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Les Planes de Son 
centre de natura i desenvolupament sostenible dels Pirineus 

La finestra 

i teva habitació 
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Pels teus caps de setmana i les teves vacacances 
amb la família o els amics en contacte amb la natura 

Activitats i allotjament en un centre pioner 
i en una de las zones més atractives i ben 
conservades dels Pirineus. 

Un centre únic, integrat en el paisatge i 
respectuós amb l'entorn. 

Informació i reserves: 
Son (Alt Aneu, Pallars Sobirà) 
Pirineu de Lleida 
Tel: 902 400 973 
www.caixacatalunya.es/territoriipaisatge 
o directament www.lesplanesdeson.com 

Fundacit 

Territori i Paisatge 
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Obra Social 
CAIXA CATAUiMTA * 
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Més enllà de Testètica 

del paisatge pirinenc 

AAii 
Any Internacional de les 

MUNTANYES 

"Ser original consisteix a tornar als 
orígens." Aquesta frase del genial 
Gaudí, l'any en què commemorem 
el seu naixement, ens permet una 
reflexió entenimentada sobre el pai
satge i els Pirineus, en definitiva 
sobre el paisatge pirinenc. Retorn, 
doncs, a un origen en què l'home i la natura es trobaven en consonància 
segons la visió antropològica de l'home natural i de la natura humana. Parlem, 
evidentment, d'un paisatge no estàtic que ha canviat al llarg del temps i que 
continuarà fent-ho per acció de l'home, la qual cosa ens permet entendre que 
un concepte és la natura i l'altre, l'element natural com a manifestació tangible 
d'un ecosistema. 

Potser sí que hem anat perdent originalitat i que avui se'n fa un gra massa quan 
la globalització, el creixement del turisme i la urbanització constant posen en 
perill les comunitats de muntanya i els recursos que en depenen. Potser sí que 
vetllem poc per la terra que ens ha donat la vida, contradient, no sempre in
conscientment, les més elementals normes de convivència i negligint el signifi
cat francès del mot paysage {pays/ sage) que el poeta Molinet posà en circula
ció al segle xv per definir la visió artística o estètica, assenyada, sensata i 
equilibrada d'un país. 

I deu ser així perquè cada cop són més nombroses les veus que reclamen una 
més gran consciència sobre els valors de la naturalesa, del paisatge, entorn dels 
coneixements dels ecosistemes de muntanya. Per això l'Assemblea General de 
les Nacions Unides va declarar el 2002 Any Internacional de les Muntanyes 
(AIM) amb l'objectiu de promoure la conservació i el desenvolupament soste
nible de les regions muntanyenques. 

En aquesta realitat de canvi permanent de les muntanyes ens convé més que 
mai ser originals, naturals o sostenibles, com se'n diu avui en dia. Millorem, 
doncs, la nostra qualitat de vida sense trair l'aspecte físic del país, el clima, la 
flora, la fauna, sense trair-nos a nosaltres mateixos i les nostres produccions. 
Posem a disposició d'aquesta empresa, com deia el poeta llatí Lucreci, "unes 
orelles lliures i un ànim sagaç". 

Director: Ferran Relia i Foro • CcKirdinador; Joan Blanco 

i Barrilado • Consel l cJe redacc ió : Pep Col l , Andreu 

Loncà, Xavier Macià, Carme Mestre, Miquel Pueyo, 

Ramon Sistac, Alber t Turu l l , M i q u e l V i ladegut • 

Producció gràfica: Raül Valls • Disseny: Pilar Monge • 

Impressió: Arts Gràfiques Bobalà • DL: L-1 34-1990 • 

ISSN: 1130-5444 

Adre^d de l'editor: Consell Cultural de les Valls d'Àneu. 

Carrer Major, b - 25580 tslerri d'Aneu. Tel.: 97 1 í j j f) ï 16 

Fax: 9 7 : Í 62 67 12. Correu electrònic: conseil@aneu.ürf> 

CfHteu electrònic exclusiu per als cd-laboradors d'ÁRNICA: 

arnica@aneu.org • Pàgina web: www.aneu.org 

ÁRNICA és membre de l'APPEC 

A.P.P.E.C 
ASSOCIACIÓ 
DtKaOCCNS 

A.P.P.E.C 
ASSOCIACIÓ 
DtKaOCCNS • AA 
EN C A r A l*A MUNTANYES 

f l S AIHKLES l'USUiAli A ÁRNICA 

EXPRESSEN SOLAMENT L'OñNIÓ 

DELS SEUS AUTORS 

„ „ , r ^ ^ ; \ s T 1 I i T 
1 ^ f y y t ' ES 11D1 s 
/ Ï X 1 1 11 :1 E R»E s c s 
\ X / AJUNTAMENT ' 

^ ^ D'ESTERRI OANEU hjiHÍ*m PÜWKJ de ü IV ' t ' " J* I-^i 

'bCaixa ' j u U J Departament de Cultura 

P 1. E M 1 

2 0 0 0 T A S I S T O R R E N T 

E M 1 

2 0 0 0 

mailto:arnica@aneu.org
http://www.aneu.org


zZ--^ 

LA PI PI DA 

Entrevista 

Josep Benet 
al servei del país 
Per Carles Riera Iconografia de la Mare 

de Déu de Lorda 

^ 

HH 
UJ 

^^•~ fiüH ai 
^^B^W^SH < 

^̂ p . ̂ " '̂ 1̂ 1-= 
^^•k wf*'' PH oo 
KBv r^ > 

mm M o 
Concepció Maluquer, 
esbós biogràfic 
Per Pep Coll 

LA MOSQUERA 

17 

Homenatge a 
l'Aigua. 
La Noguera 
Pallaresa, Era 
Carona 2002 
Per Aleix 
Gallardet 

D 

LA TRAPA 

"Postal", "Últim 
adéu", Fumeres de 
tardor" i "Visions de 
l'apocalipsi final" 
Per Ponç Pons 

22 

C3> 

Per sortir del 

desconcert educatiu 
Per Salvador Cardús 

LO ROVELL DE L'OU 

34 

LA LLUCANA 

"Karakorum Highway", la 
carretera que uneix el Pakistan i 
la Xina a través de la serralada 
del Karakorum 

Per Pere Oller 

24 • ^ 

Pintura i llum 
È Per Josep Minguell 

SALISPAS 

El mite pirinenc 
de les Encantades. 
Per Pep Coll 

LT) 

