, presenten unes particularitats molt 
especials, quasi úniques, que les fan mereixedores 
d'una ornitofauna envejable. I no pensem que aquest 
és un fet marginal i sense importància: cal considerar 
que cada cop són més els «turistes amb binocles» que 
venen de qualsevol part del país o de l'estranger per a 
observar espècies que ja no es troben quasi enlloc 
més. Vegem una mica més concretament quines són 
les particularitats més importants de l'avifauna 
d'Àneu. 

Espècies destacables 

Com a serralada d'alta muntanya situada a l'extrem 
sud-oest del continent europeu, el Pirineu és límit —o 
gairebé límit— de distribució de moltes espècies típi
ques de contrades més nòrdiques o eurosiberianes. 
En aquest àmbit situarem el Gall fer (Tetrao uroga-
llusj, impressionant gallinácea, la més gran 
d'Europa, que assoleix a les valls de Cardós i Farrera 
la densitat més gran de tot el país, sens dubte. Com 
que és relativament difícil d'observar-ne en llibertat, 
sobretot galls —no pas gallines— molts visitants 
s'han de conformar amb visions fugisseres però difí
cils d'oblidar. 
També és important de citar la Perdiu blanca (Lago-
pus mutus), no tan espectacular, però igualment inte
ressant i bella, per bé que més escassa. 
La presència, de recent descobriment, del Mussol pi
rinenc (Aegoliusfunereus), com a niador, ens demos
tra que el Pirineu és, encara, una serralada salvatge i 
poc explorada, que contínuament ens ofereix sorpre
ses. 
Val a dir que el Pela-roques (Tichodroma muraría) 
no és gens espectacular i passa quasi desapercebut, 
però la seva nidificació corrent a la comarca hi afe
geix un valor més. Això mateix passa amb el Raspi-
nell pirinenc (Certhia familiaris) i el Cercavores (Pru-

FologralH-'s de M Domingo 

1 - Gall fer 
(Teírao urogallus) 

nella coUaris). El Picot negre (Dryocopus martius) 
omple de so les avetoses i imposa amb la seva presèn
cia. 
No podem oblidar, és clar, rapinyaires de tanta im
portància com el ja esmentat Trencalòs (Gypaetus 
barba tus) o l'Àliga daurada (Aguilà chrysaetos), se
nyors indiscutibles dels aires, amb la seva impressio
nant envergadura i una agilitat i potència de vol que 
ens fan dubtar d'algunes lleis físiques. Efectivament, 
qui hagi vist caçar una gran Àliga grossa (nom popu
lar de l'Àliga daurada de les Valls) enmig d'una tem
pesta amb neu i vent, comprendrà per què aquestes 
són més mestresses de la muntanya que qualsevol al
tre ésser, inclòs un d'humà. 

Espècies molt conegudes 

Si bé les espècies tractades abans són les que sempre 
hom destaca en parlar d'ocells a les Valls d'Àneu, no 
són, tanmateix, les més conegudes de la gent del país, 
amb alguna excepció, és clar. 
Quan preguntem pels ocells que coneix la gent, el més 
probable és que vinguin a la conversa les següents es
pècies: 
L'Aígüerola (Cinclus cinclus), que «oficialment» es 
diu Merla d'aigua, ocell mitjanet i rabassut, negros i 
amb el ventre clar, que sempre veurem en aigües cor
rents no contaminades, cosa que encara es pot trobar 
a Aneu. 
La Cul-roia, que en realitat són dues espècies (Phoe-
nicurus phoenicurus i Phoenicurus ochruros), petits 

8 



L'ARNA 

2 - Vollcr 
(Cypsfuivusí 

moixons, actius i refiats, que viuen lluny o a prop de 
l'home, però sempre on hi hagi pedres. 
Les Orenetes, amb diverses espècies (Hirundo rusti
ca, Delichon urbica i Ptyonoprogne rupestris), insec-
tivors estivals ben coneguts perquè sempre tornen als 
mateixos nius. 
El Corbàs (Corvus corax), gran ocell negre, és, enca
ra que no ho sembli, un moixó; és a dir, un Passeri-
forme —grup taxonòmic que abasta tots els ocells 
que canten—. 
Els Volters (Gyps fulvus) són grans rapinyaires que 
no poden caçar, mengen tota mena de cadàvers que 
troben per la muntanya. 
Les Pastoretes (Motacilla alba i Molacilla cinérea), 
amb la cua llarga que mouen amunt i avall, són dels 
insectivors més coneguts i apreciats, i dels pocs que 
ens acompanyen a l'hivern. 
Els Picots (Picus viridis i Dendrocopos major), amb 
el seu bec fort i recte, foraden els arbres vells per a 
fer-hi els nius o cercar insectes. 

Noms populars 

A part d'una gran riquesa natural, la presència 
d'ocells a les Valls també ens proporciona, de retruc, 
una gran riquesa cultural. Aquest fet ve demostrat 
pels seixanta-cinc noms populars que hem recollit di
rectament a la zona. Aquest gran nombre demostra el 
coneixement que tenen els aneuencs d'allò que els 
rodeja. 
Però tots aquests noms no els transcriurem ara, dei
xarem alguna cosa per al llibre que esperem de poder 
publicar enguany sobre els ocells del Pallars. Val a 
dir que, en principi, s'havia de titular com aquest ar
ticle, però posteriorment se n'ha ampliat l'àmbit re
gional d'estudi. 

Com conèixer-los 

Si volem entrar una mica en el món dels ocells és ben 
fàcil: només cal una mica de paciència i molta atenció 
i curiositat. Els podrem trobar arreu, des dels pobles 
fins als cims de les muntanyes (la Cigala —Phyrroco-
rax graculus— és l'ocell que assoleix major alçada del 
Món, i és ben present a la comarca). 
Ens ajudaran molt uns binocles —els de 8x30 o els de 
10x50 són els millors— i una guia d'ocells —les de 
l'editorial Omega, com ara la de Peterson, Mount-
fort i HoUom o la de Brunn i Singer son les més utilit
zades—. Naturalment, també ens serà imprescindible 
un bloc de notes, si és que volem progressar ràpida
ment, ja que la memòria és molt limitada. 
El que sí que s'ha de tenir ben en compte és el respec
te total i absolut a la vida de l'ocell. No s'han de mo
lestar en temps de cria i, molt especialment, quan són 
a prop del niu. 

Cloenda 

És ben evident que amb aquest article no coneixereu 
tots els ocells de les Valls, ni tan sols els hem esmentat 
tots. Pensem que aqui s'han citat 179 espècies, però 
aquesta no és la nostra intenció. Ens acontentarem si 
la gent s'adona que, amb els ocells i la Natura, les 
nostres valls i les muntanyes es veuen enriquides amb 
uns valors que són perfectament comparables, si no 
més importants, als culturals o històrics. Aixi, és tan 
important que el Trencalòs continuï trencant els nos
tres aires com que es pugui continuar visitant el co-
munidor de Son. Més encara si tenim en compte que 
el Trencalòs és un ésser viu com nosaltres i, molt pro
bablement, fa tants anys com nosaltres que coneix les 
muntanyes i les estima i respecta. Siguem com ell.» 

Màrius Domingo i de Pedro 
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1 - Pela-roques 
(Tichodroma muraría) 

2 - Cercavores 
(PruneUa coUaris) 

3 - Martinet 
(Montícola saxatiíis) 

- Cul-roia , 
(Phoenicurus ochruros) 

- Còlit gris 
(Oenanthe oenanthe) 

- Pardal d'ala blanca 
(Monlifringilia nivaíis) 

- Orendetes rosses 
(Plyonoprogne rupesiris) 

A - Falcó 
(Fa/co peregr'mus) 

B - Trencalòs 
(Gypaelus barbafus) 

C - Volter 
fCypsfulvus) 

D - Àguila grossa 
fAguilà chrysaeiosf 

Dibuixos de Bjarne Bertel 
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FRANCESC PRA TS i ARMENGOL 
Tremp (Pallars Jussà), 1964. 

És més conegut com el Siseo de Potxó o com el Potxó Gran (perquè a més, 
hi ha sa germana Teresa, la Potxona, i son germà Joan, el Potxó Xic). 

Va néixer a Tremp fa una mica més d'un quart de segle i hi ha viscut sem
pre. A Tremp va anar als «Nacionals —on va fer l'EGB— i després als «Cape
llans» —on va fer el Batxillerat—. Diuen que a tots dos llocs hi va aprendre a 
sumar més que no pas a restar; i és que sempre ha estat un botiguer. De ben xic 
ja venia gomes de les capses de sabates per tirar papers i munyequeres de cuiro 
als seus companys de classe i així va fer la primera pela. Els quartets que feia els 
invertia en la compra de llibres i ara en té massa, tants, que ja no li caben a casa. 

Als divuit anys es va matricular d'Història a l'Estudi General de Lleida. A 
la mili no li van voler. Ell diu però, que té un paper d'un tribunal metge militar 
que l'acredita com a «útil para todo servicio»: va ser «excedente de contingen
te». Aquest fet li va permetre d'acabar la carrera, treballar en la venda de saba
tes a Casa Potxó, i començar a ordenar i escorcollar arxius per la comarca. 

