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ÁRNICA 
NIAL 

Ordinàriament, s'utilitza el terme cultura com a sinònim 
de desenvolupament i millora mitjançant l'ensenyament i 
l'educació. Així tenim que és freqüent sentir parlar de «perso
na culta o inculta», de «nivell cultural», etc. Aquesta accepció 
del mot cultura és, si més no, molt limitada i poc correcta, en
cara que sigui la més utilitzada. 

El terme cultura, vist des d'un punt de vista més ampli i 
més rigorós, fa referència a les formes de comportament que 
s'han desenvolupat en l'home, formes que són distintes en 
cada comunitat ja que s'adquireixen per aprenentatge. 

Els homes viuen en societats i els membres d'aquestes so
cietats comparteixen sempre nombrosos estils i maneres de 
comportament que agafades en conjunt constitueixen la seua 
cultura. Cada societat té la seua cultura (i sovint les seues sub-
cultures), diferent en la seua integritat de la de qualsevol altra 
societat. 

Així doncs, el terme cultura fa referència a les formes i 
processos d'adaptació de l'home al medi, al seu desenvolupa
ment científic i tecnològic, a les maneres d'organitzar-se so
cialment i política, a les formes de vida que el caracteritzen, al 
grau de consciència de sí mateix que assoleix, a les seues creen
ces i sistemes de valors, a la seua creativitat, a la seua afectivi
tat, etc. 

Per tot això, la cultura és quelcom dinàmic, en constant 
evolució. Per tant, quan es parla de determinades cultures s'es
tan fent talls cronològics i/o geogràfics. 

Sovint però, succeeix que, per raons ideològiques, econò
miques, sòcio-polítíques o, fins i tot, personals, s'intenten bas
tir artificialment determinades identitats culturals diferencia
des que paral·lelament o posteriorment aniran a justificar la 
seua estructuració formal a partir d'una subjectiva interpreta
ció de la realitat en la qual es recolzen. 

Quan arriba això, el que pol passar és que per mirar-se 
massa el propi melic s'acabi perdent el món de vista. 



ÁRNICA 
LA PIPIDA 

per Albert Tunill 

La llengua i el país 
Entrevista a Josep Murgades 

La primera cosa obligada: 
tu vas ser el ponent del «Mani
fest dels Marges», del 1979, que 
va provocar tot de reflexions, 
una nova embranzida en el tema 
de la llengua, quan havia arribat 
un moment en què la gent es pen
sava que amb la democràcia es
tava tot aconseguit, etc. Des de 
la perspectiva del que va ser i de 
la polèmica que s'ha registrat ara 
—perquè sembla que això sigui 
cíclic—, quina anàlisi fas de la si
tuació, per no dir del futur, de la 
llengua? 

La meva resposta és, per 
desgràcia, negativa, és a dir, no 
crec que hagi canviat res subs
tancialment de llavors ençà, i es
tableixo sempre el següent simil 
pel que fa a aquesta pregunta: 
Evidentment és licit que avui dia 
ens demanem si es viu millor a 
hores d'ara, amb tot el sentit so
cial, o fa 15 o 20 anys. No costa
ria gaire de convenir que avui dia 
hi ha unes condicions de vida, un 
nivell de vida millor que no hi 
havia fa 15, 20, 30 anys. Però 
formulada així, la pregunta no 
deixa de ser capciosa. Per què hi 
ha dues condicions de vida social 
en el sentit ampli del terme? Sen
zillament perquè ha augmentat el 
pastis. Però d'injustament repar
tit, avui dia, n'està tant o més 
que podia estar-ne fa 15, 20, 30 
anys, el pastís. Llavors, pel que 
fa a la llengua, és una mica el 
mateix. A hores d'ara, 
certament, hi ha més de presèn
cia pública del català, perquè no 
està perseguit. Però de fet conti
nua sent l'espanyol la llengua he

gemònica i no s'ha invertit 
aquesta relació de dominancia. 
Per tant, en aquest sentit, la Ge
neralitat, la Direcció General de 
Política Lingüística, abans la 
Constitució i l'Estatut, i després 
la llei de NormaHtzació Lingüís
tica, no han vingut a fer allò que 
s'entén que haurien de fer, és a 
dir, invertir aquesta relació de 
dominancia. Això no ho han fet. 

Aquest és un plantejament 
purament polític, clar... 

És clar, és que és un proble
ma polític el problema de la llen
gua. La resta és un problema de 
literatura, però prèviament és 
una qüestió política. 

Per on creus que es podria 
capgirar, doncs? 

Doncs caldria aconseguir 
que el procés de substitució ope
rés, no com continua fent-ho a 
favor de l'espanyol i en detri
ment del català, sinó que fos 
exactament a la inversa. És a dir, 
que cada cop el català tingués 
més de poder de discriminació, i 
que l'espanyol retrocedís en con
seqüència. És a dir, senzillament 
que s'invertís el procés. 

Però tu has estat molt crític 
amb les campanyes de Normalit
zació Lingüística (el «depèn de 
vostè», etc.). Cal doncs, un can
vi de marc legal, un canvi de con
cepció de l'Estat ? 

Evindentíssimament. Això 
que es fa, totes aquestes campa
nyes, poden estar fetes per bona 
gent d'allò més ben intenciona
da, això jo no ho discuteixo. 
Ara, són només cosmètica i ma
quillatge. És clar, què cal fer? 
anar i canviar el marc polític. 
Això és el que no estan disposats 
a fer, perquè, entre d'altres co
ses, no estan disposats a canviar 
les relacions de poder, de poder 
en aquest cas, aplicat a la llengua 
i a través de la llengua. 



La pípída 

ero 

Una altra qüestió de llengua 
canviant de terç. No ja pel que fa 
a la vitalitat sinó el model de 
llengua. Tu ets el co-autor de 
« Teoria de la llengua literària se
gons Fabra», i has tingut polèmi
ques amb els autors de « Verino
sa llengua» i d'altres d'aquesta 
tendència. Ara s'ha creat el Gec 
(Grup d'Estudis catalans). 
Aquesta gent cap a on creus de 
veritat que poden tirar... ? 

Bé, a mí, la majoria 
d'aqueixa gent que integren el 
Gec, i ho dic sense cap escrúpol, 
no em mereix la menor conside
ració intel·lectual. Ho dic a par
tir de les coses que els he anat lle
gint, primera. Ara a banda això, 
són una seqüela: una seqüela de 
la mateixa inèrcia, de la mateix 
inopia en què ha vegetat l'Insti
tut d'Estudis Catalans ja de fa 
molts anys. Són una seqüela de 
la mateixa incapacitat de l'Insti
tut d'Estudis Catalans, aixi que 
va advenir l'anomenada demo
cràcia, o si més no, l'acabament 
de la dictadura franquista, de 
tornar a surar i de tornar a po
sar-se al dia. Clar, aleshores cal 
una autoritat. Aquesta autoritat 
no hi és, 0 ha perdut absoluta
ment tot el prestigi que havia tin
gut, justificadament, anys enre
ra. Les institucions de poder, 
d'altra banda, cal dir també que 
no han sabut fer-li prou costat, a 
l'Institut d'Estudis Catalans, i 
que màxim li han donat alguna 
subvenció, però no aquella rati
ficació de prestigi que li conve
nia. És fruit d'aquest mateix ma
rasme, en què s'ha mogut cada 
cop més l'Institut d'Estudis Ca
talans, que han sortit ara aquests 
tipus amb la pretensió d'erigir-
se, d'una o altra manera, en una 
mena de contra-poder, en una 
mena d'organisme fornidor d'al-
ternatives lingüístiques, etc. I 
això ès perillosissim. Perquè això 
significa discrepar de l'única 
autoritat que, malgrat tot, hem 
de continuar reconeixent com a 
única. En aquest cas, jo crec que 
el que hem de procurar és tot just 
de tornar a enfortir el prestigi de 
l'Institut d'Estudis Catalans, de 
tornar a aconseguir que sigui una 
autoritat activa, i activista, fins i 
tot. 

L'última qüestió en relació 
a la llengua és —també havies 
participat en la redacció d'un 
Manifest— la relació entre els 
dialectes i l'estandardització. Ho 
havíeu elaborat des de l'Estudi 
General... 

Sí, l'any 84. 
El Manifest «El català llen

gua nacional o idioma munici
pal?». Tu creus que, des d'ales
hores (que no va ser sol aquest de 
Lleida, sinó que hi havia altres 
manifestos, de Perpinyà, de les 
Illes, de València, d'Alacant), ha 
canviat alguna cosa, s'ha avan
çat? 

No, i donaré també només 
un exemple. Nosaltres llavors 
(tot just feia poc més d'un any 
que havia aparegut la TV3), de
manàvem que no hi hagués tanta 
d'hegemonia, no ja del barcelo
ní, sinó del barcelonita, que és el 
que acostuma a ser més freqüent 
en aquella casa, el barcelonita. I 
que doncs calia prendre en consi
deració d'altres modalitats de la 
llengua. A banda alguna anèc
dota puntual (es van buscar una 
noieta d'aquí Lleida, tota bufo-
neta ella, per conduir un progra
ma de molta audiència), a banda 
de detalls d'aquests, jo crec que 
des de la TV3, que eren els que 
evidentment havien i haurien de 
tenir la iniciativa, no s'ha fet bo i 
res. Ens queixem ara, amb bona 
part de raó, pel fet que a la Tele
visió Valenciana s'estimen més 
passar una pel.lícula o una sèrie 
doblada a l'espanyol que no pas 
doblada en català d'aquí dalt, en 
català oriental. Ens queixem 
amb raó i és de doldre. Però a mi 
també em dol molt que des de la 
TV3, que per altra part, són els 
que haurien de prendre la inicia
tiva, ja que estan en una situació 
més assentada i de més puixança 
en tots sentits, no facin exacta
ment l'inrevés: és a dir passar, de 
tant en tant, alguna pel.lícula, 
alguna sèrie que estigui ja dobla
da en la versió valenciana de la 
llengua. Per què no ho fan això? 
Perquè es tracta de continuar fo
mentant aquesta identificació ex
clusiva de llengua catalana amb 
barceloní, o més exactament, 
barcelonita. Amb menyspreu 
total i aboslut per la gran lliçó de 



La pípída 

Fabra, que va consistir, entre 
d'altes coses, i en aquest sentit, 
sobretot a establir un diasistema 
lingüístic en el qual es poguessin 
reconèixer totes les modalitats 
de la llengua. Això, aquests se
nyors no ho tenen en compte. 