O 

42 

'v-i 

Cü 

< 

39 

Arxiu de Tradicions 
de l'Alguer 

Per loan Armangué 
I Luca Scala 

LO FORAT DE LA GUINEU 

53 



^^¿..Mssmsim 

BECULLA 

R A S T E L L 
ÁRNICA núm. 54 setembre 2002 

Escolania de Montserrat 
Per Josep Vinaròs 

59 

Romànic a la vall 
d'Espot (i II) 

Per Francesc Móra 

AAANAIRONS 

63 

A 
L'ARNA 

Records d'una mestra 
d'Esterri d'Àneu 
Per Beatriu Amorós 
i Marià Maluquer 

Per Andreu Loncà, 
Enric Pinyol 
i Albert Masó 

Pirineus de Verdaguer 
(III: Les criatures 

del drama) 

Per Àlvar Valls 

UJ 

o u 
Q 

67 
LO CODER 

El llenguatge no 
verbal (III) 
Per Miquel Pueyo 

71 
74 

Maria Edgeworth 
Per Muriel Casals 

LOAAARINYAC 

77 

LAGRIPIA 

XÍS^ 

82 

^^•À" -

> 

85 

:arxiu 
d'Imatge; 
¥ dd (umell Cultural ^ ^ • 

•Q> de les Valls d'Àneu 

89 



L A P I P I D A 

Per Caries Riera 

Fotos: Ferran Relia 

Josep Benet, 
al servei del país 

-Feu política i escriviu ¡libres 
d'història. Quina vocació és pri
mera, la de polític o la d'his
toriadora 

-La primera i principal vocació 
meua és la política. La segona, l'ad
vocacia, a l'exercici de la qual he 
dedicat molts anys de la meua vida. 



losep Benet, a la sala biblioteca de casa seua, entrevistat per Caries Riera. 

Si m'he dedicat, a més a més, a 

escriure llibres sobre la historia con

temporània de Catalunya ha estat 

com una de les tasques de suplència 

que la gent conscient de la meua ge

neració a Catalunya ha hagut de fer, 

després de la desfeta nacional ca

talana del 1936-1939; i també des

prés, sota el règim franquista, per tal 

d'assegurar la supervivència i el re

dreçament nacionals de Catalunya. 

Foragitats de la universitat, de 

l'ensenyament de la historia propia 

del país i la seua investigació, en 

l'intent franquista de genocidi cul

tural contra Catalunya, calia que 

algunes persones fessin aquesta fei

na al servei de la pròpia historia, 

encara que algunes no fossin llicen

ciades en aquesta matèria, com jo 

mateix no en sóc. 

-Quin llibre va ser el primer que 

publicàreu^ 

-Fa més de quaranta anys que 

vaig publicar-lo. Es titulava - i encara 

es continua titulant, perquè segueix 

venent-se- Maragall i la Setmana 

Tràgica. Fou premiat per l'Institut 

d'Estudis Catalans i li fou atorgada la 

Lletra d'Or. El seu origen és molt sig

nificatiu. A final dels anys cinquanta 

havíem organitzat clandestinament 

un cicle de conferències sobre temes 

de la història de Catalunya de princi

pi del segle xx. Una de les conferèn

cies tenia un tema que jo mateix 
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havia suggerit: la posició del poeta 
Joan Maragall davant l'anomenada 
Setmana Tràgica. Creia que era un 
tema d'un gran interès per explicar-
lo i comentar-lo aleshores. Però de 
moment no trobàrem cap persona 
que acceptés de tractar-lo. I no hi 
havia cap llibre que l'exposés. Com 
que jo l'havia suggerit, finalment em 
vaig veure obligat a fer la conferèn
cia jo mateix. Vaig preparar-la i, 
mentre ho feia, em vaig adonar que 
era important de tractar-lo àm
pliament, en un llibre. I vaig redac-

Si m'he dedicat a es

criure sobre la his

tòria de Catalunya 

ha estat com a tasca 

de suplència que 

a gent conscient de 

la meua generació 

ha hagut de fer 
Josep Benet signant "Catalunya sota el règim franquista". 

tar-lo. L'obra fou objecte d'una àm
plia crítica a Barcelona i a Madrid. Es 
vengué molt i com he dit encara 
continua venent-se. 

-L'èxit que obtingué aquesta pri
mera obra us estimulà a escriure'n 
d'altres? 

-Sí. La segona que vaig redactar 
i publicar era una obra l'existència 
de la qual era del tot necessària. 
Parlàvem de la persecució de què la 
llengua i la cultura catalanes havien 

estat objecte pels franquistes, des 
que l'any 1939 ocuparen Barcelona. 
Però resultava que a final dels anys 
seixanta encara no hi havia, ni a 
Catalunya ni a l'exterior, una obra 
dedicada a explicar aquest fet, que 
era un autèntic intent de genocidi 
cultural. Per això es donava el cas 

que quan periodistes estrangers 
venien a veure'm perquè els ex
pliqués la situació política a Ca
talunya i a Espanya, després d'ha
ver-los informat d'aquesta 
persecució, em demanaven si els 
podia facilitar un llibre sobre això, i 
els havia de dir que no n'hi havia 



cap, ni a l'interior d'Espanya -cosa 
que s'explicava per la censura fran
quista-, però tampoc a l'estranger. 
Naturalment, ells es deien que si 
aquella persecució era tan impor
tant com jo els deia, per què no hi 
havia cap llibre que l'exposés? Fou 
davant aquesta situació que em vaig 
decidir a escriure'l jo mateix, ja que 
ningú l'escrivia. Es titulà Catalunya 
sota el franquisme i es publicà a les 
Edicions Catalanes de París, una 
editorial que amb alguns amics 
havíem fundat a la capital francesa 
per editar els llibres que la censura 
no permetia publicar a Barcelona. 
Fundar i dirigir aquesta editorial era 
una altra tasca meua de suplència. 
Aquell llibre, publicat l'any 1973, 
ampliat, ha estat reeditat a 
Barcelona amb el títol "L'intent fran
quista de genocidi cultural contra 
Catalunya". 

-Fou també per aquesta tasca de 
suplència que vàreu escriure l'obra 
"La mort del president Companys^ 

-Sí, era lamentable que no hi 
hagués una obra dedicada a ex
plicar l'exili, la condemna a mort i 
l'execució del president Companys 
fonamentada en una bona do
cumentació. Per això vaig redactar-
la. Com també he publicat darre
rament i per la mateixa raó l'obra 
titulada Carles Rahola, afusellat. 
Lamento molt, i és molt significatiu, 
que ni l'obra dedicada a la perse
cució de la llengua catalana pel 
règim franquista esmentada, ni la 
dedicada a la mort del president 
Companys no hagin estat publi
cades en castellà. ¿Com volem que 
a Madrid coneguin la història de 
Catalunya, l'autèntica, si obres com 
aquestes no són traduïdes i publi
cades en espanyol? 