El 1989 el van fer sots-president de la Secció (després Societat) Amics de la 
Muntanya de Tremp, el 1982 va participar en la fundació de la revista «Lo 
Raier» i el 1986 del «Centre d'Estudis del Pallars». 

A part d'alguns articles d'història comarcal, ha participat en els llibres 
«Dos-cents anys d'impremta al Pallars. Recull de premsa i bibliografia» (1986) i 
«Tremp, 1884-1984. Cent anys d'història» (1987). Acaba de publicar «La Ciu
tat de Tremp durant la Segona República i la Guerra Civil (1931-1938)», que és 
la seua tesi de licenciatura. 

A l'actualitat dedica el temps que li resta després d'una dura jornada de tre
ball —dedicada a la venda de calçats de tot tipus a l'empresa familiar—, a la se
cretaria del Centre d'Estudis del Pallars i a l'estudi de la crisi del segle XVll al 
Pallars. 
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Camarada Fidel 

A r Anna. 

Segurament que ni el meu nom ni el nom del 
meu poble et deuen dir res, és normal. Però el de la 
meua terra si que ha de tenir algun significat per a tu. 
Sóc pallares, la terra que va veure néixer Ramon Soli-
va, aquell qui amb Valentín González, «el Campesi
no», us va ensinistrar amb molts cops de peu a tu, a 
l'Ernesto «Che» Guevara i al Camilo Cienfuegos en 
les arts miUtars, aquell qui, amb tant d'encert, va di
rigir la defensa de Bahia Cochinos. 

Si t'escric aquesta carta és perquè per les meues 
venes hi cor una sang vermella com la de la bandera 
per la que va morir mon padri a la batalla de l'Ebre. 
Jo també sóc comunista, i em fot que aquells qui 
sempre van defensar l'ortodòxia marxista-leninista 
ara prenguin aires burgesos de socialdemòcrates. 

La història que vull explicar-te no és, per inver
semblant, irreal, i penso que pot ser-te de molta 
ajuda en la situació en què et trobes. 

El cas és que fa un parell d'anys que un grup de 
biòlegs, metges i antropòlegs de la Universitat de 
Barcelona van venir al Pallars i hi van realitzar diver
ses recerques científiques entre els seus habitants. 

12 

Van prendre mostres de sang, van mesurar dimen
sions cranianes, van estudiar expedients i historials 
clínics i els van contrastar amb els d'altres zones. 

Els resultats, de tant esparverants, els van ataba
lar i no van saber què fer-ne. Si jo me'n vaig assaben
tar és perquè llavors treballava de cambrer al Xino-
Xano, la discoteca de moda, i una nit, mentre expres
sava la buidor d, la meua vida i confessava el meu 
amor a una biòloga de l'equip, ella, per canviar de te
ma, em va explicar on havien arribat amb les investi
gacions. 

Sembla ser que dels estudis portats a terme per 
aquell equip, es desprèn que els pallaresos tenim una 
capacitat craniana superior a la resta d'humans, i que 
aquesta superioritat augmenta lentament però pro
gressiva. El cap se'ns va fent gros a mida que ens 
anem fent grans sense que això es noti excessivament. 
L'única explicació racional que ells van trobar a l'as-
sumpte és la presència a la sang dels pallaresos d'una 
proteïna fins aleshores desconeguda que van anome
nar «component K». 

És possible que això sembli que no té cap mena 
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d'importància o bé que sigui un simple caprici de la 
natura, però res més lluny de la realitat. He de con-
fessar-te que jo no tinc estudis —tot i que sóc una 
persona llegida—, però que la curiositat científica i la 
suspicàcia intel·lectual sempre m'han motivat. 

Fou aixi com vaig arribar a una conclusió que, 
per la seua evidència va passar desapercebuda a 
aquells savis. Fidel, no ens hem pas d'enganyar: jo et 
puc assegurar que el Pallars és possiblement la terra 
del món amb una densitat més alta de sonats per kilò-
metre quadrat. Els pocs que ens escapem de la sona-
dura —i no del tot— som aquells que només utilitzem 
l'aigua per rentar el cotxe quan plou: som els addictes 
alscubates. 

I ara ve quan et preguntes que cony té a veure 
l'aigua amb els cubates, els cubates amb els pallare-
sos, els Pallaresos amb el component K, i el compo
nent K amb Cuba. És molt senzill i si em permets, 
t'ho explicaré. 

Modestament et diré que, amb les meues lectures 
científiques, em va resultar fàcil de descobrir la causa 
de tot. Si partim de la premissa de l'existència del 
component K comuna a tots els pallaresos i si accep
tem un considerable grau de sonadura majoritari 
entre tots ells, hem d'acceptar que hi ha d'haver un 
factor ambiental que determini l'existència d'una co
sa per causa de l'altra i aquest factor ambiental és, 
evidentment, l'aigua del Pallars. 

Per posar-te un exemple entenedor, et diré que a 
prop del meu hi ha un poble que es diu Talarn. Ta
larn és un poble famós entre d'altres coses per les se
ves fonts, especialment la font de Caps. 

Es diu que qui beu assíduament aigua de la font 
de Caps es torna boig. Els de Talarn diuen que això 
són les males llengües de Tremp que tenim enveja del 
seu terme i, amb l'ajut d'antropòlegs manipulats, 
s'entesten a dir que la sonadura majoritària entre els 
habitants del terme és degut a l'endogàmia i no pas a 
l'aigua. 

Res més lluny de la realitat. Però són molt curts 
de mires aquells qui només veuen la sonadura dels 
veïns i no reconeixen la seua, perquè ja t'he dit que al 
Pallars, de sonat, qui més qui menys, tothom, o gai
rebé tothom n'està en un grau perfectament constata-
ble amb un mínim d'observació. 

L'aigua és l'únic denominador comú dels palla
resos i allò que ens fa ser com som. El Pallars és una 
terra amb poca gent, només som vint mil i entre 
aquestos vint mil, difícilment en trobaries dos o tres 
que s'entenguessin perfectament. L'aigua és la causa 
de la nostra discòrdia. 

És per això que et faig una proposta meditada i 
elaborada que penso que a més de ser brillant, pot 
salvar la nostra causa. Tu saps perfectament que el 
món és ple de dualismes, be-mal, alegria-tristesa. 

dolç-salat, i tants altres. Portat el dualisme al tema 
que ens ocupa has d'acceptar que, entre les persones 
d'aquest món, poden diferenciar-se dos grups: els qui 
beuen alcohol i els qui no en beuen. Els primers es 
pensen que no beuen aigua, però no és veritat, l'aigua 
forma part en major o menor mesura de totes les be
gudes alcohòliques i també de totes les begudes que 
combinen amb l'alcohol. Els segons, els qui no beuen 
alcohol, o bé beuen aigua, o bé beuen altres líquids 
en què l'aigua és un element important. 

L'aigua del Pallars, pel poc consum que té a 
l'actualitat, és gairebé una cosa inofensiva, però po
tencialment és una arma terrible. 

Imagina't que, en una primera fase, aconseguís
sim instal·lar a Talarn la fàbrica que la Coca-Cola té 
a Tarragona. Seria fàcil de convèncer els dirigents de 
l'empresa: aigua molt millor que la de l'Ebre, tanta 
com vulguin, i de franc. Això conjuntament amb una 
destil.leria d'Havana Club una mica batejat posaria 
fora d'òrbita tot el personal normal no ja del Pallars, 
sinó de tot l'estat: una discòrdia total i absoluta entre 
els nostres clients faria acte de presència al país i dei
xarien de funcionar les poques coses que ara funcio
nen. 

En una segona fase, encaminada als abstemis, 
podríem promoure una nova tongada d'addicció de 
lleixiu a les marques convencionals d'aigua embote
llada i llençar una campanya publicitària gegantina 
d'aigua pura pallaresa: el caos seria total. 

Això només seria el començament, que deixaria 
fora de sistema Felipe González i tota la colla de gali
fardeus que ara et foten la punyeta. Després, amb 
més calma, podríem preparar l'expansió dels nostres 
productes per tot el món i arribar a dominar-lo. Què 
et sembla? 

Si l'assumpte et sembla interessant, hauries de 
mirar de dir-m'ho ben aviat, ja que properament 
l'Ajuntament de Talarn començarà a promoure la 
creació d'un polígon industrial i caldria que reservés
sim les parcel.les necessàries.» 

Teu i de la Revolució. 

Bonifaci Matabous. 
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LO BISBOT 

Folo: J. Comas. 

LO VISTAIRE O 
BULL DE LA LLENGUA 

Dels embotits que es fan amb el porc, n'hi ha per 
tots els gustos i per totes les ocasions; lo vistaire o 
bull de la llengua n'és un. 