Parlem una mica del territo
ri que tu coneixes. Tu ets de 
Reus, un reusenc aferrissat, 
d'altra banda ets un lleidatà 
d'adopció tres dies a la setmana, 
i suposo que et mous per Barce
lona com tothom que li toca de 
moure's per aquest país. I tens, 
fins i tot, arrels valencianes per 
part familiar. I, d'altra banda, 
coneixes molí bé la muntanya, 
perquè ets també un d'aquests 
excursionistes dels d'abans pràc
ticament. Anem per parts. Reus; 
i parlem de Lleida, de com tu 
veus la situació de Lleida des de 
la teua òptica universitària. I 
després, de com tu veus la pers
pectiva de la muntanya que s'ha 
posat de moda. 

Pel que fa a Reus. Jo 

sempre cito aquell vers de Ferra-
ter; «tenint-lo lluny, el tinc mag
nífic». És a dir, jo exerceixo més 
com a reusenc fora de Reus que 
no pas quan sóc a Reus. Quan 
sóc a Reus, la veritat és que en 
passo bastant (tret del Centre de 
Lectura) i, em mostro bastant 
més crític allà. Ara, quan sóc fo
ra, m'agrada fer la brometa: «te
nint-lo lluny, el tinc magnífic». 
Això pel que fa a Reus. Pel que 
fa a Lleida, doncs bé, fa molts 
anys que hi corro. I m'hi sento 
bé personalment. Professional
ment ja fóra una altra història, 
en la qual ara no entraré. Però 
vaja, en tot cas, no crec que sigui 
imputable a mi, el fet que profes
sionalment no m'hi senti tan a 
gust com m'hi sento personal
ment, a Lleida. Però són dues 
ciutats molt distintes. Reus és 
durant el segle XIX la segona 
ciutat de Catalunya. Hi ha una 
burgesia, cosa que no és dóna, ni 
de molt, amb la mateixa intensi
tat a Lleida, que sempre és una 
ciutat més agrària, una ciutat 
amb una burgesia més precària, 
més feble. És clar, a Lleida hi ha 
una Universitat, perquè al 
capdavall és el lloc on hi va haver 
la primera universitat als Països 
Catalans, Lleida, fundada al 
1300 per Jaume II el Just: 
l'Estudi General de Lleida. Però 
al costat d'això, ens trobem, per 
exemple que hi ha, encara, una 
manca considerable d'infrastruc
tures culturals, per no parlar 
d'altres que desconec o que no hi 
entenc. I per ser clar, no hi ha bi
blioteques a Lleida. Jo m'he ati
pat de dir-ho. 

Pel que fa a l'última qües
tió, jo sempre he fet muntanya 
des de petit, d'ençà que era un 
escolta. No em fa res de reconèi
xer-ho. Hi ha gent que després se 
n'avergonyeix d'això, jo no me 
n'avergonyeixo d'haver estat 
minyó-escolta quan era petitet. I 
val a dir, que quan jo vaig a 
muntanya, jo no faig com els 
muntanyencs d'abans. Els 
d'abans, els de debò, anaven a la 
muntanya a fer-hi ciència. I per 
exemple la primerar entitat ex
cursionista, abans del CEC, es 
diu Associació Catalana d'Ex
cursions Científiques. Es preocu-
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pen per les plantes, pels mine
rals, pels animalets, per la histò
ria, pels poblets, per l'arqueolo
gia. Jo no, la veritat, jo quan 
vaig a la muntanya vaig a fer-hi 
el cabra. Em passo la setmana 
treballant, si fa no fa com tot
hom, una feina intel·lectual en el 
meu cas, i quan arriba el dissabte 
i diumenge, tinc ganes d'anar a 
fer el cabra. Llavors vaig a la 
muntanya i passo olímpicament 
de qualsevol mena d'estudi bio
lògic, ecològic, arqueològic, i de 
qualsevol cosa d'aquestes que 
acabi en -lògic. Vaig a fer-hi el 
ximple. De vegades em penjo, de 
vegades no em penjo, de vegades 
camino molt, de vegades no ca
mino tant. Però per a mi és sen
zillament un esbarjo, un anar i 
fugir de l'asfalt i tornar a la na
tura i oblidar-me de tot el que 
tingui a veure amb ciència, lli
bres i preocupacions intel.lec-
tuals. 

I pel que fa a la perspectiva 
de futur del país de muntanya? 

Això veritablement també 
em fa una certa angúnia. Per
què, és clar, he viscut la degrada
ció de la costa. La degradació de 
la costa comença d'una manera 
irreversible a finals dels anys 50, 
que és quan jo representa que co
menço a tenir ús de raó. Jo enca
ra recordo un Salou gairebé vir
ginal, amb unes casetes de fusta 
a la platja, que recorden aquelles 
de «La Mort de Venècia». Jo en
cara conec un Salou amb poquis-
sims turistes, absolutament iden
tificables tots perquè semblaven 
llagostins o escamarlans. Jo en
cara recordo (els de la meua ge
neració, vaja) un Salou absoluta
ment diferent d'allò en què s'ha 
convertit després. Qui diu Salou, 

diu tota la costa d'aquella ban
da. Aleshores, jo començo a fer 
muntanya exactament a comen
çaments dels anys 60. Pujàvem 
al Montsant els diumenges i no 
trobàvem mai ningú. Ara és 
molt difícil, gairebé impossible 
de no trobar-t'hi ningú. I això, 
en principi, ja m'està bé: No vull 
pas que sigui una cosa de quatre, 
dels quatre que vivim per allà a 
la vora. És lògic que ara s'hi tro
bi gent. 

Però certament, a més de 
trobar-t'hi cada cop més de gent, 
cada cop t'hi trobes més de dei
xalles, més de brossalla, més de 
gent bàrbara, que va a la munta
nya acostant-se tan com pot amb 
el cotxe a través de les múltiples 
pistes que han anat sorgint últi
mament, i que no són gent excur
sionista: són fauna urbanita ab
solutament disposada a destros
sar-ho tot. I això em fa molta an
gúnia. I ara, també, quan veig 
aquesta campanya que s'està en
gegant des d'aqui, de les institu
cions, que es diu Ara Lleida, 
doncs, en part, em sembla molt 
bé. Perquè crec que bo és que es 
fomenti el turisme intern. Que 
no tot és la costa, la platja, que 
també hi ha indrets meravellosos 
a l'interior, a la muntanya i aqui 
a les comarques de Ponent, a la 
banda Nord d'aquestes comar
ques. Però d'altra banda, no puc 
estar-me de sentir una esgarri-
fança de pensar, de témer, que 
pugui passar aquí a muntanya el 
mateix que he vist jo, i tants d'al
tres, que passava a la costa. 
Aleshores si aquesta campanya 
institucional no està molt ben 
portada, si no hi ha uns controls 
eficients, pot ser que d'aqui qua
tre dies la muntanya estigui tan 
feta malbé com ho està la costa. 
Amb l'agreujant que la destruc
ció de la costa es va fer sota un 
sistema dictatorial, i ara diuen 
que hi ha un sistema democràtic. 
Bé, doncs a veure si aquest siste
ma democràtic sabrà estar molt 
més a l'alçada que aquell sistema 
dictatorial, i aconseguir que no 
es cometin tantes destrosses a la 
muntanya com es van cometre 
sota el franquisme a la costa. 
Aquest és el meu desig, la meua 
esperança. 
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L'ARNA 

Els Raiers: 
Notes sobre el transport fluvial de la fusta al Pallars. 

El transport fluvial de la 
fusta és, ben segur, una de les 
pràctiques més antigues de 
l'home pel que fa a la seua activi
tat en relació a l'economia i al 
comerç. El testimoniatge més an
tic, recollit fins ara, referent a 
aquesta activitat és un paràgraf 
del primer llibre dels Reis de 
l'Antic Testament en què es par
la del transport dels xiprers i ce
dres del Liban que Hiram, rei de 
Tir, proporcionà a Salomó, per 
construir el temple de Jerusalem. 

Aquest tipus de transport 
fluvial ha estat practicat, amb 
més o menys intensitat segons els 
períodes, en totes aquelles zones 
del món a les quals la natura ha 

Preparant la fusta per enraiar. Any 1912. Museu d'Arts, Indústries i Tradicions Populars de 
Barcelona. 

dotat amb importants boscos i 
rius que han permès la navegabi
litat de la fusta. 

En alguns casos, com ara 
Canadà, Finlàndia, Suècia o Tai
làndia, aquest rudimentari i sen
zill sistema de transport s'ha 
mantingut, amb més o menys 
tecnificació fins a l'actualitat. 
En altres països, l'implacable 
marxa del progrés el feu desapa
rèixer ja fa anys. 

El cas del Pallars se situa en
tre aquests darrers. Desprès de 
segles d'important activitat de 
transport de fusta per la Nogue
ra Pallaresa de la mà experta dels 
raiers, l'ofici començà a desapa
rèixer, paral.lelament a la cons
trucció de les primeres preses hi
droelèctriques, el primer quart 
d'aquest segle. 

La darrera baixada de fusta 
per la Noguera de la qual tenim 
documentació tingué lloc el 1924 
en què es baixaren mil troncs des 
del lloc conegut com l'Enraia-
dor, aigües amunt de Llavorsí 
fins al Vernedot, a la Pobla. El 
sistema emprat fou el del barran-
queig (troncs desUigats baixant 
lliures pel riu) i no el de fusta en-
raiada. D'aquesta documentació 
podem deduir els entrebancs per 
fer difícil la feina i acabar de ma
nera definitiva amb l'ofici. 

Fins aquells anys, els raiers 
havien estat durant un important 
i llarg període (podem assegurar 
que al segle XVI ja s'emprava 
aquest sistema de transport a la 
Noguera Pallaresa, i és probable 
que es practiqués des de molts se
gles abans, com al riu Piave, al 
Véneto italià, on s'han conservat 
testimoniatges del segle II d.C.) 
una peça clau, d'una important 
activitat económica de la nostra 
comarca, centrada a l'entorn de 
l'explotació dels nostres boscos 
per al comerç de la fusta amb al
tres zones de Catalunya. 
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Els raiers eren, per tant, una 
peça clau en aquest tramat de re
lacions econòmico-comercials 
del pallars. Altres elements relle-
vants eren els pobles que pos
seïen importants masses forestals 
i les explotaven, tant a les Valls 
d'Àneu, com a Farrera o altres 
indrets del Pallars Sobirà, i tam
bé: els picadors o persones que 
s'ocupaven de tallar la fusta; els 
tiradors que l'arrossegaven amb 
els animals fins el camí o el riu i 
els redortaires, o persones que 
fornien els fustaires i raiers dels 
llucs de bedoll retorçats per lligar 
els rais. 

Rai navegant per la Noguera Pallaresa 
entre la Pobla de Segur i el Pont de 
Claverol. Any 1912. Museu d'Arts, In
dústries i Tradicions Populars de Bar
celona. 