-/ continueu escrivint llibres, als 
vuitanta-dos anys? 

A final dels seixanta 

no hi havia cap obra 

sobre l'autèntic in

tent de genocidi cul

tural de Catalunya. 

Per això vaig decidir 

escriure "Catalunya 

sota el franquisme" 

-Doncs sí. Gràcies a Déu puc 
anar treballant en la meua jubilació. 
Tinc pràcticament acabades tres 
noves obres, que només esperen 
editor perquè puguin ser publica
des: Domènec Latorre, afusellat; 

JOSEP BENET 

CATALUNYA 
SOTA EL RÈGIM FRANQUISTA 

tntorme sobre la persecució 
de le Itengua i la cultura de Catalunya 
pel regim del general Franco d'partl 

1 9 8 1 
EDITORIAL BLUIVK 

Joan Peiró, afusellat i Escrits en 

defensa pròpia... I, a més, estic 
redactant les meues memòries. 

-Heu tingut una vida molt agita
da i intensa... 

-Sí. A la nostra generació -jo sóc 
de la lleva del biber(>- ens va tocar 
de viure una història molt difícil, trà
gica en molts moments i diria que 
accelerada, tant en el camp interna
cional com en el més pròxim. Als 17 
anys ja érem al front de guerra... De 
vegades, quan algú em pregunta 
sobre la meua vida, se'm fa tan difí
cil d'explicar-la que li dic que con
sulti una enciclopèdia catalana, 
Internet o l'obra Miscel·lània d'Ho
menatge a ¡osep Benet, que alguns 
bons amics varen publicar l'any 
1992 amb motiu d'haver complert 
jo els setanta anys. 

-Podríeu dir-me quin creieu que 
ha estat el tret més característic de la 
vostra vida política i cultural? 

-Crec que ha estat el meu afany 
de treballar per redreçar el país, des
prés de la desfeta de la Guerra Civil. 
Amb la meua convicció que, per tal 
d'aconseguir que el país sobrevis
qués i es redrecés, era imprescindi
ble de superar l'esperit de guerra 
civil -una guerra civil que també 
existí a l'interior de Catalunya- per 
arribar a convertir en un fet la 
reconciliació nacional catalana. 
Una reconciliació al servei de la 
qual vaig començar a treballar a 
mitjan anys quaranta i molt espe
cialment des que vaig treballar com 
a cap del secretariat de la Comissió 
Abat Òliba, que organitzà les festes 
de l'entronització de la Mare de 
Déu de Montserrat, que tingueren 
lloc l'abril de 1947. Fie treballat per 
aquesta reconciliació i per restablir 
la unitat necessària. Per això podia 
treballar, alhora, en la fundació de 
Comissions Obreres a Catalunya i, 



8 

al costat de Jaume Vicens Vives, a 
ajudar a la creació, per uns joves 
empresaris, del Cercle d'Economia. 
Per això vaig ser un entusiasta de 
l'Assemblea de Catalunya i vaig 
creure en la tasca que podia fer la 
candidatura de l'Entesa dels Ca
talans, de la qual vaig tenir l'honor 
de ser el portaveu parlamentari. I 
per això, l'any 1980, vaig insistir 
perquè el govern de la nova Ca
talunya autònoma, durant la prime
ra legislatura, fos un govern d'unitat, 
perquè creia que l'organització de 
la primera administració de la 
Generalitat havia de ser obra del 
consens. 

-Sou fill de Cervera. Hi torneu 
sovint? 

-Lamentablement no, perquè la 
meua família pràcticament tota viu 
ara a Barcelona. Però em sento molt 
cerverí i segarrenc. I tinc com un gran 
honor que la Paeria de Cervera m'ha
gi nomenat fill predilecte de la ciutat. 

-Sou fill de Cervera i viviu a Bar
celona. On passeu l'estiu? 

-En un llogarret del Ripollès, a la 
collada de Toses, al Pirineu, ano
menat Dòrria, en un hostal -l'Hostal 
Vell- construït al segle xviii. Fa més 
de trenta anys que hi passo els estius 
i molts caps de setmana. He estat 
sempre un home de muntanya. A 
Dòrria -o Dorri, com l'anomenen la 
gent gran, perquè es mengen la «a» 
final i fins fa poc salaven-, he escrit 
moltes pàgines de les meues obres i 
he preparat molta de la meua feina 
política i cultural. 

-Com veieu, Benet, la situació 
actual del país? 

-Amb molta preocupació, tant 
pel present com pel futur. Constato 
que moltes persones, fins i tot diri
gents polítics i culturals, es compor
ten com si fóssim un país normal, 
com si disposéssim d'Estat propi. I 

Carles Riera i Ferran Relia acompanyant )osep Benet. 

no és així. Cal tenir molt present que 

no som un país normal. Que només 

en som un que aspira a ser-ho. I una 

última reflexió: el miracle que va re

presentar la Renaixença política i 

cultural catalana, que el cop militar 

del juliol de 1936 estroncà, va ser 

possible perquè existia un fort 

patriotisme a Catalunya. N'existeix 

avui un de tant intens? 



L O V I S T A 1 R E 

Per Pep Coll 

Concepció G.Maluquer, 

esbós biogràfic 

9 

"Tenia tanta fal·lera per escriure 
-recorda l'escriptora seixanta anys 
després- que quan havia de donar 
la pdipWh a un dels meus fills, en 
una mà tenia la cullereta i a l'altra el 
llapis." La dècada dels 40 foren uns 
anys especialment actius i atrafegats 

per a aquesta jove mestra, mare de 

tres criatures i aprenent d'escriptora. 

Havia nascut l'any 1914 a Salàs, 

una vila del Pallars Jussà famosa ar

reu d'Espanya per les dos fires de 

bestiar de peu rodó que anualment 

s'hi celebraven. Filla de casa Mont-



sò, una de les millors argendes de 
Salàs, la Concepció era la gran de 
dos germanes. La seua mare s'havia 
casat amb Francisco de Asís Gon
zález, un enginyer de La Canaden
ca, d'ascendència mallorquina, que 
havia vingut treballar en la cons
trucció de la presa de Talarn. La fi
lla, tot just va tenir temps de conèi
xer-lo, ja que l'home va morir el 
1918, víctima de la mortífera epidè
mia de grip que va assolar el país. 