«Lo vistaire» era el futur promès que anava a ca
sa de la promesa a «fer vistes» o conèixer-la. El tracte 
o compromís ja havia estat arranjat entre les dues fa
mílies per un intermediari que acostumava a ser un 
tractant de bestiar. Lo vistaire o nuvi anava a veure la 
xicota i aquesta el convidava a berenar oferint-li 
aquest embotit, que és un dels millors del tossino. 

Ingredients: 
• Llengua de porc. 
• Carn magra. 
• Sal i pebre negre. 

Elaboració: 
S'escalda la llengua de porc, es raspa la mucosa i 

es talla al llarg en dues o tres tires. Se salpebra i es po
sa dins d'un budell, normalment el cular (recte) que 
és el més resistent i ample; s'acaba d'embotir amb la 
mateixa carn de la llangonissa procurant que la llen
gua quedi al centre del budell. Es lliga i s'escalda com 
la resta de bulls i es penja al celler per assecar i curar. 

Es menja a la primavera o a l'estiu. 
Si mai aneu a «fer vistes» a les Valls d'Àneu, 

amb una mica de sort potser el podreu tastar.0 

Ester Isus i Barado. 
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DE L'ECOMUSEU N.2 MARC 1991 

Editorial 

Quasi bé sempre, quan es parla d'ecomuseus es fa 
referència a la participació activa de la població com a un 
pilar bàsic sobre el qual descansa tot projecte d'ecomu-
seu. La realitat, però, és de vegades molt diferent. 

D'una banda, podem observar ecomuseus que, sota 
la custòdia d'una personalitat local, no són més que pe
tits museus locals on es conserva in situ —i no sempre— 
un determinat patrimoni que, amb el pas del temps, que
da obsolet i mig oblidat per tots, sobretot quan aquesta 
personalitat desapareix. 

D'altra banda, també podem observar ecomuseus 
que per causa de plantejaments actuals, deixant comple
tament en mans de la població sota la gestió del patrimo
ni, acaben fracasant. Això sí, si es vol, després d'un inici 
eufòric i modèlic (cas, per exemple, d'alguns ecomuseus 
francesos que han tingut gran ressò dins del camp de la 
museologia internacional). 

Des d'aquesta perspectiva ens preguntem: com par
ticipar?, com fer participar? Aqui, però, només volem 
donar algun element de reflexió. 

En un primer moment, la població ha de tenir cons
ciència del seu propi patrimoni, de quin és, de valorar-lo 
i de donar-li un sentit per al seu estudi-conservació-difu-
sió-restitució. 

En segon terme, es fa necessari que aquest estudi-
conservació-difusió-restitució del patrimoni el porti a 
terme un conjunt d'especialistes per tal de rendibilitzar al 
màxim aquesta gestió. 

Ni la població ni els especialistes per si sols podran 
dur a terme els seus objectius si no es complementen els 
uns amb els altres, si no s'ajuden mútuament en pro d'un 
objecte comú, si no col.laboren dia rera dia, si no s'esta
bleix un diàleg permanent. 

D'una forma ideal, creiem que ni els tècnics ni els es
pecialistes han de determinar quin és el patrimoni d'una 
comunitat, i més si no són part integrant d'aquesta po
blació. Sí que poden, però, ajudar a valorar-lo mitjan
çant l'estudi i la difusió dels coneixements derivats 
d'aquest estudi. La població per la seua banda, ha de re-

* \ \ 

Coma de Berros (Valls d'Àneu). Foto: E. V.V.À. 

conèixer que vivim en un món dominat per l'especiaHtza-
ció i que, com a conseqüència d'això, els tècnics i els es
pecialistes científics són els més indicats per a dur a bon 
terme certes tasques específiques, com les relacionades 
amb la gestió del patrimoni integral d'una comunitat. 

Editor: Consell Cultural de les Valls d'Àneu 
Director: Ferran Relia 
Coordinació: Joan Abella i Jordi Abella 
Assessorament lingüistic: Carme Font 
Disseny gràfic: Raül Valls 

GENERALITAT DE CATALUNYA / AJUNTAMENT D'ESTERRI D'ANEU / 

CONSELL CULTURAL DE LES VALLS D'ÀNEU 

^ 

i 
ECOMUSEU 

Valls d Aneu 
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Col·leccions Pallareses a Barcelona. 
L'obra de Ramon Violant i Simorra 

Gràcies al seu extens fons fotogràfic, Ramon Violant i Simorra ens ha 
deixat un important material etnogràfic. Foto: M.A.I. T.P. 

Ben segur que tots i cadascun dels pallaresos que de 
grat o per força han emigrat a altres terres tot buscant la 
dolçor del clima o noves oportunitats de treball i de rela
ció, s'han endut, s'enduen i/o s'enduran una part del pa
trimoni etnològic que oportunament els fa recordar qui 
són i quina és la seua terra. Cançons, dites, costums i fins 
i tot objectes són part d'aquest bagatge. Ramon Violant i 
Simorra (Sarroca de Bellera 1903 - Barcelona 1956) no va 
ser una excepció i ja des dels seus primers anys (1923) a 
Barcelona, l'interès que tenia per la cultura el va posar en 
contacte amb l'ESBART CATALÀ DE DANSAIRES 
on va conèixer entre altres al folklorista Joan Amades. 
Empès per una voluntat d'homenatjar els seus pares i 
amb ells els pallaresos que seguien vivint a la terra, va co
mençar a publicar petits articles sobre costums i fets dels 
pallaresos en revistes i butlletins de centres d'esplai i de 
cultura (1). 

Més endavant i després d'aquest primer periode 
d'entusiasme, de contactes i de formació, emprèn, a par
tir de 1932, el vertader treball d'etnògraf i d'etnóleg que 
la seua àmplia bibliografia ens revela. Les seues mono
grafies i treballs ens expliquen molts dels aspectes de la 
vida quotidiana dels pallaresos i ens acosten a allò que 
feien, creien i sentien aquells ardits homes i dones de 
muntanya. Pel que ell ens n'ha explicat sabem, que la 
seua economia estava basada en la ramaderia ovina i que 
els seus ramats recorrien quilòmetres quan començava 
l'hivern per anar a les planes de Lleida i a la primavera 
tornar al Pallars; que treballaven petits horts vora les ca
ses, que feien formatges i pa; que eren bons traginers i 
que celebraven les festes amb xirinol.la i bon humor i 
moltes coses més que tots sabem... 

El que també va fer en Violant, va ser recollir objec
tes, atuells, estris pallaresos que li varen servir de pretext 
per obrir a Barcelona un espai museogràfic denominat 
LA CASA PALLARESA dins del Museu Etnogràfic de 
Catalunya (2). Aquest espai ha estat obert al públic du
rant més de quaranta anys en el recinte del poble Espa
nyol de Barcelona. Era un alè de Pallars en la ciutat. 
Malhauradament tots hem perdut aquest espai, però ens 
queden els objectes i els treballs. Llegint-los i estudiant-
los aprendrem a estimar un país, uns homes, unes dones i 
una natura. 

Dolors Llopart 
Directora del Museu d'Arts, Indústries i 

Tradicions Populars de Barcelona. 

Kamon Violant i Simorra era un gran observador de la quolidianilal de 
la vida Pallaresa. Foto: M.A.I. T.P. 

(1) Vegeu per a més detalls la seua biografia feta per Ramona Violant i 
Ribera i Lluis Calvo i Calvo. Ed. Nou Art Thor. Col·lecció Gent 
nostra. Barcelona 1991. 

(2) Tot i que el nom administratiu l'any 1942 va ser «Museo de Indus
trias y artes populares», el nom amb el qual a Violant li agradava 
anomenar-lo, era el de Museu Etnogràfic. 
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Recuperant el nostre passat 

Des de l'Arxiu Històric de les Valls d'Àneu s'està 
duent a terme, des que va ser fundat l'any 1985, el procés 
de salvaguarda d'una part important del patrimoni docu
mental d'Àneu. Sens dubte, aquesta àrea patrimonial, 
com a part constituent del patrimoni integral de les Valls 
d'Àneu representa, d'alguna manera, la base, si no im
prescindible molt necessària, per explicar l'actuació 
d'una població assentada sobre un espai físic al llarg 
d'un periode de temps, i per a definir-la com a cultura 
concreta. 

La varietat de components que agrupats formen 
l'esmentat patrimoni documental, molt ric pel que fa a la 
quantitat i a la tipologia, no es redueix a la documentació 
municipal i notarial ni a altres tipus de documentació es
crita, com ara els llibres o qualsevol publicació, sinó que 
engloba, també les imatges que la cultura ha generat. 
Aquests documents gràfics contenen un volum d'infor
mació important i permeten l'aproximació d'una manera 
visual i entenedora a altres temps, a altres maneres de 
viure que, en definitiva, ajuden a explicar el present, el 
com i el per què de la nostra situació actual. 