Existia a més, al voltant de 
tots ells, el que avui anomena
ríem pomposament una «indiis-
tria auxiliar» composta pels hos
talers dels hostals vora del riu 
(Aidí o Morreres per exemple); 
els ferrers a qui es confiava la de
licada feina de ferrar els animals 
de tir, de preparar i esmolar les 
destrals o de forjar les ganxes 
(l'eina més característica dels 
raiers), o els guarnicioners que 
tenien cura dels guarniments dels 
animals, imprescindibles per ar
rossegar la fusta. I també, un 
bon nombre de proveïdors de 
queviures i material divers que 
necessitaven els treballadors del 
bosc i els propis raiers per la seua 
feina i la seua alimentació. 

S'ha dit, abastament, que el 
rai era barca i mercaderia alho
ra. O sigui, la mateixa fusta 
transportada constituïa el mitjà 
de transport i un cop arribats al 
destí, es podria empendre el re
torn a peu amb la sola compa
nyia dels atuells imprescindibles 
que es reduïen a la roba, la ganxa 

i, circumstancialment, la corda 
que havia servit per lligar el rai a 
la ribera, en les parades que es 
feien durant el descens. Malgrat 
aquesta realitat, cal fer esment 
que els rais serviren també per 
transportar ferro de les fargues 
d'Alins, Ainet, Llavorsí i Roma-
driu riu avall. Aquest fet ens el 
confirmen els comprovants de 
port i altres documents com car
tes i rebuts, d'una empresa de 
fustaires i raiers pallaresos de la 
segona meitat del segle passat, 
que formen part de l'Arxiu Do
cumental de l'Associació Cultu
ral dels Raiers de la Noguera Pa
llaresa. 

Un altre fet remarcable que 
es desprèn d'aquesta documenta
ció, és la intensa relació entre di
ferents valls pirinenques mercès 
al comerç de la fusta. Els fustai
res pallaresos estenien el seu 
camp d'actuació cap a les comar
ques de l'Alta Ribagorça o el So-
brarbe. Comptat i debatut, tota 
la fusta es conduia a l'Ebre, per 
les seus aigües fins a Tortosa i 
d'allí als principals ports de la 
Mediterrània. Per tant, un cop 
comprada una partida de fusta i 
convenientment marcats els ar
bres al bosc, es procedia a tallar, 
pelar, esquadrar i dur els troncs 
a la vora del riu. Una colla de 
raiers es desplaçava a la zona per 
barranquejar-la o enraiar-la i 
fer-la navegar, riu avall, fins a la 
població on s'havia venut pel seu 
posterior comerç o transforma
ció. 

Fins aquí aquestes breus no
tes, fruit del treball de recerca i 
investigació que es realitza des de 
l'Associació Cultural dels Raiers 
de la Noguera Pallaresa, adreçat 
a recuperar del bagul dels re
cords aquest antic sistema de 
transport enginyós, econòmic i 
ecològic, que dóna caràcter a 
aquestes terres tot agermanant-
les amb altres zones, a voltes 
geogràficament molt llunyanes, 
que han estat, també, testimoni 
d'un dels oficis més antics de la 
humanitat. 

Àngel Portet i Boixareu 
President de l'Associació Cultural dels 

Raiers de la Noguera Pallaresa i de la 
Coordinadora d'Europa. 
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LO VISTAIRE 

Vidal Vidal 
Arbeca (Les Garrigues), 1958. 

Vidal Vidal, neix a Arbeca l'últim dia d'hivern de 1958. 
Peixos, ascendent àries. Aigua més foc: vapor. El pensament 
ondulant dels peixos (Josep Pla n'era un), afegint-hi els ram
pells propis dels àries. Ni una engruna de terra —és a dir de 
sentit pràctic— en el seu panorama astral. 

Batxillerat a les Borges Blanques (hi té de professor en Jo
sep Vallverdú) i a Barcelona. A Lleida, fent COU, descobreix 
política i amor. En la primera no ha tingut mai fortuna, del se
gon més val no parlar-ne... Escriu quatre poemes d'un senti-
mentahsme tronat, però aviat ho deixa córrer, absorvit pel 
combat per uns Països Catalans independents, reunificats i so-
ciaHstes, amén!, i perquè s'adona que són impresentables (els 
poemes, s'entén). 

En una tómbola li toca el títol de llicenciat en dret, l'en
xampa el 23-F fent el soldat a València, i es reclou en un pis 
sòrdid de Barcelona a preparar unes oposicions que mai s'arri
ben a convocar. Una nit, a la sortida del Liceu, una amiga li 
proposa substituir-la com a secretària de l'ajuntament de Flix, 
on també prendrà peu la seua afecció a la ràdio. Treballa amb 
el consistori antinuclear d'Ascó, treu unes oposicions a funcio
nari autonòmic i torna a Lleida. 

S'avorreix tant que a estones perdudes recorre les comar
ques del voltant i n'escriu reportatges per a SEGRE. L'estiu 
del 86 es tanca a casa i en surt amb un llibre sota el braç, que 
aquell novembre guanya el premi Vallverdú. Ni ell s'ho creu. 
Continua entossudit amb Les rutes de Ponent, sèrie de la qual 
ja en porta publicats quatre volums: L'oració dels perduts 
(1987), El país de les pomes (1988), La porta del ce/ (1989) i El 
centre del món (1990). Participa en el col.lectiu del Bot de Per-
nes, i Empúries li edita un recull d'articles en solitari: 
Geografia impúdica. Regidor d'Arbeca per ERC, col.labora 
actualment en el programa L'Orquestra, de Catalunya Ràdio, 
a l'última pàgina de Segre en l'apartat propi «Dia de Reg», 
tres dies a la setmana, i al setmanari Set Dies. 

Quan llegeix el seu nom precedit de la paraula escriptor, 
encara es pensa que parlen d'un altre. En tot cas, té molt clar 
que el fet de formar part dels joves escriptors de Ponent no és 
cap garantia de lligar més al Big-Ben. 
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Lo vistaire 

A propòsit 
dels vells comunidors. 

Foto: CE.C, 

A La bruixa del pia de Be-
ret, del darrer llibre, per ara, del 
prolífic Pep Coll, apareix en un 
moment donat un capellà conju
rant la tempesta congriada per 
les males arts de Quelona, la 
bruixa més pèrfida de totes les 
bruixes que es fan i es desfan. 

Conjurar tempestes ha estat 
tradicionalment una de les mis
sions dels sacerdots de les parrò
quies rurals. A molts pobles 
s'acostumava a edificar unes 
construccions especials per tal de 
dur-hi a terme aquesta delicada 
activitat. Eren els comunidors, 
unes capelletes o torres annexes a 
l'església o disposades en la ma
teixa estructura del campanar, 
aptes perquè en cas de tambori
nada s'hi pogués aixoplugar el 
rector i des d'allí invocar tots els 
sants i la Mare de Déu a fi que 
cessés el temporal o per allunyar 
la maltempsada que s'acostava. 

Fa uns dies, el diari portava 
la noticia que els ajuntaments 
d'Alt Aneu i la Guingueta s'han 
proposat de recuperar els dos co
munidors més característics de la 
Vall d'Àneu, els dels pobles de 
Son i Unarre. Aquest darrer es 
troba en una situació molt 
lamentable, raó per la qual la 
seua restauració hauria de fer-se 
urgentment. Pel que fa al de 
Son, sens dubte el més especta
cular, en forma de torre cilíndri
ca, està previst que pugui ser uti
litzat, en un futur, per allotjar 
diverses activitats culturals. 

La construcció de comuni
dors a les esglésies catalanes data 
principalment dels segles XVI i 
XVII. Al Pallars es recorda en
cara el d'Isil, desaparegut durant 
la riuada de 1937. Jo sabia d'un 
comunidor a Santa Maria de 
Cervera, adossat a la torre del 
campanar, per la banda de lle
vant com si diguéssim mirant a la 
Panadella. Aquell campanar ro
bust i prominent de Santa Maria 
és l'element més identificatori 
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Lo vistaire 
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Dibuix: Josep Pujol. 

del perfil urbà de Cervera. De 
base octogonal, presenta uns 
aparatosos finestrals gòtics. 
S'explica que encara no estava 
acabat i ja van col.locar-hi les 
campanes, però aquestes para
ven tan baixes que no se sentien 
prou per congregar els clergues a 
les hores canòniques, tot i que hi 
ha qui sospita que això no era 
més que una excusa dels canon
ges justament per «fer campana» 
als oficis. Com sigui que, a més, 
en aquella torre inconclusa no hi 
havia repeu, els campaners es ne
gaven en rodó a fer la seua feina, 
al.legant que s'hi jugaven la vi
da. 

En una comarca més meri
dional, la Riba de l'Ebre, no els 
calien comunidors ni construc
cions específiques per exorcitzar 
les tempestes. Allí l'acciò conju-
ratòria solia ser domèstica: sim
plement, els veïns posaven dos 
ganivets en forma de creu al bal
có i els núvols passaven de llarg. 
Així ho acostumaven a fer a la 
vila d'Ascó, i gràcies a aquesta 
actuació previsora, a la petita 
conca que hi ha entre Ascó i Vi
nebre, coneguda amb el nom de 
«les Illes», no hi ha pedregat 
mai. El que succeeix, però, és 
que aleshores aquests mateixos 
núvols descarreguen una mica 
més avall, un cop travessat el Pas 
de l'Ase, damunt de Garcia. Pot

ser per aquest motiu, el terme 
municipal d'aquest poble és on 
cau més granis de tots aquells ve-
rals. És clar que «les garces» 
—patronímic popular dels veïns 
de Garcia— no acaben de deci
dir-se entre donar les culpes als 
asconencs o bé acusar al seu vell 
patró local, que segons diuen era 
un sant molt venerat. Els fidels el 
treien en èpoques de secada i el 
submergien en el riu. Però es veu 
que un any, en el decurs d'una 
d'aquelles rogatives aquàtiques, 
a l'anar a remullar la imatge, 
aquesta es va bolcar i va caure de 
cap a l'aigua, amb tanta mala 
fortuna que li va quedar un trep 
al cap. I aquella mateixa nit va 
fer una pedregada que va arrasar 
tots els camps. 

Avui, els pagesos —els pocs 
que en resta— han perdut la fe i 
ja no confien en l'acció precau
toria dels mossens ni en la inter
cessió dels sants. I així els va! 
Penso que amb totes les calami
tats climatològiques que han pa
tit darrerament els conreus 
d'aquests rodáis, potser valdria 
la pena de recuperar els antics 
comunidors, però no com a re
cinte cultural o atractiu monu
mental o turístic, sinó per a la 
seua funció original. O això o 
subscriure costosíssimes pòlisses 
d'assegurança. 