La infantesa a la casa pairal de 
Salàs, "un poble envoltat de vinyes 

' ^ verdes i d'oliveres grises, i abocat 
damunt l'aigua remorosa del torrent 

-=c de la Solana", marcaran la trajectò-
'"" ria de la futura escriptora, especial-
_ ment en els seus inicis. De ben peti-
>• ta, la X/íeía tenia la dèria d'escriure 

i, sobretot, de pintar: l'ideal per a 
^ ella hagués sigut anar a aprendre di

buix a l'escola Massana. La vena 
artística li devia venir del seu avi pa
tern, un militar que havia escrit una 
pila d'obres de teatre. Ni la mare ni 
la padrina, però, no estaven per ro
manços: volien que la nena apren
gués un ofici de més utilitat. I per a 
una nena de casa bona com ella, 
que a més demostrava tenir molt 
cap per les lletres, el millor ofici era 
fer la carrera de mestra. 

Així doncs, cursa els dos primers 
anys des de Salàs amb l'ajut d'un 
mestre particular i després baixà a 
Lleida per acabar la carrera. És allà 
baix, a la ciutat del Segre, on la 
sorprèn la proclamació de la Re
pública. Tot d'una, els nous vents de 
llibertat escampen les boires puri
tanes que planaven feia segles 
damunt la ciutat de provinciana i 
que ho empudegaven tot: els car
rers, l'internat de les monges de la 
Sagrada Família i l'escola atrotinada 
del carrer Cavallers on estudiava. Va 
superar els estudis amb relativa faci-

La concepció amb la seua germana Carme, foto; "Mbum Concepció G. Maluquer". Centre Català 

del PEN Club, maig 2002. 

litat, de manera que amb menys de 
vint anys ja es trobava amb el títol 
de mestra a la butxaca. 

Llavors, en comptes de treure 
rendiment al nou títol, va preparar 
les oposicions per ingressar a l'Es
cola Normal de Mestres de la Ge
neralitat. Oposicions duríssimes, ja 
que la selecció dels alumnes era 
molt rigorosa. L'ajornament que 
suposaria en l'exercici de la profes
sió fóra compensat amb escreix per 
la completa formació que hi rebria, 
especialment en tècniques de peda
gogia, i també perquè al final dels 
estudis en sortiria amb una plaça de 
mestra. Fou sens dubte una gran 
pensada. Un cop a Barcelona, a l'Es
cola Normal del carrer Urgell, se li 
va obrir el cel. Allí la noia de mun
tanya, sortida d'un col·legi de mon

ges, va descobrir de cop el seu país, 
el valor del català com a llengua de 
cultura, i sobretot, la dignitat i l'or
gull de ser dona. Durant l'últim 
curs, el de les pràctiques, va esclatar 
la guerra i ho va capgirar tot. L'any 
39 les noves autoritats franquistes 
no veien amb bons ulls el seu pas 
per l'escola catalanista, de manera 
que, tot i els dos títols de mestra, va 
haver de presentar un pila d'avals 
per poder exercir. No van pas desti
nar-la a Barcelona, tal com li corres
ponia, sinó als pobles perduts de 
l'Alt Berguedà. Entretant s'havia 
casat amb en Lluís jordana, tècnic 
que treballava a Ràdio Barcelona. 
La distància del marit i l'arribada del 
primer embaràs la van fer decidir a 
demanar l'excedència. 

Aviat el pis de carrer Consell de 



Cent s'omple de plors i de corredis
ses de criatures. I és precisament 
enmig del rebombori dels fills quan 
a la mare li agafa la febre d'escriure. 
Li agradava escriure al balcó. No hi 
havia pas el brogit de cotxes d'avui. 
El balcó donava a un carrer silen
ciós, a un Eixample massa silenciós, 
que els vencedors de la guerra ha
vien fet emmudir. Són uns anys tris
tos per a Barcelona, per a tot el país, 
els anys més dramàtics que ha patit 
mai la nostra cultura. Des del balcó 
confegeix els seus primers versos, 
versos íntims que evoquen els pai
satges de la seua infantesa al Pallars 
0 bé algun amor somiat. 

"Guardava els meus escrits com 
un pecat ocult", confessarà de gran 
la poetessa. I encara els guarda. Són 
els reculls de poemes titulats Pa-
llareses i Vint cançons de l'amor 
perdut, avui encara inèdits. A part 
d'escriure versos, llegeix els poetes 
clàssics de la nostra llengua (des 
d'Ausiàs March fins a Salvat-
Papasseit), de la llengua veïna (del 
Marqués de Santillana a García 
Lorca i Neruda) i també poetes 
forans, com Walt Withman. A la 
vegada, com a exercici literari, tra
dueix al català el Comentario al 
Cantar de los Cantares de Fra Luis 
de León. 

A poc a poc, a mesura que la 
ciutat es recupera, la seua veu poè
tica surt fora del pis. Un dels primers 
llocs on ressonen els seus versos és 
precisament a la seua terra, no gaire 
lluny de Salàs, al Comú de Particu
lars de la Pobla de Segur. En aquells 
anys, gràcies al dinamisme del met
ge Lluís Casanovas, el Comú man
tenia una gran activitat cultural a 
partir de conferències, exposicions 
d'art i concursos literaris. Participa 
també en les tertúlies literàries del 
Centre Comarcal Lleidatà, organit

zades cada divendres per l'infati
gable Antoni Bergós. Allí coneix un 
altre pallares, el Joan Lluís de Rialp, 
un home afable i desconcertant, ca
paç de tocar el flabiol, d'escriure lli
bres sense saber gaires lletres i de 
vendre'ls ell mateix a centenars pels 
pisos de Barcelona. 

Les vetllades poètiques es gene
ralitzen, sigui en algun centre cultu
ral sigui en qualsevol pis de l'Ei-
xample. Els més habituals del seu 
grup són la Carme Monturiol, la 
Cèlia Sunyol, el Carles Sindreu, que 
sempre estava de broma, i l'Aurora 
Bertrana, una escriptora de viatges 

ja reconeguda en els anys de la Re
pública. Els fills de la Concepció 
esperaven amb candeletes les visites 
de l'Aurora al pis de Consell de 
Cent. La canalla obria uns ulls com 
taronges escoltant les aventures que 
la dona els contava, aventures pels 
paradisos oceànics del mars del Sud 
0 pels deserts del Marroc, on et 
podies trobar fins i tot princeses 
caníbals. 