La importància d'aquest tipus de documents, princi
palment fotografies, fa necessàries actuacions que vetllin 
per la seua salvaguarda i recuperació. Amb la creació de 
l'Arxiu Fotogràfic, l'Arxiu Històric donava un pas deci
siu en aquesta direcció. Després d'haver iniciat un procés 
de buidatge dels diferents arxius fotogràfics, institucio
nals i particulars, que contenen imatges de la terra 

d'Àneu, i d'haver rebut donacions desinteressades de 
mans d'alguns particulars, ha arribat el moment de cons-
cienciar la població de la necessitat de reunir, amb la 
col.laboració de tots, còpies de les fotografies que la gent 
guarda a casa seua, per tal de garantir la conservació i 
l'accessibilitat d'aquests fons, i possibilitar la seua con
sulta a aquells que estiguin interessats en la cultura 
d'Àneu. 

És per això que l'Arxiu Històric i el Consell Cultu
ral, aquest mes de març, inicien una campanya de recolli
da de fotografies entre la població. En linies generals, la 
campanya consisteix a realitzar visites concertades a totes 
les cases de les valls per tal de recollir els originals foto
gràfics que els propietaris tinguin a bé de cedir, i obtenir-
ne còpies que més tard passaran a formar part de l'Arxiu 
Fotogràfic, on s'especificarà el nom o noms dels do
nants. Es garanteix que, un cop siguin realitzades les cò
pies, els originals seran retornats als seus propietaris. La 
campanya finalitzarà amb una exposició a partir del ma
terial recollit que donarà a conèixer l'experiència. 

Cal dir, però, que l'èxit d'aquesta campanya depèn 
en bona part de la col.laboració i receptivitat de la pobla
ció d'Àneu. Agraïm l'interès que sempre han demostrat 
els aneuencs per la recuperació del seu patrimoni, i dema
nem comprensió davant les molèsties que la campanya 
pugui representar. 

Joan Blanco i Barrilado 
Arxiver de l'Arxiu Històric de les Valls d'Aneu. 

hamília Tomeu d'Estem d'Àneu. ¡918. Foto: AHVVA. 17 
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L'Exposició L 'Ecomuseu de les Valls d'Àneu: 
La identitat d'un territori. Una primera nota estadística. 

L'exposició del projecte de l'Ecomuseu de les Valls 
dÀneu, fou visitada per un total de 624 persones de les 
quals 466 (74.6%) passaren per la sala entre el dia 1 de 
novembre de 1990 i el dia 15 del mateix mes —primer pe
ríode d'obertura al públic—, 60 persones (9.61%) entre 
el 16 de novembre i el 21 de desembre —visites concerta
des—, i la resta en la segona reobertura entre el 22 de de
sembre de 1990 i el 6 de gener de 1991 (98 persones que 
representad 15.79%). 

Pel que fa al lloc d'origen dels visitants, s'observa 
un lleuger equilibri entre les proporcions que afecten als 
visitants originaris de les Valls d'Àneu (47.25%) i els visi-
tans forànis a la comarca (48.07%), mentre que els pro
cedents de la resta de la comarca (Pallars Sobirà) s'agru
pen al voltant del 4.67% del total. 

En relació a l'edat, el grup de visitants, tant autòc
tons com forànis, més nombrós que ha visitat l'exposició 
és el que agrupa als «adults» (77.47%), seguit pels «jo
ves» (15.7%) —aquest percentatge inclou la visita d'una 
escola, de Garraf que per si sola representa el 7.26% del 
total o el 48.11% del total de joves—, i la «gent gran» 
(7.41%). 

Si tenim en consideració com a criteri diferenciador 
el sexe, trobem més visites de dones (52.47%) que d'ho
mes (47.52%) encara que en una relació bastant equili
brada. 

El dia de la inauguració, fou el que escolliren gran 
part del públic per visitar-la. 

Jordi Rey 
Guia de l'exposició. 

El Patrimoni Cultural al V Congrés d'Antropologia 

Durant la setmana del 10 al 14 de desembre, es va ce
lebrar a la ciutat de Granada el V CONGRÉS D'AN
TROPOLOGIA en el qual, i per primera vegada, es va 
incloure el simpòsium «ANTROPOLOGIA i PATRI
MONI CULTURAL». Fou dins d'aquest simpòsium que 
els tècnics-antropòlegs de l'Ecomuseu de les Valls 
d'Àneu varen presentar la comunicació «L'Ecomuseu de 
les Valls d'Àneu: home, territori i temps. Cap a una nova 
museologia». 

Per una altra banda, s'ha obert amb aquest simpò
sium, un espai de diàleg, reflexió i discussió sobre quines 
poden ser i de fet quines són ja, les aportacions de l'An
tropologia en el món del patrimoni. En aquest sentit i 
dins del context estatal, la comunicació presentada apor

ta una experiència pionera en la gestió del patrimoni, al
hora que s'enquadra dins la nova línia de la museologia 
catalana. 

La participació de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu 
en aquest congrés ens ha possibiUtat d'obrir contactes 
amb experiències, museus i altres iniciatives que ens per
meten contrastar les nostres pròpies idees sobre com ges
tionar el patrimoni integral d'Àneu. 

En conjunt, era l'escenari perfecte on explicar i dis
cutir des d'una perspectiva crítica conceptes, línies de tre
ball i d'actuació en el tema del patrimoni. 

Joan Abella i Jordi Abella 
Tècnics antropòlegs de 

l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu. 

Nova exposició al paller de Casa Gassia 

A partir del proper dia 23 de març, s'inaugurarà en 
el paller de casa Gassia una nova exposició que sota el tí
tol de PARCS NATURALS i ESPAIS PROTEGITS, vol 
donar a conèixer els espais naturals protegits per la Gene
ralitat de Catalunya com a mostra representativa dels 
ecosistemes catalans. 

Aquesta exposició, organitzada pel Parc Nacional 
d'Aigüestortes i estany de Sant Maurici i pel Consell Cul

tural de les Valls d'Àneu i que compta amb la col.labora
do de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, romandrà oberta 
fins al 6 d'abril. 

L'acte inaugural, que s'acompanyarà per una 
presentació a càrrec d'Eduard Parés, tindrà lloc el dia 23 
de març a les 12 del migdia. La inauguració d'aquesta ex
posició es complementarà amb un seguit de conferències 
al voltant del tema dels espais protegits. 
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LA GRÍPIA 

per Lurdes Marsol 

ECOMUSEU DE LES VALLS D'ÀNEU 
desembre 

Aquestes festes de Nadal, al paller de casa Gas-
sia, es va poder tornar a veure l'exposició del projecte 
d'Ecomuseu de les Valls d'Àneu. 

EXPOSICIÓ DE MATERIAL ARTESANAL 
1 - 6 de gener 

L'Associació de Jubilats de les Valls d'Àneu va 
fer una exposició de material artesanal fet amb les 
seues pròpies mans. Vam poder gaudir de material 
treballat amb fusta (pipes, salers), treballs de ganxet, 
brodats, etc. 

CAVALCADA DE REIS 
5 de gener 

Els reis van tornar a aparèixer pels pobles de la 
nostra Vall. Com cada any van portar els regals pels 
nostres infants. Va ser una nit d'alegria. 

SANTA ÁGUEDA 
5 de febrer 

Aquest dia totes les dones de les Valls van sortir 
al carrer. És la diada de les dones!. Després de la mis
sa que es va celebrar a l'església d'Esterri d'Àneu, 
van fer el vermut i una ballada de sardanes. Per aca
bar la festa vam anar a dinar totes juntes, només do
nes!. Les majorales es van encarregar d'animar la 
festa amb el sorteig de regals i després, com totes les 
festes, aballar!!! 

CARNESTOLTES 
10 de febrer 

Carneslollcs. Fülo: AHVVA. 

0^ w l ' !*• * 

Inauguració de l'Exposició: l'Ecomuseu de Ics \ alK d" \iicii: la ideniiiai d'un lerriíori. 
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Parc Nacional d'Aigües Tories i llac de Sant Maurici. 

PROPERES ACTIVITATS 

CAMPANYA FOTOGRÀFICA 
Març-juny 

Des de l'Arxiu Històric de les Valls d'Àneu s'ini
ciarà, a partir d'aquest mes, una campanya de reco
llida de fotos antigues i, posteriorment, es farà una 
exposició. 

EXPOSICIÓ DE PARCS NA TURALS 
I ESPAIS PROTEGITS 
23 de març 

Durant quinze dies, al paller de casa Gassia, tin
drà lloc una exposició sobre Parcs Naturals i Espais 
Protegits de Catalunya, organitzada conjuntament 
pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu i el Parc Na
cional d'Aigüestortes i estany de Sant Maurici. 
També es faran conferències relacionades amb la te
màtica de l'exposició. 

APLEC DE SANT BEADO 
Maig 

Se celebrarà el dissabte abans de l'Ascensió a 
l'ermita de Sant Beado de Cerbi. 

APLEC DE SANTA MARIA 
1 de maig 

Com cada any, aquest dia ens trobarem a l'aplec 
de Santa Maria d'Àneu, per celebrar tots plegats la 
diada de les Valls d'Àneu. 