Vidal Vidal 

Foto: Sebastià Cans 
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ÁRNICA 
LA MOSQUERA 

D'un temps, d'un país 

Tothom, d'una manera o al
tra, directa o indirectament es 
veu involucrat dins els fenòmens 
atmosfèrics. 

L'hostaleria, les estacions 
d'esquí, els anomenats esports 
d'aventura, els ramaders, etc., 
tots ells escorcollant el cel, tot es
perant aquella pluja o aquella 
neu tan important per als seus in
teressos. 

Fa vint anys, quan anava 
d'excursió pel Turó de l'Home al 
Monseny, on existeix un bon ob
servatori meteorològic quedava 
bocabadat de l'instrumental allí 
existent. L'home del «turó» 
m'explicava com funcionaven 
tots aquells instruments i la seua 
importància per a l'estudi del cli
ma de la regió. 

Quan vaig arribar ara fa set 
anys a Sort, un dels meus propò
sits era disposar d'una estació 
meteorològica i perquè no, que 
fos la més completa de les co
marques lleidatanes, per tal d'es
tudiar el clima del Pallars i que 
totes les persones interessades en 
el tema puguessin utilitzar-ne les 
dades. 

Actualment l'estació de Sort 
està consolidada com la millor 
de Lleida tant per la seua instal.-
lació com per la fiabilitat de les 
dades que recull. 

Les dades son trameses dià
riament a l'Institut Nacional de 
Meteorologia, a la Universitat de 
Barcelona, i als mitjans de co
municació. Aquest fet representa 
que es pugui disposar de tota me
na d'informació de primera mà, 
i poder-la facilitar a totes aque
lles persones que ho necessitin. 

La possibilitat de firmar un 
conveni entre el Consell Comar
cal del Pallars Sobirà i l'Institut 
Nacional de Meteorologia, fa
cultaria a l'estació de Sort, d'ex-
tendre certificats de cara a les 
companyies d'assegurances en 
cas d'inclemències meteorològi
ques que dissortadament es do
nen amb relativa freqüència. 

L'estació disposa d'equips 
informatitzats de radiació solar 
tant global com difosa. L'estudi 
de la radiació permetrà la ins-
tal.lació de plaques solars d'apli
cacions molt diverses. 

També es disposa d'una 
unitat de control de pluja àcida. 
Els núvols no entenen de fronte
res, aquests núvols contaminats 
podrien malmetre tots els nostres 
boscos. 

La velocitat del vent i la 
seua direcció s'enregistra les 
vint-i-quatre hores del dia en una 
banda. La importància del vent 
de tots és coneguda. Davant 
d'un possible incendi els bom
bers tindrien un enorme ajut, i 
també ho seria per la seguretat 
dels helicòpters que utilitzin l'he-
liport de Tírvia. 

Les temperatures, humitat, 
pluges, gelades, estan enregistra
des dins l'ordinador, i es disposa 
de Fax per transmetre aquesta 
informació. 

L'estació de Sort es troba 
dins els terrenys de l'escola de 
kaiac a una alçada de 700 m. i, es 
pot visitar trucant prèviament al 
telèfon 62 07 75. 

Ramon Baylina i Cabré 
Estació Meteorològica de «Son». 
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La mosquera 

El ball a la plaça 

Foto: AHVVÁ 

r 

Del ball, és més difícil par
lar-ne que ballar, i com que no 
puc ballar dintre d'un paper, tro
bo molt interessant per l'arrelat 
que està el tema aqui, en la nos
tra estimada muntanya, que en 
aquesta revista ÁRNICA hi tin
guin cabuda quatre mots que 
m'arrisco adir-ne. 

L'acte més popular i que 
més gent aplega en qualsevol 
Festa Major és el ball. Allà s'ar
replega tothom, padrins, matri
monis de mitjana edat, joves, 
nens, convidats, els que és convi
den ells, els que van a la festa pel 
seu compte, els que l'han esperat 
des de fa temps, tots. 

No és, perquè si que això 
passa. Quin encant té això del 
ballar? Aquesta pregunta queda 
oberta perquè cada persona que 
llegeixi aquestes lletres la contes
ti. Jo, però, acceptant la invita
ció que us he fet a tots, també hi 
dirélameua. 

Durant una pila d'anys de la 
meua vida no vaig saber ballar 
(més d'una trentena), i era de les 

coses que em feien «patir» força. 
Era tan bonic veure ballar... 
aquella harmonia de dues perso
nes seguint un ritme, una música 
que a vegades també diu parau
les boniques... 

Observant, veies els uns que 
seguien el ritme sempre amb el 
mateix pas, altres canviaven a 
cada ritme; em tenia bocavada-
da. Ja ho provava, ja..., però xa-
fada per aquí, pèrdua del ritme 
per allà. És a dir, que no tenia 
sentit del ritme i les pobres pare
lles que de bona fe me'n volien 
ensenyar ho van tenir sempre 
molt clar; deixar-ho córrer al cap 
d'una estona. Això per a mi era 
molt feridor, fins que un dia..., 
un dia vaig decidir aprendre a 
ballar. 

No tingueu por, no vull fer 
propaganda de cap acadèmia ni 
res per l'estil, només us vull ex
plicar que amb paciència en vaig 
aprendre. Vull dir que fins i tot 
el ball, en principi tan espontani, 
que els que ho fan des de petits 
ho troben com el més normal del 
món, els que no hem tingut 
aquesta sort podem trobar uns 
mètodes pedagògics que ens 
poden ensenyar que els balls te
nen uns passos, que estan com
pletament adaptats a cada ritme 
musical. Així per exemple el vals 
té tres passos, el tango en té cinc, 
el 'swing' sis, etc. Un cop has 
descobert i praticat això, la resta 
és bufar i fer ampolles: una bona 
orquestra o conjunt, una bona 
parella i a practicar, a fruir... 

Si cal més endavant ja m'ex
plicaré una mica més. El meu 
adéu és a practicar i a ballar... 

Maria Mercè Pagès i Marigot 
Professora de ball. 
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F U L S 
DE L'ECOMUSEU N.3 JUNY 1991 

Editorial 

Normalment, quan es parla de recerca científica, a 
molta gent encara li ve al cap la imatge d'uns senyors que 
des d'un despatx d'universitat, o bé des de grandioses bi
blioteques, s'esforcen a desxifrar el contingut de compli
cats llibres i vells documents. Aquesta imatge, refermada 
pel tòpic del científic com una persona despistada, allu
nyada de la realitat que l'envolta i tancada en la seua prò
pia abstracció, ens caricaturitza una situació que molts 
cops no és tant irreal i exagerada. 

Històricament, la recerca ha estat domini privat de 
centres universitaris i nuclis científics que es caracteritzen 
per portar una dinàmica pròpia en la planificació i desen
volupament de les investigacions que duen a terme. 
Aquesta dinàmica, sovint no respon a la demanda sòcio-
cultural que es genera en el si de la societat que l'envolta, 
i el que és pitjor, ens adonem que molts cops es fa d'una 

manera aïllada i sense cap lligam amb la realitat social 
que és qui, en definitiva, ha de justificar-la i donar-li sen
tit. 

Aquesta situació, expressa la necessitat de certs re
plantejaments, tant, pel que fa a la formació com a la in
vestigació, en el món universitari i científic. 

És necessari que l'àmbit de la recerca s'estengui més 
enllà d'aquests centres científics i entri en contacte amb 
les múltiples realitats que configuren l'entrallat social del 
nostre voltant. És aquí on els museus com a centres de 
gestió i difusió cultural juguen un paper important, ja 
que són ells els que poden fer d'intermediaris entre uni
versitat i societat. 

Són els museus els que, d'una manera pedagògica 
poden assumir i difondre participativament aquestes re
cerques, integrant al mateix temps la cientificitat univer
sitària amb la demanda sòcio-cultural de l'entorn social. 

Vall d'Isil (Valls d'Àneu). Foto: E. V. V.A. 

Ediíor: Consell Cultural de les Valls d'Aneu 
Director: Ferran Relia 
Coordinació: Joan Abella i Jordi Abella 
Assessorament lingüístic: Carme Font 
Disseny gràfic: Raül Valls 

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

CONSELL CULTURAL DE LES VALLS D'ÀNEU. 

A. i 
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Incidència de la ciutat de Balaguer sobre la qualitat de les aigües 
del riu Segre. Recerca i educació ambiental 

La tendència actual dels museus és la de ser quelcom 
més que el marc físic on s'exposa el patrimoni d'una con
trada. El Museu Comarcal de la Noguera acull un con
junt de científics que investiguen amb l'objectiu de millo
rar el coneixement i la difusió del nostre patrimoni cultu
ral, històric i natural. 

Des de l'hivern passat, els membres de l'Àrea d'His
tòria Natural estan portant a terme un seguiment de la in
cidència de la ciutat de Balaguer sobre la qualitat de les 
aigües del riu Segre. Curiosament, un riu de la importàn
cia del Segre, compta amb pocs estudis i menys encara 
que facin un seguiment a llarg termini que permeti copsar 
els canvis produïts al llarg dels anys. 

Tenint present la tasca dels museus com a difusors i 
conservadors del patrimoni al servei de la societat i la ha
bitual desconnexió existent entre els projectes de recerca 
científica que es porten en les diferents institucions i els 
projectes educatius que es realitzen en alguns centres 
d'ensenyament secundari, s'ha intentat involucrar en 
aquest projecte d'investigació als estudiants de l'Institut 
de Balaguer. 

J. Terrades (1983) ja va senyalar la conveniència de 
lligar les activitats de recerca i educació en profit d'amb
dues. La possibilitat d'interconnectar aquests dos àmbits 
és una fita important, encara que actualment compta 
amb escasses propostes, malgrat ser patents els avantat
ges que suposaria per ambdues parts. 

L'anàlisi de l'aigua del riu Segre és el tema en què es centra la investiga
ció. Foto: Museu Comarcal de la Noguera. 
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Aquesta recerca integra la vessant científica i la vessant pedagògica. 
Foto: Museu Comarcal de la Noguera. 

El vessant científic es beneficia en obtenir un gran 
nombre de dades que, no per ser fruit d'una presa de 
mostres i realització d'anàlisi senzilles, deixen de tenir un 
interès científic. A l'hora que es possibilita una recerca 
base i a llarg termini sobre ecosistemes de distribució i 
d'importància regional, cadascun amb les seues peculia
ritats. Concretament, els estudiants participen en la presa 
de mostres, anàlisi de determinats paràmetres fisicoquí-
mics i estudi del poblament de marcoinvertebrats bèntics, 
la qual cosa permetrà iniciar una sèrie d'estudis a llarg 
termini sobre la influència que tenen al riu determinades 
modificacions. 