"Era molt difícil que una edito
rial et publiqués", recorda l'escrip
tora. "Als meus quaranta anys, tenia 
un munt de poemaris al calaix, però 
cap d'editat. L'única forma de publi-

/ / 

's: 



n 

car era guanyant algun premi." Un 
dels guardons literaris amb garantia 
de publicació era el premi Ciutat de 
Barcelona, premi oficialista que les 
autoritats tenien la barra de lliurar la 
data en què les tropes de Franco van 
entrar a la ciutat. Per això hi havia 
escriptors que li feien el buit. Altres, 
com la Concepció, pensaven que la 
llengua catalana havia d'aprofitar 
totes les oportunitats per donar-se a 
conèixer, encara que vinguessin del 
poder que anys enrere havia intentat 
aniquilar-la. i més, si tenim en 
compte que el règim franquista ha
via aconseguit el reconeixement in
ternacional i, per tant, que l'hau
ríem de patir durant anys. L'any 
1956 es presenta al Ciutat de Bar
celona amb í.a c;ufaf / /es hoKs i 
queda finalista. L'any següent gua
nya el premi amb ¿a creu dels vents. 
Tots dos poemaris, centrats en els 
paisatges i la gent de Barcelona, se
ran publicats posteriorment. 

Malauradament, l'embranzida 
editorial s'acaba aquí. Després d'a
quests dos llibres, tan sols podrem 
conèixer engrunes de la seua poesia 
en alguna revista i en l'antologia 

Amb la germana i els tres fills a Salàs. Foto: "Àlbum Concepció C. Maluquer" 

poètica, prologada per Josep Vall
verdú i titulada Lleida, vuit poetes, 
que apareix l'any 1968. Mitja dot
zena de poemaris, escrits durant 
aquests anys continuen avui inèdits 
{Pallareses, Miralls i prismes, Vint 
cançons de l'amor perdut, Cançons 
d'orat i altres veus, L'àngel rebel i 
Xec Mat). El poema èpic titulat Las-
caris, princesa grega, comtessa del 
Pallars n'és una agradable excepció. 

Aurora Bertrana presenta el seu llibre "Aigua tèrbola". Llibreria Catalònia, 1967. 

Foto: "Àlbum Concepció G. Maluquer" 

Fou publicat l'any 1991 a Lleida per 
l'Institut d'Estudis llerdencs. 

"Ara m'he passat a la novel·la i 
em sembla que he trobat el veritable 
camí", confessa l'escriptora a l'an
tologia Lleida, vuit poetes, en la 
nota biogràfica que precedeix la 
quinzena de poemes triats. Si la dè
cada del 50 acaba amb el reconei
xement de la nova poetessa, els 60 
s'inicien amb la seua entrada al 
món de la narrativa, gràcies també a 
l'empenta que suposa haver gua
nyat un premi. L'any 1960 obté el 
premi Joan Santamaría amb Dos 
cases, relat breu ambientat en la 
Guerra Civil Espanyola, en el qual 
l'autora empra la tècnica de les 
diverses veus narratives. Els perso
natges conten la seua situació des 
del front guerra on es troben: uns 
obligats a fer de víctima, altres de 
botxí. 

Parèntesi, publicada per Albertí 
Editor l'any 1962, suposarà el seu 
debut com a novel·lista. Aquesta 
primera novel·la ja marca alguns 
trets definitoris de la seua obra nar
rativa posterior. Com ara, el retrat de 



la societat contemporània (és a dir 
la Catalunya dels primers 60, que ha 
superat les penúries de la postguer
ra), la preferència per la introspec
ció dels personatges però situats en 
un món de desequilibris socials i 
l'ús del present com a temps nar
ratiu. Aquesta primera història, pro
tagonitzada per un industrial barce
loní que viu una crisi personal i 
financera, s'obre i es tanca amb la 
simetria d'un parèntesi gràfic, confi
gurat per la fàbrica, el club social i 
la querida mantinguda. 

La consagració com a narradora 
li arriba dos anys més tard, el 1964, 
amb Vent del Sud, publicada dins la 
prestigiosa col·lecció del Club dels 
Novel·listes, que Joan Sales dirigia a 
cops de geni i d'estisores. Ambien
tada en un poble del Pallars, que no 
pot ser cap altre que el Salàs de la 
seua infantesa, la novel·la presenta 
el xoc entre dos maneres d'entendre 
la vida: la població autòctona i les 
famílies d'andalusos que es gua
nyen el jornal replantant el bosc. 
"La primera novel·la catalana sobre 
la immigració", reconeix Francesc 
Candel en el pròleg de l'edició ínte
gra, editada l'any passat per Gar-
sineu, que també confessa que és la 
història que a ell li hagués agradat 
escriure. 

Què s'ha fet d'en Pere Cots? 
(1966) és una novel·la breu, fruit 
d'un encàrrec de l'editorial Alfa
guara per a la col·lecció de butxaca, 
la novel·la popular. L'obra, estructu
rada en dos parts, és una petita obra 
d'artesania narrativa. La primera 
part narra la inesperada desaparició 
d'un home gris; la segona, ens sor
prèn amb les raons que han conduït 
el protagonista a posar una mica de 
colora la seua vida. 

La mateixa editorial Alfagura, 
dins la flamant col·lecció Ara i Ací, 

Treballant amb la primera Hispano Olivetti. Anys 70 (?). Foto: "Àlbum Concepció G. Maluquer" 

li publica l'any següent Aigua tèr
bola, la seua novel·la més ambicio
sa. L'acció es trasllada a Aiguadal, 
una petita ciutat industrial de l'inte
rior de Catalunya, mentre el narra
dor és substituït per les veus dels 
personatges. 

"Aigua tèrbola és la novel·la que 
particularment més m'ha satisfet un 
cop acabada", reconeix l'autora 
catorze anys després en una entre
vista a El Correo Catalán. Satisfacció 
pel tracte professional que ha rebut 
per part de l'editor, per la promoció 
de l'obra i, sobretot, pel respecte a 
la versió íntegra que li ha lliurat 
l'autora. Malauradament, l'aventura 
catalana d'Alfagura no va durar gai
re, de manera que en la propera 
novel·la, Gent del nord, va haver de 
tornar a raure al Club dels Novel-
listes. 

Tal com anuncia el títol, la dar

rera novel·la pretén ser una rèplica 
de Gent del sud. Els paisatges i la 
gent de muntanya són substituïts 
pels ambients mariners de la costa, i 
els treballadors andalusos pels turis
tes del nord d'Europa. 