MARE DE DÉU D'ÀNEU 

No ho deien tot, Vall d'Aneu, quan obries 
la graciosa intimitat 
i, llavi encès d'epifanies, 
enllà del somni eres llevat 
decorrenties. 
No tot ho deien quan, silent, 
colgada en frondes i muralla 
duies, a la senalla, 
obres d'ermita i llànties d'oferent. 
Sols un tità podia obrir-te el viure, 
còncava tassa del somriure. 
Però la senzillesa és complaent. 
I en cercle de penyals, Maria, 
si el cel és branca, ocell i vent, 
vall d'Àneu és policromia 
i guarda diligent. 
Els murs romànics de l'ermita 
infonen a les penyes un aire cenobita. 

Santa Marta d'Àneu. 

Foto; Daniel Pi i Tramunt. 

Enric Balaguer i Mestres. 
Barcelona, 1991. 
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La toponímia y una eina 
de coneixement 
a la punta deis dits 
No és casual que la toponimia (l'estudi deis noms de 
lloc), i per extensió l'onomàstica (l'estudi dels noms 
propis, inclosa sobretot l'antroponimia, el dels noms 
de persona), sigui una de les poques disciplines capa
ces d'interessar al mateix temps els lingüistes, els geò
grafs, els historiadors i altres especialistes de les cièn
cies que han rebut la curiosa etiqueta d'humanes - de 
les ciències inexactes, doncs, dit sigui sense demèrit i 
per a sort seua i nostra. 

No és casual, sobretot, perquè els topònims, aquests 
noms que ens relliguen a la terra més que no els de 
cap altra mena, ens condueixen també, en un mateix 
viatge pels segles, a la nostra història i —tot és u— a 
la història de la nostra llengua, a les seues formes pre
tèrites. 

Una eina per a conèixer 

Efectivament, sovint ha estat remarcat el valor dels 
topònims com a fòssils lingüístics: d'una banda, per
què es conserven noms de lloc d'origen prellatí (molt 
freqüents a l'Alt Pirineu', aràbic (sobretot a la Cata
lunya Nova i, més encara, al País Valencià i les Illes)2, 
romà i germànic (especialment a la Catalunya nord-
oriental)3; d'una altra banda, perquè molts altres, 
essent purament catalans, és a dir mots que han esde
vingut topònims en una fase lingüistica ja romànica, 
contenen encara avui formes que l'evolució natural 
de la llengua ha anat bandejant, ja siguin purs arcais
mes o bé encara dialectalismes. Un dels principals 
exemples d'aquest fenomen es troba tot just al Piri
neu occidental, amb la conservació de terminacions 
vocàliques i consonàntiques que el català ha perdut 
de fa molt de temps". I no cal dir com la coneixença 
d'aquests fenòmens ens ajuda a comprendre el nostre 
passat, confirmant o invalidant dades històriques o 
llegendàries, o servint fins i tot de base per a la for
mulació de noves hipòtesis. Sense anar més lluny: és 
partint de la toponímia que Coromines llençà l'atrac-
tiva teoria del manteniment d'una llengua de tipus 
bascoide, tal volta ibèrica, a les actuals comarques 
del Pallars, la Ribagorça i la Vall d'Aran fins gairebé 
el segle X, o és també la toponímia allò que més cla
rament indica quines àrees del país van tenir poca o 
molta influència els àrabs, els romans o els conqueri
dors germànics. Factors tots ells, no ho oblidem, que 

van jugar un paper clau, cadascun cu cl seu moment i 
a la seua manera, en la formació real del que avui en 
diem Catalunya, i en les diferències, igualment reals, 
que hi ha dins de Catalunya (dialectals, de costums, 
de formes de treball i de vida,...). 

Podríem dir, exageran només una mica, que els topò
nims són la crònica de la nostra constitució íntima i 
del nostre creixement, amb uns aliments dosificats i 
diversos segons l'etapa, amb unes malalties que supe
rem o que ens marquen, amb uns amics i uns veïns 
que estimem o que ens la juguen...; són una radiogra
fia, doncs, de la nostra vida com a poble. 

Una eina per conèixer 

Tot això i més, certament, ens ho poden dir els noms 
de lloc. Però és clar que, per treure'n tot el suc, cal 
també saber apropar-s'hi. Aquesta és una qüestió 
prèvia que condiciona l'èxit de qualsevol valor que 
després s'hi vulgui relacionar: com conèixer la topo
nímia? 

Hi ha dos passos successius, tots dos importants, i 
certament complementaris, en el seu estudi. Podríem 
dir que són dues feines, i que l'una sense l'altra coixe-
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ja. La primera ha de ser la recollida deis topònims. 
La segona el seu estudi lingüístic i històric, si s'escau. 
No necessàriament les mateixes persones s'encarre
guen de l'una i de l'altra, si bé, lògicament, té més ga
ranties un treball filològic que es basi en unes dades 
recollides de primera mà i amb rigor. 

La tasca de recollida de topònims ja té una certa tra
dició al nostre país, i son modèlics els reculls existents 
sobre gran part de Mallorca i del Camp de Tarrago
na, que són les zones més densament treballades. Per 
tal d'afinar al màxim, aquests reculls se solen fer per 
termes municipals, i no cal dir que el mètode princi
pal és l'enquesta oral als bons coneixedors del terreny 
(normalment pagesos i pastors d'edat avançada), si 
bé caldrà completar (o contrastar) el mostrari de 
noms amb dades oficials (registres) i sobretot històri
ques (documentació medieval i moderna, capbreus, 
testaments, fogatges, etc.). Cap nom no es pot donar 
per dolent; cal escorcollar cada element que tingui un 
nom propi:'no només pobles, rius i muntanyes, sinó 
també partides, finques, camins, fonts, arbres singu
lars, masos, salts, coves, etc., sense oblidar la toponí
mia urbana (carrers, places, llocdits, edificis,... i 
també els renoms i malnoms). Existeixen actualment 

bons manuals sobre els mètodes de recollida de topò
nims, que qui vulgui posar mans a la feina farà bé de 
consultar i pairs. 

Pel que fa a la segona feina, que consisteix a esbrinar 
el significat de cada topònim i, en conseqüència, el 
seu origen, també Catalunya és un país amb destacats 
especialistes. Ja a les darreries del s. XIX, Josep Ba-
lari va posar unes bases (en el seu llibre Orígenes his
tóricos de Cataluña) que després serien esmentades 
però també esmenades per una generació crucial de 
lingüistes: Francesc de Borja Moll (coautor del mo
numental Diccionario Català- Valencia-Balear), Enric 
Moreu-Rey (impulsor de la Societat d'Onomàstica i 
autor d'Els nostres noms de lloc, entre altres obres) i 
Joan Coromines (responsable deis Estudis de toponi
mia catalana, però també del gran Diccionari Etimo
lògic i Complementari i d'una obra de dècades que 
tot just ara comença a veure la llum, VOnomasticon 
Cataloniae, que pretén recollir i explicar els noms 
propis de totes les terres de parla catalana). Entre 
aquestes obres essencials i les pròpiament dedicades a 
gramàtica històrica (Moll, Badia i Margarit, Duarte 
& Alsina, etc.) hom pot recollir dades suficients per 
esbrinar l'origen i el significat de la major part de 
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Casa Badia. Dorvc. Folo: EVVÀ. 

noms. Hi ha encara, a més, obres més especialitzades 
sobre pre-romanisme (celtisme, iberisme, base...), 
llatí, arabisme, germanismes,... Tot i que sovint no 
calen gaires trencadures de cap (p. ex. quan un topò
nim com Mont-roig correspon a un poble o una ele-
vació que tingui un terreny de coloració predomi
nantment rogenca), és cert tanmateix que convé no 
refiar-se sistemàticament de la primera impressió, so
bretot quan l'efecte és xocant o la versemblança difí
cil: ni a Pelagalls pelaven galls, ni Montlleó és al cor 
d'Àfrica (ni el castellà León tampoc), ni Torà és lloc 
de toros (ni de toreros), ni a Golmés s'han dedicat 
històricament al conreu del meritori esport avui cone
gut com a futbol... De fet hom no es pot refiar ni dels 
textos antics (sobretot si no són absolutament antics, 
és a dir, si són dels segles XIII, XIV o posteriors), 
perquè els escrivans de l'època hi traduïen al llatí 
(llengua dels documents) els noms propis catalans, i 
de vegades la traducció era feta a partir d'un desco
neixement absolut de l'origen i el significat reals del 
topònim (sense anar més lluny: el Montlleó esmentat 
fa poc apareix certament com a Monte Leone, sense 
que això sigui cap garantia de certesa; un altre exem
ple clar de com la traducció no era literal, i per tant 
tampoc fiable: un nom tan evident com Bellpuig de 
vegades apareix llatinitzat no com a Bellum Pòdium 
sinó com a Pulcrum Pòdium, que fa el mateix sentit 
però òbviament amb mots diferents). No sempre és 
així, és clar: d'altres vegades justament la forma do
cumental és allò que ens dóna la pista fonamental per 
a l'esclariment d'una etimologia (p. ex. l'actual La 
Gurullada, que hom creuria sufixació de curull [?] si 
no fos que unànimement els documents medievals en 
diuen ipsa Grucillada o coses semblants: ve, per tant, 
de cruïllada, «lloc de cruïlles», sentit que d'altra ban
da està d'acord amb la seua situació estratègica). 