En el vessant pedagògic, s'ofereix la possibilitat de 
realitzar unes pràctiques de física, de química i de cièn
cies naturals molt més reals, la qual cosa permet als pro
fessors anar més enllà de tractar aquests temes amb con
ceptes massa generals i dogmàtics. 

El projecte educatiu consisteix en una experiència 
pilot d'educació ambiental, en intima connexió amb la lí
nia d'investigació del Museu. La col.laboració en una in
vestigació real sobre un ecosistema proper a la realitat 
dels estudiants constitueix un element motivador, i al 
mateix temps que permet explicar la majoria dels concep
tes i metodologies utilitzades en ecologia i la seua relació 
amb altres àrees de coneixement, estimula la iniciació a la 
recerca d'aquests joves i la seua conscienciació sobre la 
necessitat de l'ús racional dels recursos naturals. 

Pere Casals Tortras, Esther Fanio Grasa i 
Santi Mitjans Llorens 

Membres de l'Àrea d'Història Natural 
del Museu Comarcal de la Noguera. 

BIBLIOGRAFIA: 
Terrades, J. 1983. «Conceptes i objectius de 

l'educació ambiental». In.: L'Educació Ambiental. Qua
derns d'ecologia aplicada. Ed. Diputació de Barcelona. 
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Un projecte de recerca sobre la memòria oral al Pirineu Català 
L'Àrea d'Antropologia Social de l'Estudi General 

de Lleida es proposa dur a terme durant aquests dos pro
pers anys un projecte de recerca sobre la memòria oral al 
Pirineu Català. Es tracta d'un projecte col·lectiu que im
plica set investigadors i que és dirigit també col·lectiva
ment pels professors Llorenç Prats, Xavier Roigé i Carles 
Feixa. Cadascun dels investigadors desenvoluparà la 
seua recerca en un indret diferent del Pirineu Català, pe
rò el model de la recerca serà en tots els casos el mateix • 
En una primera fase, que comprèn des del mes de gener 
fins al mes de juny d'enguany, es du a terme un treball 
bibliogràfic sobre diversos aspectes teòrics i metodolò
gics, així com sobre el coneixement etnològic del Pirineu 
Català; durant aquest mateix temps els investigadors es
tan realitzant pràctiques relacionades amb el tractament 
informàtic de textos i amb el treball amb fonts orals i, a 
més a més, mantenen els primers contactes amb els in
drets seleccionats per a la recerca. Durant els mesos d'es
tiu d'enguany s'efectuarà el treball de camp que se cen
trarà bàsicament en històries de vida d'informants diver
sos. Posteriorment, durant el curs vinent, es realitzarà la 
transcripció, anàlisi i elaboració dels materials orals (que 
segurament requeriran noves estades de camp més curtes 
per acabar d'arrodonir la informació) i, finalment, du
rant l'estiu de l'any 1992, s'enllestirà la redacció del tre
ball, que contemplarà aspectes teòrics i bibliogràfics jun
tament amb la informació de procedència oral. Aquests 
treballs és previst que siguin presentats com a tesis de lli
cenciatura el setembre de l'any que ve. 

Els objectius bàsics d'aquest projecte són els se
güents: En primer lloc, establir, a partir de la memòria 

intersubjectiva, els aspectes més rellevants que han afec
tat la vida de la societat pirinenca durant aquest segle. 
Amb aquesta finalitat, les històries de vida s'iniciaran 
sempre amb una entrevista oberta, en la qual, l'infor
mant fixarà lliurement les experiències de la seua vida 
que li sembli interessant de recordar, experiències sobre 
les quals versaran les entrevistes posteriors· La memòria, 
evidentment, es troba subjecta a nombrosos filtratges 
conscients i inconscients, però pensem que, no ja la me
mòria d'un sol informant, sinó la suma de les memòries 
de tots els informants del conjunt de les recerques indivi
duals, ens permetrà de fixar per a la globalitat del Pirineu 
Català aquelles qüestions que, des de la perspectiva inter
subjectiva de la mateixa població pirinenca, han tingut 
un impacte en les formes de vida i que mereixen recer
ques especifiques posteriors. En segon lloc, el conjunt de 
les recerques ens ha de permetre accedir a un important 
arxiu de fonts orals pirinenques que quedaran enregistra
des i informatitzades. En tercer lloc, el procés de treball 
ha de representar en ell mateix una sòlida reflexió sobre 
el paper de la memòria oral en relació al patrimoni etno
lògic. I, finalment, aquest projecte significa també l'oca
sió de formar i consolidar un equip d'antropòlegs espe
cialitzats en la problemàtica pirinenca. 

Cal dir, per acabar, que aquest projecte és només un 
primer pas dintre d'un programa general de recerca del 
patrimoni etnològic al Pirineu Català que contempla per 
al futur objectius més ambiciosos. 

Llorenç Prats. 

D 
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icls pobles on es durà a terme una d'aquestes recerques. Foto: AHVVÀ. 
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El món de la fusta. Una nova recerca 

L'Ecomuseu de les Valls d'Aneu ha iniciat, recent
ment, una nova recerca que, sota el nom de EL MÓN DE 
LA FUSTA, vol recollir la informació necessària per, en 
un futur proper, poder museografiar la serradora 
d'Alós. 

Per dur a terme aquesta investigació cal tot un pro
cés de captació d'informació que es pot sintetitzar en: 

1) Recerca de fonts tant documentals com orals. 
Treball de camp on es realitzaran entrevistes a infor-
mants que estan o van estar vinculats amb el món que ens 
interessa, i per altra banda recerca de documents a dife
rents arxius. 

2) Recollida, recerca i elaboració de fonts gràfiques. 
3) Elaboració d'una extensa bibliografia. 
Aquesta investigació, dirigida per Llorenç Prats, 

professor de l'Estudi General de Lleida, pretén plasmar 
les interrelacions que es produïren dintre del complex 
món de la fusta a les Valls d'Àneu, els canvis en l'explo
tació forestal i els oficis que depengueren de la mateixa 
explotació, l'aprofitament comunal de boscos i, fins i 
tot, l'elaboració de productes artesanals amb fusta. 

Beatriu Martínez 
Antropòloga responsable de la recerca. 

L'Exposició Parcs Naturals i Espais Protegits. 
Nota estadística 

El dia 23 de març. Casa Gassia obrí novament les 
seues portes per acollir la segona exposició d'enguany, 
aquesta vegada referida als Parcs Nacionals i Espais Na
turals Protegís a Catalunya. Aquesta exposició itinerant 
recorre les sales del principat per donar a conèixer 
aquests indrets, la seua localització i els trets principals i 
especials de cadascun. 

L'exposició fou visitada per un total de 524 
persones, de les quals, 146 eren originàries de les nostres 
valls, quantitat que representa el 27,86%, solament 18 
persones provenien de la comarca (2,43%) i la resta, 360, 
de fora de la comarca (68,70%). 

Pel que fa als grups d'edat, cal dir que el sector més 

nombrós que visità l'exposició fou el d'adults, 375 perso
nes, que representen el 71,56% del total; els joves s'agru
pen al voltant del 15,45%, mentre que la gent gran ho fa 
al voltant del 12,97%. Tanmateix, hem de dir que la pro
porció que pertany al sector jove es veu incrementada si 
considerem la visita del dia 3 d'abril dels col.legis 
d'E.G.B. (37 alumnes) i el de B.U.P. (25 alumnes) d'Es
terri d'Àneu. Per sexes, les proporcions casualment, es 
situen exactament al mateix nivell, és a dir, al voltant del 
50%. 

Jordi Rey 
Guia de l'exposició. 

La presentació del llibret L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu: 
La identitat d'un territori. Recerca i difusió 

El passat vint d'abril es va presentar al paller de Ca
sa Gassia el llibret de l'exposició L'ECOMUSEU DE 
LES VALLS D'ÀNEU: LA IDENTITAT D'UN TER
RITORI. 

L'acte, presentat per Ferran Relia (President del 
Consell Cultural de les Valls d'Àneu) va comptar amb la 
presència de Llorenç Prats, professor de l'Estudi General 
de Lleida qui va parlar sobre la necessitat de recerca-con-
servació-difusió i restitució del patrimoni cultural piri
nenc. Acte seguit, Xavier Roigé, també professor de l'Es
tudi General de Lleida i director de la recerca CASA i 
FAMÍLIA A LES VALLS D'ÀNEU (1850-1990) explicà 
en què consistia aquesta investigació i la seua utiUtat de 
cara al projecte museogràfic de Casa Gassia d'Esterri 

d'Àneu. Després, Jordi i Joan Abella, equip tècnic de 
l'Ecomuseu, van comentar les diferents tasques de recer
ca i difusió que s'estan portant a terme. Per acabar, Joan 
Civat, alcalde d'Esterri d'Àneu, va tancar la presentació 
amb unes paraules. 

Tot plegat va ser un respàs a les diferents línies d'in
vestigació en les quals l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu 
està treballant. L'acte, que tingué un considerable nom
bre d'assistents, pretenia donar a conèixer a la població 
d'Àneu, quines són les activitats queja, des de l'inici, ha 
començat a generar l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu. 

Jordi Abella i Joan Abella 
Tècnics antropòlegs de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu. 
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LO BISBOT 

Arròs amb carreretes, 
moixarrons í murgues 

Morchella cònica 

Aquests són els bolets de 
primavera més coneguts de les 
nostres valls: les carreretes o ca-
ma-secs (Marasmius oreades) i 
els moixarrons (Tricholoma 
georgii) es fan als prats en rinxes 
(eróles) d'herba més fosca; les 
murgues (Morchella cònica) crei
xen als serrats i clarianes del 
bosc. Tots tres són molt aromà
tics i gustosos i es poden consu
mir tendres o secs de moltes ma
neres: estofats, en truita... 

L'arròs que farem és molt 
millor amb els bolets tendres i es 
pot fer amb les tres varietats 
combinades o bé amb cadascuna 
d'elles. 

Ingredients: 
• Bolets 
• Arròs 
• Brou de carn i de verdures. 
• All i julivert. 
•Oli. 
•Sal. 
• Ceba. 

Confecció: 
Es prepara un bon brou 

amb gallina o pollastre, vedell, 
tocino i herbes (carrota, porro, 
api, etc.). 