A part de l'anàlisi psicològica 
dels personatges, l'obra novel·lística 
de Concepció Maluquer ens mostra 
una visió lúcida i original de la Ca
talunya dels anys 60 en els diversos 
indrets del territori. La ciutat de 
Barcelona (Parèntesi, Què s'ha fet 
d'en Pere Cots? i la novel·la inèdita 
Crim al 90 bis), el Pirineu [Gent del 
sud i els relats inèdits. Aigua avall), 
una ciutat de l'interior [Aigua tèr
bola) i els pobles de vora mar (Gent 
del nord). 

L'any 1971, quan va aparèixer 
publicada la seua darrera obra, l'es
criptora feia quatre anys que havia 
deixat d'escriure. La sobtada mort 
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de la filla gran, l'Ada, havia trasbal
sat la seua vida. "Amb aquell pati
ment tan fort a dins, tot el que abans 
m'il·lusionava, com és ara escriure, 
ja no tenia cap sentit." Va haver de 
plegar, doncs, precisament quan ho 
tenia més fàcil: quan s'havia fet un 
lloc en el petit món de la literatura 
catalana, els fills havien crescut i li 
deixaven més temps lliure, i els en
trebancs de la censura franquista 
havien minvat considerablement. 

Ben mirat, però, el que l'escrip-

\ 

Dedicant un llibre. 

Foto: Ferran Relia 
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La casa de l'autora a Salàs. 

Foto: "Álbum Concepció G. Maluquer" 

tora va deixar córrer l'any 1967 fou 
tan sols la seua carrera literària, no 
pas l'ofici d'escriure. Porta a la sang 
la dèria d'arrenglerar paraules i ho 
practicarà mentre li quedi un alè de 
vida. Després del dolorós tràngol, la 
Concepció Maluquer ha continuat 
escrivint dietaris, cròniques de viat
ges i especialment poesia, piles i 
piles de poemes de caire intimista, 
que guarda per a ella i que no té cap 
intenció de publicar. 

No voldria acabar aquest breu 
esbós biogràfic sense un agraïment. 
Gràcies, Concepció, perquè ningú 
com tu ha sabut cantar els rius i 
muntanyes del Pallars i els colors 
del Roc de Pessonada. Gràcies, per 
haver-nos salvat, amb tossuderia 
però sense fer gaire soroll, la música 
dels mots durant l'època més dura i 
més humiliant que patit la llengua i 
la literatura del nostre país. 



Antologia de poemes 

"Cançó del picapedrer" 

Picapedrer de Carretera 
fes per manera de botre el mall 

sobre el mirall 
de la riera. 
Picapedrer de llavi dolç 
guarda't la pols damunt la galta 

que l'hora és alta 
i els vents són molts. 
Amb llums diürnes alces espurnes 
i amb munts de grava i màgics fils 

fas collarets 
pels corestrets 

guàrdies civils. 
Ells et pregunten amb llengua estranya. 
Tu, pica fort, 
que el vent del nord no ve d'Espanya. 
Si t'acompanya algun bon record 
tu, pica fort! 

CANÇONS D'ORAT I ALTRES VEUS 

"Cançó dels contrabandistes" 

Com els isards pugem a esbarts 
per les timberes. 
Contrabandistes de caderneres 
passem a França tots els dimarts. 

Portem sarrons plens de moixons 
i plomes rares 
carrabiners vestits de frares 
ens tiren pedres amb els mandrons. 

Si en maten un l'aigua és a punt 

i se l'emporta. 

La pala grossa de la comporta 

cada dimecres rep un difunt. 

I a l'endemà, qui ho vol mirar 

ho veu i ho calla. 

Un nou isard passa la ratlla 

banyes enlaire, carena enllà. 
CANÇONS D'ORAT I ALTRES VEUS 

"La lluita" 

Un dia tot encès de primavera 
s'oïen clamors de lluita per les llaus 
i l'aigua sempre verda del Noguera 
canta més fort i porta més bromera 
i el cel està pintat de quatre blaus 

L'àliga d'or ha alçat la gran volada. 
- Nova força l'empeny cingles amunt 
l'ala tensa, l'ull fit, l'urpa esmolada, 
esguarda l'enemic des de l'alçada 
i els veu com van passant tots d'un a un. 

L'estret de Collegats és l'altra fita 
on el Pallars hi resta dividit. 
Al fons del gran gargal l'aigua s'agita 
i una llenca de cel blava i petita 
s'obira entre l'esquerda de granit. 

Al fons del coll i arran de l'aigua neta 
les hosts de l'enemic van davallant 
i al cim del gran penyal, guaitant l'estreta 
foscor del tall, afinen la sageta 

els homes que amb el Rei estan lluitant. 

Al crit d'atac, de l'arc la corda es tensa 
quan sona l'estridència dels clarins 
i s'obre el gorgal la boca immensa 
que engull el riu d'acer que el cim li llença 
com pluja de mil dards lluents i fins. 

Ja xiulen les sagetes afuades, 
reboten pels pitrals dels cavallers, 
s'aixequen les montures esverades 
llençant contra les pedres esmolades 
el pes del seu genet i el seu arnès. 

Grans esgarips reboten per la serra, 

alçant ressons i fondes tornaveus. 

Renills de bèstia folla que s'aferra 

guaitant l'abim constant. Als cants de guerra, 

les veus de l'aigua semblen molt més lleus. 

El riu recull amb braç d'escuma blanca 

el cos que se li ofrena ensangonat, 

amb besos de cristall els ulls li tanca. 

Cap pedra esllavissada nio cap branca 

deturen el seu pas afal·lerat. 
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I baixa tot portant la gran faldada 
on sura el cap badat dels cavallers 
i cau del cel blavós pluja afuada 
que es va clavant seguida i encertada 
damunt el cos immòbil dels guerrers. 

Pel Pont de Claverol, l'aigua inquieta 
és roja com el sol quan va a ponent; 
i Sant Corneli guaita la desfeta 
com si mirés el vol d'una oreneta; 
altiu, impertorbable, indiferent. 