Una cosa ha de ser clara: si bé el signe lingüístic 
(Saussure dixit) és arbitrari, els topònims, en tant que 
aplicacions secundàries de mots preexistents, no ho 

són pas. El camí cap a la creació d'un topònim sol co
mençar per una designació genèrica (el castell efecti
vament nou que acaba sent Gastellnou, la terra de 
forma rodonenca que esdevé un fixat Camprodon, el 
castell propietat d'un tal Galindus que donarà nom a 
Castellgalí, etc.), i això no només quan es tracta de 
noms comprensible (catalans o fins llatins) sinó, 
compte, també pel que fa als més estranys topònims 
pre-romans o aràbics. Que avui no els comprenguem 
(o que l'estadi de les investigacions els facin estranys 
fins i tot per als especialistes, que n'hi ha més d'un i 
de dos casos) és una cosa, però tota una altra que en 
el moment de la seua creació no fossin per als par-
lants d'aquelles llengües tan clars com els nostres 
Montfred o Torreblanca. 

Només alguns tipus de noms de lloc s'escapen a 
aquesta norma de realisme, per exemple els hagioto-
pònims (amb noms de sant: sovint indiquen el culte 
de la parròquia local o d'una ermita prèvia a l'exis
tència del poble, però és cert que el favor per una ad
vócelo o per una altra poc sovint prové de factors ob
jectius), o molt més clarament els casos de trasllats i 
de sèries nominatives. El trasllat de topònims és un 
fenomen universal: pensi's només en l'existència a 
Amèrica de centenars de noms de pobles i ciutats co
piats d'Espanya (al Sud) o d'Europa (al Nord) —és 
evident que l'existència d'una Mérida a Veneçuela no 
respon a les mateixes causes històriques que provoca
ren la creació d'aquest topònim llatí a 
Extremadura... Doncs bé, aquest és també el cas (si 
bé sovint més difícil de reconèixer per als afectats) de 
molts noms de llocs catalans que es repeteixen a una 
banda i l'altra de la frontera històrica entre Catalu
nya Nova i Vella (i fins i tot d'Occitània: és el cas dels 
Verdun que donaren el nostre Verdú), marcada pels 
esdeveniments de la reconquesta comtal enfront els 
musulmans entre els segles VIII i XIII. Pel que fa a 
les sèries, són el recurs més arbitrari de tots: quan en 
un mateix moment s'ha de donar nom a un grup de 

Vall d'Unarrc. Foio: AHHVA. 
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llocs (per nova creació, per reconquesta i afany de re-
bateig, etc.) fóra fins a cert punt lògic que hom esco
llís tot de noms d'un mateix camp semàntic. Pel que 
fa als noms de poblacions aquesta és una teoria dis
cutida, si bé possible precisament també en el marc 
històric de la reconquesta; però és cosa acceptada pel 
que fa sobretot a la toponímia urbana: qui no ha vist 
néixer una nova urbanització els carrers de la qual te
nen tots, sistemàticament, noms de flors, o de vents, 
o de sèries similars? 

Fetes aquestes excepcions, el cert és que, com hem 
dit, els topònims el que fan és explicar-nos alguna 
dada a l'abast de la geografia, la història o la realitat 
del lloc: les fórmules més habituals són la indicació 
del terreny (Pujalt, Els Prats, Rocacorba, Riudare

nes), de l'arquitectura (Torrefeta, El Masnou, Ponts, 
Setcases), de la vegetació (La Molsosa, L'Arboç, Po
mar), de la fauna (Tordera, Llobera, Cabra, Vilade
cavalls), de l'activitat agrícola, ramadera o comercial 
(Els Horts, Pallerols, La Molina, Malmercat), del 
propietari o poblador (Ferran, Calaf, Els Pallaresos) 
o de la situació jurídica (Vilafranca, Les Coromines, 
El Pedró dels Quatre Batlles). Sempre indiquen una 
realitat i per això el nom propi fou abans nom comú. 
Els topònims, per tant, neixen de la necessitat huma
na de singularitzar, d'anomenar-ho tot, i neixen d'un 
acte indicatiu, d'una deixi, d'un senyal comunitari. 
Són paraules, com qui diu, que surten de la punta 
mateixa dels dits.» 

Albert Turull. 

Font de Santa Llúcia. Foto: AH VVÀ. 

1. P. ex. Esterri, Unarre, Aran, Isil, Isavarre, Son, Escalarre, 
Alós, Sorpe, Alins, Espot, Eslaís, etc.. És fonamental per al conei
xement d'aquesta mena de noms l'obra de Joan Coromines Estu
dis de toponímia catalana (Barcelona: Barcino, 1965-1970), sobre
tot els estudis «Sobre els elements pre-romans del domini català», 
«La survivance du basque jusqu'au bas moyen àge» i «Miscel.la
nía de toponímia bascoíde a Catalunya». 

2. Alguns arabismes al Principat; Calaf, Massalcoreig, Vinaixa, 
Alfarràs, Almenar, Vimbodí, Margalef... 

3. En dir romans és clar que vull dir directament llatins, no pas 
evolucionats normalment a través del català com a llengua filla del 
llati. Són noms d'aquesta mena, p. ex., Llimiana, Lluçà, Oliana, 
Veciana, etc. Els topònims germànics deriven sense excepció de 
noms de persona, ja que és en el camp de l'antroponimia que les 
llengües germàniques presents a Catalunya {gòtic i, en menor 
mesura, fràncic) van deixar la seua petja, sobretot entre els segles 
IX i XII; p. ex. Puiforniu, La Geltrú, Toloríu, Gombrèn, Riquer, 
Galí, Guimerà, Ferran, Sunyer, etc. 

4. Exemples (sense sortir del Pallars): (Estany) Gento, Musiero, 
Bassiero, Estanyardo, Carbonero, Obago, Socampo, Castellasso, 

Corte, Sorpe, Fontifreda, Comalavare, Saliente, et. són noms que 
conserven vocals finals com a arcaisme (més exemples a l'article dè 
Coromines «Survivance du basque...» esmentat a la nota 1. Un 
altre bon exemple és la conservació de -n final a Camprodon (de 
fet «campo rodó», r ̂ fò rodon en català antic, derivat del llati RO-
TUNDUS) o —més complex per altres motius— al pallares Estaon 
(paral.lel arcaic de l'actual estació, amb el sentit de «parada» o 
«posada»); semblantment l'aparició de l'article es / sa / ses (avui 
dialectalisme de les Balears i la Costa Brava, però antigament d'ús 
general) fossilitzat en topònims de zones que no usen pas aquesta 
mena d'article, com Sant Just D-es-vern, Sant Esteve Ses-rovires, 
Sant Joan D-es-pí, Sa-rroca o Sa-llavinera.. 

5. Especialment l'obra del reusenc Ramon Amigó, Sobre inven
taris de noms de lloc. Introducció metodològica (Reus: Centre de 
Lectura, 1989); i del mateix autor, com a recull exemplar. Mate
rials per a l'estudi dels noms de lloc i de persona, i renoms, del ter
me de Reus (Reus: Associació d'Estudis Reusencs, 1988). Esmen
tem també els reculls de l'Aleixar i Capafonts (per Albert Manent), 
L'Albiol, Belltall i Passanant (Enric Moreu-Rey), La Canonja (M. 
Teresa Montaña), o, del mateix Amigó, Almoster, La Mussara í 
Prades, entre altres. Del Pallars, no tenim noticia que hi hagi pu
blicat sinó el recull de Jordi Mir sobre Tremp (1983). 
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LA MOSQUERA 

Les estadístiques diuen que el 
nombre de persones al món que 
parlen més d'una llengua amb fluï
desa ultrapassa el bilió. De fet des 
d'una perspectiva contemporània i 
històrica el bilingüisme i el multi-
lingüisme, més que no pas l'excep
ció, són la norma. 

Aquesta manifesta importàn
cia del domini d'una o unes llen
gües a part de la materna, podem 
fonamentar-la en diversos aspec
tes: 

Un d'ells és la comunicació 
oral i escrita amb d'altres cultures. 
Ser ciutadà, en el ple sentit del 
mot, en el món dels anys norantes, 
implica poder tenir accés a una sè
rie de persones i de fons d'informa
ció, encara que usin una altra llen
gua que no sigui la pròpia. En 
aquest sentit, aprendre idiomes sig
nifica obrir portes i trencar fronte
res, simbols, aquests, inequívocs 
d'aïllament. De fet, si hom admet 
que la llengua és el millor tresor 

/ 

^ 

# 

^ 

que té un poble, aprendre-la és la 
millor manera de valorar i com
prendre la seua identitat. Aixi ma
teix, la meravellosa proliferació de 
llengües dóna un magnífic colorit 
al món. És molt difícil imaginar-se 
un món on tothom parlés la matei
xa llengua. Seria com desposseir a 
la natura dels seus colors, i reduir-
la a blanc i negre. 