Es fregeixen els bolets amb 
oli i a foc lent; primer fan molta 
aigua però després se la beuen. 
Quan són ben cuits hi afegim 
una bona picada d'all i julivert i 
el guardem. Al mateix oli hi fre
gim una ceba ben trinxada i quan 
és daurada hi ajuntem els bolets, 
hi tirem l'arròs i el deixem ros-
sejar; afegim el brou colat, recti
fiquem de sal i ho deixem bullir 
uns 15 minuts, deixem reposar 
uns deu minuts més amb la cas
sola tapada i ja el podem servir. 

Bon profit. 

Ester Isus i Barado 
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ÁRNICA 
LA GRIPIA 

per Carme Mestre 

EXPOSICIÓ DE PARCS NATURALS i ESPAIS 
PROTEGITS 
7 d'abril 

Aquesta exposició va ser clausurada el dia 7 
d'abril, després d'haver estat oberta al públic du
rant quinze dies, al Paller de Casa Gassia. 

FIRA DE PASQÜETA 
7 d'abril 

Es va celebrar, com cada any, el diumenge se
güent al Diumenge de Pasqua, la Fira de Pasqüeta, 
la qual va reunir la gent de les Valls per poder «fer 
fira» a la Plaça de l'Areny. 

LLIBRET DE L'ECOMUSEU 
20 d'abril 

Es va presentar el llibret «L'Ecomuseu de les 
Valls d'Àneu: la identitat d'un territori, que reflec
teix l'exposició que amb el mateix nom es va realit
zar al Paller de Casa Gassia el novembre de l'any 
passat. 

DIADA DE LES VALLS: SANTA MARIA 
D'ÀNEU 
/ de maig 

L'aplec de Santa Maria d'Àneu va ser el motiu 
de retrobament de la població aneuenca a l'església 
de Santa Maria per celebrar, un any més, la nostra 
Diada. En commemoració, el Consell Cultural va 
obsequiar els seus socis amb uns dibuixos al tremp 
realitzats per l'artista Josep Pujol i Bagaria. 

CAMPANYA DE RECOLLIDA FOTOGRÀFICA 
març-juny 

S'ha iniciat la recollida de fotografies que l'Ar-
xiu Històric de les Valls d'Àneu porta a terme per 
continuar en la seua tasca de recuperació del nostre 
patrimoni documental. 

RESTAURACIÓ DE PONT ROMÀNIC D'ES
POT i DE L'ESGLÉSIA DELS SANTS JUST i 
PASTOR DE SON. 
abril-juny. 

S'han iniciat els treballs de restauració del 
Pont Romànic d'Espot i de l'Església dels Sants 
Just i Pastor de Son, obres que porta a terme David 
Marzo. 

Preparació de l'Exposició sobre Parcs Naturals i Espais Protegits. 
Foto: AHVVÀ. 

Presentació del llibret «L'Ecomuseu de Ics I ulls d'Aneu: la identi
tat d'un territori». Foto: AHVVÀ. 

Obres de restauració al Pont Romànic d'Espot. Foto: AHVVÀ. 
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La grípia 

ELS VEÏNATS D'ESTERRI D'ANEU 
Del 1 al 9 de juny 

La setmana coneguda com «la Vuitena de Cor
pus», celebrarem a Esterri d'Àneu els veïnats, una 
de les festes amb més tradició. Durant aquesta set
mana, els diferents veïnats el poble ens sorprendran 
amb tot un seguit d'activitats, xivarri i molta gres
ca. 

FALLES D'ISIL 
Nit de Sant Joan - 23 de juny 

Un any més, el foc de les Falles serà el protago
nista de la nit màgica per excel·lència. Els fallaires 
baixaran des del Faro fins a l'església de Sant Joan 
i, des d'aqui, fins a la plaça, on les fadrines els ofe
riran vi, coca i flors. No hi faltaran les traques ni, és 
clar, el ball. 

EXPOSICIÓ DE L'ARTISTA JOSEP PUJOL I 
BAGARÍA 
Del 14 al 29 de juliol 

Durant la segona quinzena de juliol, Josep Pu
jol exposarà els seus treballs a la sala d'exposicions 
de "La Caixa". 

IV PUJADA AL PORT DE SALAU 
4 d'agost 

Occitans i catalans ens retrobarem el primer 
diumenge d'agost, per quart any consecutiu, a l'alt 
del Port de Salau, en acte d'agermanament per rei
vindicar un vell desig: una via de comunicació entre 
totes dues comunitats. 

APLEC DE LA MARE DE DEU DE LES NEUS 
5 d'agost 

El dia de la Mare de Déu de les Neus serà una 
data d'encontre, per als aneuencs que ho desitgin, a 
aquesta ermita pel poble d'Àrreu. 

FESTES MAJORS 
Estiu 

Amb l'arribada del bon temps, els pobles 
d'Àneu, celebraran les seues tradicionals festes ma
jors amb les diferents activitats que les caracterit
zen. 

I; Veï 

dal 3 al 10 de juny 

^ ^ 

s&-

Trobada al Port de Salau. Foio: AHVVÀ. 
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URNICA 
LO ROVELL DE L'OU 

Joan Amades í Gelats 

Cap als anys 30. Foto: Arxiu Amades. 

I. Una reflexió entorn 
Thomei l'obra. 

La vida de qualsevol home 
és un món en bona part impene
trable, però alhora és també un 
exercici de primer ordre per re
flexionar entorn el passat i el 
present, sobre el permanent joc 
que tota cultura viu entre TRA
DICIÓ i MODERNITAT, entre 
la permanència dels senyals 
d'identitat i les mutacions que, 
dia a dia, experimenten les for
mes sòcio-culturals. Per això, 
parlar de figures com Ramon 
Violant i Simorra, estudiós i re
copilador de les formes de vida 
tradicionals del nostre Pirineu, o 
de Joan Amades ha de ser obser
vat no tan sols com l'apropa
ment a uns homes destacats de la 
cultura catalana del nostre segle, 
sinó també com una reflexió so
bre els canvis esdevinguts al nos
tre pais al llarg de la nostra cen-

M i 
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Folo: Arxiu Amades. 

túria, sobre com s'ha conformat 
Catalunya al llarg dels anys. 

Parlar de Joan Amades su
posa recuperar una part si més 
no substancial de la nostra histò
ria col·lectiva. De fet, reflexio
nar entorn la seua producció, és, 
si més no, una invitació a plante
jar-nos el què i el com de la nos
tra societat futura. 

El que s'ha anomenat «Te
ma Amades» és força controver
tit. La polèmica sempre l'ha 
acompanyat. Veritat i llegenda 
són presents en el moment de 
parlar de la seua figura i produc
ció. Per uns, el que va fer és for
midable, gegantí. Per d'altres, el 
seu treball només mereix la críti
ca sistemàtica. D'aquesta forma, 
aquest assumpte ha anat de llibre 
en llibre, de comentari en co
mentari, ha corregut de viva 
veu... S'ha dit molt sobre el què i 
el com, però molts dels judicis 
que se n'han fet han estat més 
fruit de la lleugeresa i la manca 
d'aprofundiment que de la refle
xió i l'estudi seriós. De fet, 
aquest punt és un exponent de la 
realitat del país: li ha calgut créi
xer amb massa rapidesa. Endin
sar-se en la seua obra és un con
vit a alentir el ritme, aprenent a 
valorar el què i el com de la nos
tra realitat cultural. 

Joan Amades va fer una 
obra ingent. Les seues accions 
amaguen mèrits insospitats. Així 
va obrir nous camins per conèi
xer dimensions desconegudes de 
la cultura tradicional i popular 
catalana: les qualitats expressi
ves de l'art popular, la riquesa 
plàstica de la nostra imatgeria,... 
Per això, malgrat els seus errors, 
la seua obra encara és ben viva. 
Cal adonar-se que Amades va 
treballar amb unes formes cultu
rals específiques, les quals no 
han mort, sinó que només s'han 
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Lo rovell de l'ou 

transformat amb el temps: el 
continuum cultural hi és ben pre
sent. La cultura que Amades va 
estudiar o recopilar ha sofert 
transformacions i canvis pro
funds: avui, aflora un nou fol
klore i llegendari en les nostres 
vides,... 

Joan Amades va ser un 
home d'una extraordinària bon
homia. Potser, portat pel seu de
ler, no va fer una obra sistemàti
ca o aprofundida en alguns as
pectes, però l'esforç gegantí que 
va fer és un exemple de primer 
ordre en els nostres dies. Catalu
nya necessita bastir projectes 
col.lectius que facin néixer i créi
xer en les persones la idea de sen
tir-se particeps en la construcció 
del país. En aquest sentit, l'obra 
i l'exemple de Joan Amades ens 
ha deixat grans ensenyaments 
com, són la humiltat, l'amor i 
l'entrega al seu país. Alhora, la 
seua superació i la seua lluita 
contra les adverses condicions fí
siques, sòcio-econòmiques, ens 
mostren un camí mitjançant el 
qual ens podem projectar amb 
il.lusió i esperança per construir 
una vida i un país més ric i més 
plural. 

II. Home ¡ obra: una 
mirada entorn la biografia 
de Joan Amades. 

Va néixer el 23 de Juliol de 
1890 en un dels barris més popu-

Foto: Arxiu Amades. 

lars de la Barcelona d'aquell 
temps: el Raval. De família hu
mil, la precarietat material dels 
pares els va obligar a enviar el 
nen, fill únic, amb els avis pa
terns a Bot (Terra Alta). 

A la seua tornada, la feina 
dels pares (drapaires) i la cultura 
del seu estimat barri van fer que 
un nen d'íntel.ligència ben viva 
s'interessés, de forma extraordi
nària, per aquell món, pobre ma
terialment però ric en estímuls i 
iniciatives. Així, els teatres de ti
telles, les parades de literatura de 
fil i canya —Amades les anome
nava «les biblioteques dels po
bres»—... restaren per sempre 
més presents en el seu ésser. 

Com la majoria de nens 
d'aquella època, aviat va deixar 
l'escola. Als nou anys va comen
çar a recercar el pa diari. Va arri
bar al mercat de Sant Antoni, 
lloc on els seus pares venien. 
Aquell espai, amb múltiples sug
geriments, el van arrelar moU 
més a la cultura popular. Però, 
alhora, i malgrat aquesta situa
ció i superant el greu problema 
visual que sempre va patir, el seu 
esperit, animós i optimista, va 
fer que sortís endavant. 

D'aquesta forma, en la seua 
feina —llibreter de vell— no ve
nia cap llibre sense haver-lo llegit 
abans. D'aquesta manera, la 
seua universitat fou la mateixa 
realitat. L'autodidactisme el va 
marcar per tota la vida. L'amor 
pels llibres li van fer dir que ja 
que ell no podia comprar-los per 
falta de mitjans, arribaria un dia 
que ell se'ls faria. 