Ja no veuran mai més les vinyes verdes 
ni l'olivera grisa de Salàs. 
El comte Foix recula a les esquerdes 
de cara al nord, arran les serres gerdes 
on dormen els estanys damunt el glaç. 
LASCARIS, PRINCESA GREGA, COMTESSA DEL PALLARS. CANT VI 

LASCARIS 
PRINCESA GREGA, 
COMTESSA DEL PALLARS 

CONCEPCIÓ G MALUQUER 

"Currículum vitae" 
[fragment) 

jo vaig néixer a l'envist d'una carena 

quan encara era estiu, però les guilles 
ja ensumaven els tords. Feinera l'àvia 
perfumava amb codonys la roba blanca 
i els dolcíssims arrops. Serventa lenta 
es rentava els pits nus dintre la segla 
aombrada de joncs. La mare, alta, 
però fina de peu, mirava els cingles 
tot pensant en la mar. Jo, un plor a l'alba. 
Algú va dir de dintre de les portes: 

-"Com que és fembra i no val per alts designis, 

no és prudent fer conjur amb les estrelles: 
la ungirem amb els dons eterns i fàcils 

de la terra i del vent. I arribà el taumaturg 

de les esquelles, la sentera dels dons i l'home lúcid 
que prediu el futur. Bulliren aigües 

perfumades d'encens. Dintre les xicres 

velles balbes sucaven coca flonja 
i es senyaven el front. Com pluja fina 
sobre el lli del bressol queien intactes 

les paraules i el do: 
"Seràs dolor amagat, joia esbandida, 

com la terra soferta i agraïda." 
"Cada any pel tomb suavíssim del febrer, 
cada dit, una branca d'ametller." 
"Si plou i vas pel món enamorada 

faràs perfum de terra sadollada." 

"Si et besen quan l'estiu madura els grocs, 

quin regust de maduixes i albercocs!" 
"Llegiràs fàcilment l'inútil vers 

escrit sota les fulles de l'alerç." 
"Ai quan et lliguin la garba! Estreta i pura, 

sentiràs l'abraçada a la cintura." 
"Entendràs el diàleg transcendent 

de les forces tel-lúriques i el vent." 
"Si t'adorms sota un brot de satalia 

es probable que escriguis poesia." 

ílf.St 
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L A O s a u E R A 
Per Aleix Gallardet, 

director de Piriuaigua* 
Fotos: Toni Grases 

Homenatge a l'Aigua 
La Noguera Pallaresa, Era Carona 2002 
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Refugi de Montgarri. 

Al pla de Beret, "la Immensa pla

na" com en deia el poeta i glossador 

pirinenc, mossèn Cinto, i a Mont

garri hi ha tingut lloc, els proppas

sats dies 6 i 7 de juliol, l'Homenatge 

a l'Aigua. Un homenatge poètic a la 

mare natura simbolitzat en un dels 

nostres béns més preuats: l'aigua. 

L'Homenatge a l'Aigua és també un 

acte d'acció de gràcies a la seua 

existència i un toc d'atenció per a la 

seua conservació. 
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Els actes varen començar el dis
sabte dia 6 a l'acollidor llogarret de 
Montgarri. Allí s'havien preparat 
tres escenaris a l'aire lliure, però el 
vent i el fred ens van obligar a refu
giar-nos al santuari i al refugi, on 
després d'una generosa olla aranesa 
i un bon tros de coca de recapte, 
regada amb un excel·lent vi de l'Em
pordà, els acabats d'arribar ja es tro
baven en millor disposició per a la 
festa poètica i musical que s'havia 
preparat. 

L'amic Aguirre, arribat del País 
Basc, va obrir l'acte mostrant-nos en 
el seu audiovisual uns Pirineus per
meables on la vida continua i el 
futur existeix. Després, la valenta 
poesia de l'Andreu Escales, la musi-
calitat dels versos en èuscar de 
Harkaitz Cano i Ixiar Rozas, els ver
sos en parella de Meritxell Cucu-
rella-Jorba i Gerard Altaió, de Jordi 
Girvent, Toni Romero, Clara Tarrida, 
Anna Aguilar-Amat, Benet Rossell, 
Jordi Herbera, Xavier Borràs, Eli
sabet Mabres... 

A continuació va tindré lloc una 
intervenció amb efectes sonors pro
duïts per elements naturals, pedres, 
aigua... de Nico Roig i Jordi Ca
sadevall, i per acabar, un excel·lent 
concert a càrrec del trio format per 
Isabel Muñiente, Jordi Ruiz i Jordi 
Satorra, que van obtindré una en
tusiasta acollida. Abans d'anar a 
descansar l'Aranya i la seua com
panya Carol ens van acomiadar 
amb un espectacle de foc i màgia. El 
cel era ple d'estels i el vent s'havia 
aturat. 

El matí del dia 7 de juliol, fes
tivitat de Sant Ot, fill dels últims 
comtes del Pallars i bisbe de la Seu 
d'Urgell, es va aixecar clar per totes 
les terres de l'Aran. A Beret feia un 
sol radiant, teníem una atmosfera 
neta i transparent, i bufava un airet 

Veronique Brill. 

fresquet i suau de muntanya que 
temperava la calor. La llum era 
esplèndida. 

S'havia convidat la gent de mun
tanya a vindré a passar el dia, tot 
participant en aquest acte d'home

natge a l'aigua. Així ho vàrem fer, i 
vora unes 300 persones es van anar 
reunint al voltant del naixement del 
riu Garona. Gent vinguda de tots els 
Pirineus, pagesos, ecologistes, em
presaris, autoritats, famílies amb els 



padrins i nens, juntament amb artis
tes, aranesos, bascos, francesos, ca
talans, varen anar intervenint en 
aquest acte d'acció de gràcies a l'ai
gua que en forma de riu recorre i 
uneix pobles i riberes dels nostres 
Pirineus. 

Els actes del diumenge varen 
començar als voltants del naixe
ment del riu Carona, on l'artista 
francesa Veronique Brill ja feia 
hores que hi treballava. Brill ens va 
fascinar a tots creant el que ella ano
mena Guetteurs, una mena de guar
dians espirituals fets de pedres api
lonades en forma de fita i unides per 
un lligam que només pot ser màgic. 
Amb aquests, l'artista francesa havia 
preparat l'escenari i el clima idonis 
per a les intervencions següents: 
Pilar Parcerises començà recitant-
nos Quadern de riu, poema dedicat 
a l'aigua i als Pirineus. Seguidament 
es varen escoltar, en respectuós si
lenci, els sentits versos que Pepita 
Cauvet ens va llegir en la seua bella 
llengua aranesa, després Enric Cau
vet va entrar a la càrrega amb ím
petu i generositat per recitar els in-
flamats poemes de mossèn Condó. 
Havia arribat l'hora que algun 
pallares hi digués la seua. Així ho va 
fer en Pep Coll, que ens va regalar 
l'enginyosa rondalla del Pont de 
plata. 