Un altre duu al món dels nego
cis: els futuristes de l'economia 
afirmen que el domini d'idiomes 
serà un dels requisits més exigits a 
l'home de negocis, de cara al segle 
XXL Els països han esdevingut 
mercats massa petits, i la interde
pendència econòmica internacional 
ja és un fet. 

També és un aspecte a desta
car el que fa referència al desenvo
lupament de la ment. Segons els 
darrers estudis dels neurolingüis-
tes, el coneixement d'idiomes po
tencia la capacitat mental i posa en 
funcionament parts del cervell que 
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no es veien afectades en el cas del 
monolingüisme. Al mateix temps, 
l'experiència mostra com quantes 
més llengües hom sap, més fàcil re
sulta l'aprenentatge d'altres. 
Aquesta constatació és especial
ment important per a la nostra si
tuació lingüística catalana on, com 
a d'altres països, l'estudi d'un idio
ma estranger suposa l'adquisició 
d'un tercer codi lingüístic. 

Aquesta conscienciació social 
envers la necessitat dels idiomes, 
ha donat peu a una gran demanda 
de l'aprenentatge de llengües: avui 
dia gairebé tothom aprèn, si més 
no, un idioma internacional, dife
rent de la seua llengua materna. 
Aquesta situació duu al terreny de 
l'ensenyament dels idiomes, i con
seqüentment a un possible negoci. 
El món de l'ensenyament dels idio
mes mou enormes sumes de diners 
(centres d'ensenyament, viatges a 
l'estranger, llibres, materials, etc.). 

Es tracta de poder aprendre 
els idiomes d'una manera efectiva i 
sobretot ràpida. Tot això estimula 
la investigació de com ensenyar-los 
millor. El que els lingüistes volen 
esbrinar, dintre de les disciplines de 
la Lingüística Aplicada i la Psico-
lingüística, és com les persones 
aprenen els idiomes, quins són els 
mecanismes mentals que hi interve
nen, i quines diferències i simili
tuds que hi entre l'aprenentatge de 
la llengua materna i una segona 
llengua. El seu objectiu és treure al 
mercat els millors mètodes d'apre
nentatge (llibres, cintes, vídeos, 
etc.), és a dir, aquells que millor 
s'adeqüin a la manera com treballa 
la ment i, així, garantir un apre
nentatge ràpid i efectiu. 

El progrés científic en les dis
ciplines esmentades ha anat mar
cant els diferents enfocaments me
todològics al llarg de la història de 
l'ensenyament dels idiomes. 
Només amb un cop d'ull als llibres 
més emprats darrerament, podem 
comprovar les contínues transfor
macions que el seu ensenyament ha 
experimentat. A aquest progrés 

científic cal afegir-hi el avenços 
tecnològics (magnetòfons, casset
tes, diapositives, vídeo i ordina
dors). 

Tota aquesta investigació fa 
palesa la importància que té en 
l'ensenyament dels idiomes, el ma
teix que en d'altres matèries, una 
bona metodologia: ensenyar ade
quadament, intentant aproximar el 
màxim possible el mètode de tre
ball als mecanismes mentals de 
l'alumne. 

No és fàcil ensenyar idiomes, 
cal que el professor tingui una bo
na preparació, i aquesta preparació 
va molt més enllà del domini i co
neixement de l'idioma que s'ense
nya. 

No és, en canvi, difícil apren
dre una llengua, sempre que hi hagi 
per part de l'alumne motivació i 
una bona dosi de paciència i cons
tància. Paciència perquè adquirir 

una llengua és un procés llarg, i no 
existeixen receptes màgiques del ti
pus «Aprengui anglès en tres set
manes». Constància perquè pas
sats els primers cursos, on sembla 
que cada dia s'aprenen coses, s'ar
riba a un estadi on la sensació és 
que no s'avança i el desànim sor
geix ràpidament: les classes d'idio
mes estan plenes de persones que 
han començat tres i quatre vegades 
l'aprenentatge d'una mateixa llen
gua. 

De tot el que s'ha exposat es 
pot deduir el gran enriquiment per
sonal que suposa l'aprenentatge de 
llengües estrangeres en els nostres 
dies, i la importància de tenir a la 
nostra societat uns bons professio
nals que les ensenyin amb una me
todologia adient.» 

José Miguel Lucea. 
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Sigui avui «lo Coder» en homenatge d'un clàssic 
de la llengua catalana, una obra que a les acaballes de 
l'any 1990 va celebrar el 500 aniversari de la seua pri
mera edició. Aviat és dit, això de mig segle d'anar pel 
món. Però el que meravella és que està escrita en un 
català que avui no se'ns fa estrany de llegir i que mos
tra un estil àgil, descriptiu, minuciós i realista. Tant, 
que Lola Badia, professora de literatura catalana à la 
Universitat de Barcelona i eminent medievalista diu 
que amb les descripcions que hi llegim, es podria ro
dar una escena de guerra ambientada al segle XV sen
se que hi faltés cap detall. 

Us estic parlant del Tirant lo Blanc. 
Joanot Martorell, l'autor de bona part de la no

vel·la, era un cavaller de molt caràcter. Al llarg de la 
seua vida es va barallar a títol personal en multitud 
d'ocasions i per les més diverses raons. Res d'estrany 
té, doncs, que aquest talant bregós trobés bona sorti
da també en el camp de batalla. La informació que 
ens dóna a la novel.la és ben bé de primera mà. 

No és pas la meua intenció explicar-vos el Ti
rant. Només pretenc animar-vos a llegir-lo; i no us 
deixeu impressionar per les 1.000 pàgines que té. 

Per acabar, un recordatori de la proposició no 
de llei aprovada pel Parlament de Catalunya, que 
diu: 

El Parlament de Catalunya acorda: 
1. Declarar l'espai de temps comprès entre el 23 

d'abril de 1990 i el 23 d'abril de 1991 com a «Any del 
Tirant lo Blanc» i convidar totes les institucions, enti
tats i ciutadans de Catalunya a participar en el con
junt d'iniciatives que s'organitzen arreu dels països 
de parla catalana. 

2. Demanar a la UNESCO, abonant l'acord del 
Consell de la Generalitat Valenciana, que declari el 
20 de novembre de cada any «Dia Internacional de la 
Lectura». 

3. Instar el Govern de la Generalitat perquè pro
curi que les diferents institucions estatals, autonòmi
ques i locals celebrin adequadament «L'Any del Ti
rant lo Blanc» amb emissions filatèliques, dedicatò
ries de carrers i places a la novel.la, als seus autors i 
als seus personatges, i totes aquelles iniciatives que 
contribueixin a la difusió d'aquesta obra cabdal de la 
literatura. 

4. Declarar solemnement l'essencial unitat de la 
llengua en tots els països i comunitats autònomes de 
parla catalana, unitat de la qual «Tirant lo Blanc» 
n'esdevé una mostra fefaent i paradigmàtica, ja que 
fou escrita per Joanot Martorell, cavaller de Gandia, 
publicada en primera edició a València el 1490 i en se
gona edició a Barcelona l'any 1497. 

Palau del Parlament, 19 d'octubre de 1990.« • ,W- áSsSsí,. ,íw«««è. 

Carme Font 
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LA CIUTAT DE TREMP 
DURANT LA SEGONA 
REPÚBLICA I LA 
GUERRA CIVIL 
(1931-1938) 
Francesc Prats i Armengol 
Rafael Dalmau Editor. 
Barcelona 1990. 

Francesc Prats va néixer a 
Tremp el maig de 1964. L'any 1987 
es llicencià en historia contemporà
nia per la Universitat de Barcelona. 
Estudi General de Lleida. 

A part de diversos articles re
lacionats amb la historia del Pa
llars és coautor de les obres: «Dos-
cents anys d'impremta al Pallars: 
recull de bibliografia (1986), i 
Tremp 1884-1984(1987). 

L'impacte causat per la cons
trucció de l'embassament de Sant 
Antoni modificà les estructures 
econòmiques i social de la Conca 
de Tremp. El procés de creixement 
causat per les obres de la Canaden
ca arribà al seu punt més àgil en la 
década dels 30. 

El nou marc politic republicà 
propicià el trencament almenys 
momentani, de les velles estructu
res polítiques locals i comportà el 
desenvolupament d'associacions 
tant de caire socio-econòmic com 
recreatiu que, juntament amb els 
nous quadres dirigents, dugueran a 
terme un replantejament del paper 
que havia de jugar la ciutat de 
Tremp. 

28 

LA CWÏM DE 
TREMP DURANT LA 
SEGONA REPÚBLICA 
1 LA GLERM CIVIL 

(1931-1938) 

CSEHBSi 

!,.A p O B l A DE 5EGIJR: 

L N I R L L A N L C D O I A 
1 LA P t í l T A HLSTORIA 

: \ 

LA POBLA DE SEGUR: 
ENTRE L'ANÈCDOTA I 
LA PETITA HISTÒRIA 
Josep Civis i Botella. 
Ed. Pagès editors. 
Col·lecció «La Perdiu Xerra» del 
CEP, núm. 2. Lleida 1990. 