Així mateix, viure de tan a 
prop el món dels imatginers, de 
les compres i vendes de llibres, 
va fer que anys a venir, quan vo
lia encetar una feina ràpidament, 
apel.lés a la seua memòria, la 
qual era, segons testimoniatges, 
formidable. 

El seu tarannà i imbricació 
amb el món obrer i popular es re
fermà en els anys que va treba
llar a l'Ateneu Enciclopèdic Po
pular, on es va convertir en un 
declarat esperantista, la llengua 
que volia trencar fronteres per 
als obrers. L'universalisme espe
rantista el conduïren, molts anys 
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Nens jugant a la baldufa. Foto: AEFC. 

després, a tenir ben present que 
la seua feina sols tenia un objec
tiu: la presència del seu país en el 
context de la cultura universal. 

L'excursionisme li va donar 
a conèixer el territori i les gents. 
Alhora, les tasques folklòriques 
que es feien començaren a des
vetllar el seu interès pel folklore. 
Adonar-se dels profunds canvis 
sòcio-econòmics de la Catalunya 
de llavors així com una sèrie de 
fets fortuïts, el decidiren a treba
llar en la recopilació de la cultura 
popular i tradicional catalana. 
Des d'aleshores —entorn dels 
anys vint— va dedicar-se, amb 
deler, a aquesta tasca, restant 
per sempre més atrapat en la te
ranyina de la recerca. 

Des dels començaments, 
Amades sempre va tenir present 
quina era la seua tasca: recopi
lar. La seua formació i humiltat 
no li permetien anar més enllà. 
Ell tan sols volia recollir, de la 
millor forma possible. Els 
estudis aprofundits els deixava 
per als més preparats. A més, 
s'ha de pensar en les condicions 

en què en aquells anys es feien les 
tasques de caire etnogràfic. Així, 
en moltes ocasions, la descon
fiança per a aquells, pel general 
vinguts de la gran ciutat, que 
anaven pels pobles recollint can
çons o acudits era ben palesa. 

J. Amades va treballar in
nombrables temes, alguns desco
neguts en el camp del folklore 
català com són els referits a la 
imatgeria impresa o corpòria... 
D'aquesta manera, la seua intui-
ció el va portar, per exemple, a 
adonar-se de les qualitats expres
sives de l'art popular. A mesura 
que s'embrancava en el frondós 
arbre de la cultura popular, va 
engegar projectes ambiciosos 
com la Biblioteca Tradicions Po
pulars (1933-1939). 

Malgrat els problemes per 
Catalunya durant la postguerra 
així com l'hemiplegia que va pa
tir el 1947 que li deixà mig cos 
paralitzat durant força temps, 
els anys quaranta i cinquanta fo
ren molt importants en la seua 
carrera, ja que va publicar obres 
com El Pessebre o les seues grans 
obres de compendi: Costumari 
Català (1950-1955) i Folklore de 
Catalunya (l950-\969). Aquestes 
obres li obriren noves portes, en 
especial, les internacionals. 

En aquests moments, l'uni
versalisme esperantista dels seus 
primers anys es va posar de 
manifest: Amades va fer que la 
cultura popular i tradicional i, 
alhora, la llengua catalana, mal
grat les dures dificultats internes, 
sortissin a l'exterior i Catalunya 
fos coneguda arreu. 

Potser es va equivocar en 
una o moltes ocasions, però 
l'exemple de fe i entrega al seu 
país. la ferma creença en la reali
tat cultural especifica de Catalu
nya han de fer que tots plegats, 
comencem a desfolkloritzar-lo. 

En definitiva, Joan Amades 
té, com diu Joan Brossa, un forn 
ple de palmeres amb rics fruits 
que Catalunya ha de valorar en 
la mida que es mereix. 

Lluís Calvo 
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Raftíng, puenting i altres 

Foto cedida per «AVENTUR» 

Sembla que, com cada any, se'ns prepara un estiu mogut. 
Ja se sap: al Pallars la pagesia va morint en favor del turisme, 
aquest turisme que ens introdueix de ple, no en la normalitza
ció del català sinó en un plurilingüisme difícil de trobar segons 
a on. Si voleu escoltar francès, holandès o anglès, no heu de 
fer altra cosa que passejar una estoneta per qualsevol dels nos
tres càmpings, pel carrer Major d'Esterri o pel Parc Nacional. 
Voleu més comoditat? 

Ara no üs penseu que ens desagrada d'escoltar llengües 
estrangeres per les rutes de casa nostra. Ben al contrari: el con
tacte entre diferents cultures sempre és enriquidor i el Pallars, 
aquest racó del món, té un finestral obert a l'exterior amb tot 
aquest bé de Déu de gent que ens visita. El motiu de disgust 
dels normalitzadors de català ve per un altre cami: està molt bé 
que practiquem les llengües estrangeres amb els estrangers; el 
que ja no ens fa tant el pes és que quan ens tornem a quedar els 
de casa sols, oblidem els nostres mots per fer servir aquells que 
francesos i anglesos, posem per cas, han oblidat en algun racó 
del càmping. I ja ens els guardem per sempre, sense pensar si el 
català en té d'adequats i que poden fer el fet. 

Potser un dels camps més castigats pels manlleus de llen
gües estrangeres al Pallars Sobirà és el dels esports d'aventura. 
Des que aquests esports de risc s'han popularitzat, el nombre 
de visitants s'ha incrementat considerablement. És molta la 
gent d'arreu que s'acosta per a fer una baixada de «rafting». 
El ventall d'edats i de nivells socio-económico-culturals és 
molt amph. Des del noi adolescent fins a l'executiu de mitjana 
edat, tots se'n tornen cap a casa comentant que «el rafting és 
al.lucinant». I qui diu el rafting diu el parapente, l'hidrospeed, 
el mountain bike, el horseback, el saut a l'elastique o el trek-
king. 

Aquesta vertadera invasió de gal.Hcismes i d'anglicismes 
ja fa dies que treu la son als responsables de la normalització 
hngüística a la comarca i al Centre de Terminologia Catalana 
(TERMCAT), organisme que depèn de l'Institut d'Estudis Ca
talans. I ha estat el TERMCAT qui, a finals de l'any passat, va 
elaborar una Uista de termes catalans en substitució dels que es 
fan servir en aquests moments. 

Responsables de les empreses d'esports d'aventura m'han 
argumentat repetidament que els noms en anglès causen més 
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Foto cedida per «AVENTUR» 

impacte i són més comercials. En una paraula, que venen mi
llor el producte. Però, no us sembla que el consumidor pren el 
producte i no el nom? I que el poder de la publicitat és prou 
considerable per popularitzar els termes catalans? I estem de
saprofitant una ocasió magnífica per a difrondre aquesta bella 
llengua nostra, minoritària però amb tot el prestigi del món 
(només ens cal donar un cop d'ull enrere per a trobar monstres 
com Ramon LluU, Joanot Martorell o Ausiàs March). 

Vegeu ara quins termes proposa el termcat pel que fa als 
esports d'aventura: 
Formes catalanes aprovades 
ala de pendent 
bicicleta tot terreny 
descens en bot 
esquí de riu 
heliesquí 
heliexcursió 
hidrobob 
hidrotrineu 
marxa a cavall 
piragüisme 
salt de pont 
salt elàstic 
tresc/trescar 

Formes estrangeres 
parapente 
mountain bike 
rafting 
river-ski 
heli-ski 
heli-trip 
bus-bob 
hidrospeed 
horseback 
canoe kayac 
puenting 
saut a l'elastique 
trekking 

I per acabar, del millor pa feu-vos-en sopes; no oblideu 
però, que les catalanes solen ser amb força all. 

Carme Font 
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Joan Prats i jordi Creus 
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PERSONAL i COMPATIBLE 
Joan Prats i Jordi Creus. 
Columna Edicions, S.A. Barcelona 1991. 

Joan Prats i Jordi Creus van néixer a Tremp el 1967 i el 1964, respecti
vament. Col·laboradors de la revista Lo Raier des deis seus orígens, en l'ac
tualitat es dediquen a la venda d'espardenyes vigatanes, el primer, i de llau
nes de sardines, el segon. Amb Personal i compatible van guanyar el premi 
de novel.labren Ciutat de Mollerussa 1990. 

EL PARLAR DEL PALLARS 
Pep Coll. 
Editoria Empúries. Barcelona, 1991. 

Pep Coll (Pessonada, Pallars Jussà, 1949) és escriptor i professor de 
Llengua i Literatura Catalanes a l'Institut Màrius Torres de Lleida. La 
seua obra literària, que ha obtingut un notable èxit de públic i de crítica, 
comprèn, entre altres llibres, dues novel.les —El secret de la moixernera 
(1988) i La Mula Vella (1989)— i un volum de narracions —L'edat de les 
pedres (1990)—, publicats per Editorial Empúries. El parlar del Pallars és 
la culminació dels estudis iniciats fa anys per Pep Coll sobre un dels dialec
tes —el pallares— més arcaicament genuïns de la llengua catalana. L'autor 
presenta aquí una visió molt documentada i, fins i tot, divertida sobre la 
parla de la seua comarca d'origen, i n'exposa els trets fonètics, morfològics 
i sintàctics. Té especial interès la part sobre lèxic i fraseologia, atès que el 
nombre de mots i de locucions i frases fetes supera llargament el miler d'en
trades, bona part de les quals no han estat mai recollides fins ara en cap lli
bre o diccionari. 

LES FAMÍLIES NOBLES DEL PALLARS EN ELS SEGLES 
XI i XII 
Lydia Martínez 
Pagès editors. Lleida, 1991. 

Lydia Martínez i Teixidó (Sao Paulo, Brasil, 1963). És llicenciada en 
Història Medieval per les Universitats de Barcelona i de Toulouse-Le Mi-
rail (França), on cursa actualment el doctorat. Col.labora amb el Labora
tori d'Arqueologia Medieval de la Universitat de Barcelona. Les seues re
cerques s'orienten vers l'antroponímia i la societat del Pallars a l'Alta Edat 
Mitja. 

Les famílies nobles del Pallars en els segles XI i XII, és una aproxima
ció a la noblesa pallaresa des d'una perspectiva genealògica diferent. Par
tint d'una documentació extensa però força dispersa, reconstrueix la 
genealogia d'un considerable nombre de famílies, tant les dels magnats i 
poderosos —els Vilamur, Erill, Orcau, Bellera, Mur o Vallferrera— com la 
dels membres de la petita noblesa, algunes d'elles poc o mal conegudes. 
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EL MON DE JOAN AMADES 
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura. 
Barcelona, 1990. 