Josep Civís va néixer a la Po
bla de Segur el 15 de setembre de 
1913, al barri del Raval «de Baix» 
que li marcaria la seua trajectòria 
humana. De jovenet hagué de 
prendre l'ofici patern, el de flaquer 
que desenvolupà al forn de casa. 
Civis, conegut com «lo pepito del 
pastisser» rebé la seua formació 
inicial als germans de la Salle. És, 
però un autodidacta que, seguint el 
pròleg d'en Ramon Boixareu, li 
'Dcà viure anys de resurrecció i es
perança: l'adveniment de la Repú
blica, implantació a la Pobla de 
l'entitat «Palestra», constitució lo
cal de la Federació de Joves Cris
tians de Catalunya. Tot aquest 
món se n'anà en orris el juliol de 
1936. 

En aquest llibre s'apleguen en 
un llenguatge correcte i fins i tot ric 
un grapat d'anècdotes i de bocins 
de la vida vilatana. Record d'un 
temps, d'uns personatges i d'unes 
«cosetes» com diu l'autor que bro
llen de la mateixa espontaneïtat 
amarades del toc humorístic. 
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VIOLANT I SIMORRA 
Ramon Violant i Ribera 
Liuis Calvo i Calvo 
Edicions de Nou Art Thor. 
Barcelona 1990. 

Ramona Violant i Ribera —fi
lia de Violant i Simorra— i Lluís 
Calvo i Calvo ens ofereixen aques
ta interessant biografia sobre l'et-
nògraf pallares Ramon Violant i 
Simorra. En una acurada edició 
que inclou abundant fotografia i 
un extens apèndix bibliogràfic els 
autors recorren en tres capítols els 
origens: la dècada de 1930: el ma
trimoni, les monografies pallare-
ses; la dècada de 1940: el Museu 
d'Indústries i Arts Populars, les 
primeres obres de síntesi; la dècada 
de 1950: un doble dol, les col·labo
racions al Centro de Etonología 
Peninsular del C.S.LC; anys des
prés; l'entorn antropològic de 
l'obra científica d'en R. Violant i 
Simorra. 

TEMPS DE FLORETES, 
TEMPS D'AMORETES 
LA PRIMAVERA. 
Diversos autors. 
Edicions Pleniluni. Barcelona 1986 

Aquest llibre forma part d'un 
cicle de reculls sobre folklore que 
abraça tot l'any: l'hivern, l'estiu, 
la tardor i la primavera. 

L'objectiu no és cap altre que 
el de ser una eina útil per a educa
dors i gent interessada en aquest te
ma. En ella hi trobareu una síntesi 
explicativa de les festes. S'acompa
nya de material divers i heterogeni: 
danses, cançons, refranys, dites en
devinalles... 

El llibre es divideix en set 
blocs: 

• La primavera. 
• La Quaresma, la Setmana 

Santa i Pasqua Florida. 
• Sant Jordi i la Mare de Déu 

de Montserrat. 

GENT 
NOSTRA 

VIOLANT I SIMORRA 
Ramona Violant Ribera i 

Lluís Calvo Calvo 

• Les festes de maig. 
• Segona Pasqua o Pasqua 

Granada. 
• Corpus. 
• Els aplecs del bon temps. 

Pep Coll M 

La bruixa 
del Pla de Beret 

EditonaJ Empúries 
'*Ty Barcelona 

LA BRUIXA 
DEL PLA DE BERET 
Pep Coll 
Editorial Empúries. 
Barcelona 1991. 

Pep Coll és professor de Llen
gua i Literatura catalanes, que, a 
més a més, escriu per a lectors de 
totes les edats. Nascut en un poblet 
de muntanya, la seua literatura 
pretén, més que res, de recuperar 
històries, mites i paraules del nos
tre vell i abandonat Pirineu. En el 
camp de la literatura juvenil, ha 
publicat un recull de rondalles 
(Quan Judes era fadrí i sa mare fes
tejava) i dues novel.les (Elsecret de 
la moixernera i La Mula vella) i dos 
reculls de narracions per a adults 
(Totes les dones es diuen Maria i 
L'edat de les pedres). Amb aquest 
conte s'estrena com a escriptor in
fantil. 

Molta gent creu que tot això 
de les bruixes són romanços del 
passat, contes de la vora del foc. 
La Maria i el Bernat de Bonarri, els 
últims nens d'un poblet gairebé 
abandonat de les Valls d'Àneu, 
també s'ho pensaven. Fins que una 
nit el seu avi els confessa un gran 
secret: les bruixes fan com l'ós del 
Pirineu, el qual passa l'hivern ama
gat dins de la cova, però apareix de 
nou a principis de primavera, més 
afamaït que mai. Té raó l'avi? És 
cert que les bruixes no moren mai? 
es pregunten els nens. Una vella ca
sa en ruïnes, els ajudarà a desco
brir la veritat...» 
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VENT DE PORT 

pel professor Tringoles 

Poc a poc ens anem apropant al meravellós gua-
risme que guarirà el nostre país de tots els mals que 
l'amenacen i el revolucionen. I davant de la relativa 
proximitat de tan senyalada i festejada data les opi
nions al respecte són riques i variades. Sembla, però, 
i no sense certes reticències i dubtes a l'hora d'afir
mar-ho, que la majoria ens dediquem senzillament a 
esperar i veure que passa. Alguns, amb l'esperança 
que l'èxit arribarà; altres, vaticinant un desastre de 
conseqüències nefastes per l'economia; mentre uns 
poquets, els elegits per la glòria, aprofiten el poc 
temps que queda a marxes forçades per posar-se les 
botes. Doncs bé, amics i seguidors del nostre consul
tori, fa uns mesos que no dono l'abast a obrir cartes 
on em donen i em demanen possibles solucions a un 
hipotètic fracàs del 92, i he decidit fer-vos cinc cèn
tims de la proposta que m'ha semblat més viable. La 
carta, signada per Antoni Titola i Morralet, anacore
ta que prega per la salvació de les nostres ànimes en 
una cabana dels boscos de Bonabé, diu el següent: 

«Benvolgut professor Tringoles, no sé ben del 
cert si aquesta és la plataforma escaient per donar a 
conèixer les meues càbales. Si no ho és, oblideu-vos 
d'aquesta carta del Dimoni, però si el camí ha estat 
encertat, us demano per pietat que la feu pública i 
que Déu perdoni els vostres pecats i la meua vanitat 
per creure que puc solucionar l'apocalíptic 1992. He 
estat pensant durant dos llargs anys en la soledat 
d'aquests paratges i només vec un antídot contra el 
verí del 92: preveure l'organització d'una olimpíada 
de consolació pel cas. Déu no ho vulgui, que Barcelo-
na-92 sigui un fracàs. Amb la lliure participació dels 
atletes i sense els controls antidòping, us proposo un 
seguit de pràctiques esportives que faran renéixer la 
germanor entre els homes i dones d'aquest món: 

— Solemne inauguració dels jocs Àneu-92, la nit 
de Sant Joan, amb la pujada al Faro d'Isil per encen
dre la Falla Olímpica. 

— Cursa d'anada i tornada, per parelles, des del 
carrer dels Horts fins a la corba de la Vaca (es pena-
litzarà els atletes que s'entretinguin desmesurada
ment). 

— Concentració al pont de la Cadena dels parti
cipants de la cursa combinada de bicicletes i motos. 
Es sortirà en bicicleta (es recorda als participants l'ús 
obligatori del seient) i s'anirà fins al primer punt 
d'abituallament de petaquetes, ubicat a la corba del 
Cargol, on els corredors començaran a agafar les 
seues respectives «motos». Tot seguit, i un cop hagin 
estat escalfats els motors, s'emprendrà camí cap a la 
meta, situada a les rodalies de «Chez Pierret». 

— Salts de trampolí a la bassa Calenta, previ 
«escalfament» mitjançant els mètodes tradicionals. 

— Sessió de cloenda a l'estany de Sant Maurici 
amb l'entrega de premis dalt dels Encantats, des d'on 
els guanyadors faran una exhibició de les noves tècni
ques de vol sense motor. 

Rebeu una cordial benedicció d'Antoni Titola». 

Resposta: estimat amic, els camins del Senyor 
són inescrutables. Encara no sabem si Collegats esta
rà en condicions per permetre la cursa que ha de por
tar els corredors a «Chez Pierret». Tingueu la segure
tat, però, que si la carretera està arreglada, més d'un 
alt càrrec de l'administració tindrà en compte la vos
tra proposta.» 
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CARALLADES 

Dibuix: Raül Valls 

Amb la febre de la neu i l'aglomeració, el padrí 
ha perdut les ulleres. 

Per què no l'ajudes a trobar-les? 
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