Es tracta d'una obra commemorativa del centenari del naixement de 
Joan Amades. Obra interessant en què s'apleguen aspectes diversos d'un 
dels folkloristes més importants. Hi podem trobar: Un recull gràfic de 
l'Arxiu Amades; un treball sobre els estudis etnològics a Catalunya; una 
completa taula cronològica dels fets més destacats en el camp de l'etnologia 
i el folklore des del 1799 fins al 1990; una biografia sobre Joan Amades i 
Gelats; dos catàlegs, un de bibliogràfic i l'altre sobre l'exposició del cente
nari. Clou el llibre diferents aportacions personals sobre la figura d'Ama
des. 

FIRES i CERTÀMENS AGRARIS DE CATALUNYA. 
Antoni Segarra i Dalmases 
Institució Catalana d'Estudis Agraris. Barcelona, 1991. 

Interessant treball de recerca que omple un buit pel que fa a la temàti
ca firera de Catalunya. Com s'explicita en la presentació cal considerar 
l'obra fonamental no solament respecte al notable esforç de recuperació de 
dades sinó també com a punt de partida per als firaires i estudiosos 
d'aquestes celebracions. S'inclou en el volum una anàlisi dels aspectes his
tòrics i geogràfics de les fires i certàmens agraris de Catalunya, una relació 
cronològica de les fires ramaderes històriques, un seguit de textos costumis
tes amb un glossari lèxic, de locucions i frases fetes, unes consideracions 
generals sobre les fires agràries actuals, un ampli repàs comarcal de fires i 
de certàmens agraris. Clou l'obra els annexos que gratifiquen llargament 
l'esforç de recerca: classificaciò-estadistica de les dades, un mapa firer, un 
dossier sobre la reglamentació i corpus legislatiu. 

COLLEGATS 4 
Centre d'Estudis del Pallars 
Pagès Editors. Lleida, 1991. 

Volum d'homenatge al folklorista pallares Joan Lluis que inclou les 
ponències base que centraren la temàtica desenvolupada en la XXXVIa 
Assemblea Internacional d'Estudiosos de Catalunya que se celebrà a 
Tremp els dies 25, 26 i 27 de maig del 1990. Amb aquesta nova edició de 
l'Anuari CoUegats, el Centre d'Estudis del Pallars assoleix un dels objec
tius proposats per l'Assemblea d'Estudiosos: consolidar la trajectòria dels 
estudis comarcals iniciats des de fa uns anys. Les ponències fan referència a 
tres grans àmbits: la història, que la realitzà Josep M^ Bringue i Portella 
amb el titol «La fi del comtat del Pallars, cimal de la crisi baix-medieval»; 
l'antropologia a càrrec de Montse Iniesta i Carles Feixa «El Patrimoni et
nològic a les comarques de l'Alt Pirineu»; les ciències naturals, Joan 
Muñoz i Vicente ens parla de «El projecte de Ciències naturals de Tremp; 
la ponència de l'àmbit de la llengua que realitzà Pep Coll sobre «el Parlar 
del Pallars» no s'inclou en el volum car l'editorial Empúries ha publicat re
centment un llibre de l'autor sobre el mateix tema. Acompanya les ponèn
cies el text realitzat per Blanca Capdevila i Ribes «Aproximació a l'obra de 
Joan Lluis, folklorista pallares. 
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pel professor Tringoles 

En termes generals, la majo
ria dels mortals ens trobem im-
miersos en una mena d'angoixa, 
més o menys vehement, fruit de 
la preocupació per la nostra apa
rença i sobretot pel nostre pes. 
En una època plena d'antagonis
mes on conviuen el culte al cos i 
el menjar, principalment a base 
de greix animal, engrossir-se pot 
ser un plaer digne de l'illa de Si-
baris i aprimar-se un sacrifici 
méritos de la vella Esparta. Les 
dues cares de la moneda. No cal 
oblidar, però, que l'interès per 
l'estètica del cos no és un invent 
del segle XX sinó que l'home i la 
dona s'hi han vist abocats d'ençà 
que caminen damunt el planeta. 
Però a diferència d'altres temps 
pretèrits, avui, el nostre èxit a la 
vida depèn més que mai de men
jar d'una manera més o menys 
equilibrada i de tenir un cos 
«Danone» o una carcassa «Blan-
diblup». I com que l'estiu ja de
mana pas i la calor ens farà 
alleugerir els tapavergonyes po
sant-nos molt dificil poder enga
nyar ningú, he cregut ccMivenient 
dedicar el consultori d'aquest 
número a una carta plena de ta
ques d'oli signada per Evarist 
Regoletes i Vacó, de Casa Bote
rut d'Isil, que diu el següent: 

Benvolgut professor Trin
goles, sóc com un bocoi. Ni rè
gims dietètics, ni dietes diurèti-
ques, ni verduretes fresques, ni 
pa integral, ni exercici físic, ni 
res de res. Després d'haver seguit 
un llistat tortuós i interminable 
de procediments per reduir el 
pes, cap ni un d'aquests mètodes 
miraculosos m'ha fet perdre les 
carns ni les ganes de menjar a to
tes hores, la qual cosa m'ha por
tat a reflexionar i arribar a la 
trista conclusió de que sóc un cas 
patològic d'obesitat viciosa. El 
que més m'emprenya de la situa
ció és que em trobo be tal i com 
sóc, una mica abundós, és cert. 

però què són cent dotze quilos 
quan es té una vida pel davant? 
La meua dona, però vol veurem 
ben remagrit en el termini màxim 
d'un mes, transcorregut el qual, i 
si els resultats no són prou satis
factoris, em veuré obligat a dor
mir tot sol. Segons el seu parer, 
el meu pes ajagut a un centíme
tres del seu cos, i no diguem al 
damunt, és una amenaça cons
tant contra la seua vida i afegeix 
que cada nit, al llit estant, té l'ex-
tranya sensació que serà la darre
ra de la seua trista existència. 
Comprendrà, amic Tringoles, 
que àpats a part, els meus dies ja 
no tenen cap sentit ni raó de ser. 
Què m'aconsella? 

Benvolgut Evarist, puc sen
tir el dolor i el pes en les teues pa
raules escrites damunt un paper 
llardos, testimoni innegable del 
teu problema. No vull increpar-
te per la teua manera d'acon
duir-te ni, fer de tu un trist exem
ple que pugui ser utilitzat després 
pels que defensen la idea que 
ens hem de resignar i d'acceptar 
tal i com som. No poder dormir 
amb la teua dona pot ser una raó 
de pes per perdre uns quants qui
los, però, si com dius, els proce
diments coneguts de res t'han 
ajudat, hauràs de prendre mesu
res de protecció encarades a vet
llar per la salut de la teua cònju
ge. Jo et recomano un llit ben 
ample que permeti la mobilitat i 
eviti esclafaments indeguts, sem
pre engorrosos i plens d'efectes 
secundaris. Quant a la conducta 
sexual a seguir per prevenir els 
petits ensurts nocturns, hi ha 
moltes postures que per la distri
bució de la massa total i la rela
ció existent entre a dalt i a baix, 
variacions en definitiva del vec
tor resultant de l'aplicació de la 
força, poden donar-vos la pau i 
l'harmonia necessàries per com
pensar la desproporció que avui 
us allunya. 
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Mots encreuats 
per Josepa Berenguer i Fabregat 

SOLUCIÓ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

CI I IR c u M S|T|AINJC 1 E s 
.AJ^B A D O I C M P M A V U 1 
p OILILIO Í B O R C u R B 
1 U M A L S A c 1 A O O 
T E R M E X A M E N P C 
A R P A G 1 R A H O dE 
N A H R ̂ A H I R|A1 M _R1A 

E^B S EID E N H R 1 ui lT 
i A | O F E GlAfRlA N H O O 
A R d s M s O U A I M AIR A N 
R E 1 H o B 1 O T H U I S 1 

I s u B H I A S T A R T 1 C 
A T R 1 IcIlM O D A U H A 
N A o TIBMIE L A ÑlolSl ! • 

HORITZONTALS: 

1. Condicions d'un esdeveniment - 2. Anarquia, Badaire. Fòsfor. El degà 
dels diaris en llengua catalana - 3. Ple de polls. Lleig. Al revés, morè - 4. 
Nom d'home. D'Alsacià. Dues de bessones - 5. Forma sufixada del grec 
que significa «calent». Allò que més odia l'estudiant. En procés de descom
posició, arreu - 6. Instrument de corda. Tomba. Sempre és el darrer a dir-hi 
la seua, al revés - 7. Sodi. Via d'aigua gallega. Si en tenim, rai, que ho tin
drem tot endreçat, encara que estigui capgirat - 8. Vocal. Forma del verb 
nedar, com els crancs. Via d'aigua catalana. Dental oclusiva sorda - 9. Ara. 
Assassinaran sota l'aigua. Les mateixes bessones d'abans - 10. Armes de 
Robin Hood. El de pau és millor que el de guerra. Estimaran -11. Monar
ca, borbó o no. Un donut. Vaixell de luxe. Poble de les Valls d'Àneu, al re
vés - 12. Adjudicar. Jordi Pujol i Quim Monzò es fan la competència en 
aquest afer - 13. Relatiu a un pati interior voltat de pòrtics. Hi ha gent ob
sessionada per seguir-la. La vocal que fa por. La capdavantera - 14. 
L'OTAN desmuntada, per fi. Malaltia produïda per la deposició d'una 
matèria negra en els teixits. 

VERTICALS: 

1. Guiar, dirigir, comandar. Prefix que contraria - 2. lode. On guardem els 
ous. Apèndix del blat... - 3. Ruble desvocalitzat. Un rap gens anarquista. 
Cigró - 4. Els vull a la romana, si us plau!. Unitat d'informació - 5. Crit de 
dolor del gos. L'INEF desnacionalitzada. Símbol de tres bioelements - 6. 
Mossades. Sempre és la primera. Era la protagonista d'allò de «mi mamà 
me mima...» - 7. Digraf. Corder alterat. Massa amor a sí mateix - 8. Altra 
vegada aquella dental. Petit instrument de terra cuita. Al revés, una loteria 
de la Generalitat de dalt - 9. Allò que pretenen de fer alguns i algunes de ca
ra al bon temps. Menjada per les rates - 10. Nitrogen. Coordinadora d'As
sociacions d'Estudiants. Coure. Arran - 11. I ara! Quan el taló porta el 
nostre nom. Oxigen -12. Capgirat, lloc de cures intensives. Ho és algun hi
vern, i també algun bistec. Acte ritual - 13. La Comunitat més propera. 
AHvi enmig del desert, i no és un miratge. Còpula - 14. Moixó. La síl.laba 
que pronuncien amb més èmfasi els amants d'una beguda refrescant amb 
bombolles. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

30 



Carallades 

No lots els camins porten a Esterri. 
A veure i ets capaç de trobar el bo. 
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