Arribats a aquest moment, l'acfe 
ja bullia de sentiment poètic i en 
Víctor Sunyol es va treure del barret 
de copa Les aigües del Canigó, un 
poema amagat, segons les seues 
pròpies paraules, dins el gran poe
ma Canigó de mossèn Cinto Ver
daguer. Anton Sala-Cornadó, ena
morat del Pallars i de la seua Tírvia 
estimada, ens va recitar La vall per
duda que tots portem a dins. La 
representació femenina va anar a 
càrrec d'Ester Xargay, amb un ho

menatge a Brossa, Escanyallops 
amb sixtina, un poema fet de flors i 
herbes salvatges, i d'Anna Aguilar-
Amat, que amb el poema Mare, 
dedicat als seus fills, amb qui havia 
visitat aquests indrets, ens va arribar 
al cor. 

Finalment, una acció de Pere 

Noguera titulada Garona-Noguera 
que parteix del mateix nom de l'ar
tista i que consisteix a integrar-se ell 
mateix com a poeta i com a riu dins 
d'un altre riu, la Carona, i una inter
venció de l'antipoeta Gerard Altaió 
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"Testimonis" al riu. 



Bevent aigua del naixement 

del riu Noguera Pallaresa. 
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"Testimonis" amb gent. 

10 

van cloure l'acte al naixement de la 
Carona. 

Tot anant cap al naixement de la 
Noguera ens anem trobant amb els 
guardians espirituals que Veronique 
Brill ha anat col·locant aquí i allà. 
Allí restaran fins que els elements 
naturals i el pas del temps els facin 
caure i tornin a deixar el pla de Beret 
en el seu estat de buit silenciós. De 
camí, ens trobem el poeta, pintor i 
performer lleidatà Benet Rossell, 
que ens proposa un vedat poètic 
amb una acció que ell titula Rius fer
rats. Un homenatge a la recerca uni
versal de creació mitjançant una ac
ció en set passos, com els set forats 
d'una ferradura. Ferrar els rius, 
aquesta és la proposta. Els rius com 
a reserva natural i poètica. Els que 
allí ens trobàvem, seguíem el camí 
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Acció d'en Pere Noguera a la Noguera Pallaresa. 

Ara la gent es dirigeix cap a una 
taula parada on David Ymbernon 
inicia la seua acció. És una acció de 
cuina màgica on la sorpresa de des
cobrir nous continguts en diferents 
contingents complau grans i petits. 
Dins d'un pebrot en surten pèsols, 
dels plàtans en surten salsitxes... 

La cuina màgica d'en David va 
obrir el pas a un pica-pica amb ex
quisits productes de la terra que ser
viria per agafar forces i per fer el 
camí de tornada a Montgarri, el ca
mí que va fer mossèn Cinto i avui 
proposava el pagès i naturalista 
Isidre Ricart Perna a tots aquells que 
el volguessin acompanyar. Baixar 
pel marge esquerre del riu entre 
ribera, prats i bosquet, passar per la 
borda Cabau, travessar un altre 
riu... i arribar als planells de Mont
garri, tot comentant les plantes, her
bes i flors que pel camí s'anessin 
trobant. 

Vora Montgarri, els caminants es 
trobaren l'última acció poètica del 
dia, Noguera-Noguera, amb què 
l'artista Pere Noguera, situat al mig 
del riu, tracta la direcció i mirada 
dels dos rius. 

Finalment, el dinar de camp va 
ser amenitzat pels joves Acor
dionistes del Pallars, que amb 
cançons tradicionals del Pallars van 
cloure aquesta jornada en què la 
gent dels Pirineus vam retre aquest 
Homenatge a l'Aigua, la seua cul
tura i les seues terres. Moltes gràcies 
a tothom per compartir aquest 
homenatge. 
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del vedat poètic fins a completar la 

ferradura que ferraria els dos rius. 

Arribem a la font de la Noguera, 

i hi trobem una vareta de saurí dins 

un bloc de gel que es fon i s'uneix a 

la terra mentre la pallaresa Elena 

Creus canta als raiers i recita Nit 

d'estiu i La llum que fuig, dedicats a 

les aigües del llac de Sant Antoni. 

Eduard Escoffet, Francesc Garriga i 

Jordi Herbera tanquen el recital i els 

seus poemes es difonen en el vent. 

*Pirinaigua. Associació Cultural dels 

Pirineus 

Adreça electrònica: info@pirinaigua.org 

Web; www.pirinaigua.org 

PiaçaSantEloi, 12,1r 25560 Sort 

Lleida 646 76 28 93 

m 
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http://www.pirinaigua.org


Per Pone Pons 

Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda. 

Alvaro de Campos 

22 

Ponç Pons 

(Menorca, 1956). Catedràtic de literatura en un institut. Illòman declarat, que es considera 
"menorquí fins al moll emblancat dels meus ossos" i afirma que "Ser menorquí és ser estranger pertot 
/ Ser menorquí és una malaltia", ha publicat, entre d'altres, els llibres de poemes Al Marge, Lira de 
Bova, Desert encès, Abissínia, On s'acaba el sender (premi Joan Alcover Ciutat de Palma), Estigma 
(premi Jocs Florals de Barcelona i Premi de la Crítica Josep Maria Llompart) i El salobre (premi Carles 
Riba). 

Viu la literatura com una passió obsessiva, lúcida, devoradora i escriu per a un lector invisible que 
té les faccions mesclades de tots els autors que estima. Decantat del món literari, escriu a mà i de nit. 

a Fernando Pessoa Últim adéu" 

"Postal" 

T'envii aquest paisatge vell de l'illa 
perquè vegis com era abans Menorca. 
M'han dit que has demanat lloc a un psi
quiàtric. 

No siguis boig i pensa en Ezra Pound, 
La vida tanmateix no té aclarícia 
i si ens hem de morir que sigui tard. 
No podem acabar com Sà-Carneiro 
ni viure derrotats o amb amargor. 
Tanta saudade i tant male di vivere 
no ens menaran enlloc. Deixa't de cartes 
astrals. Llegeix, escriu... 

No beguis tant, Fernando! 

Hem estat pocs i trists. 
Al cementeri encara 
la rosada tenyia 
les llambordes d'un fràgil 
i humit tel transparent. 
No sé qui ha recordat 
un sopar d'escriptors 
al Martinho de Arcada 
i ha parlat amb elogis 
del darrer article teu. 
Diuen que has demanat 
les ulleres i escrit 
tremolosa una frase 
en anglès: I know not 
what tomorrow will bring. 
La beguda t'ha fes. 
La cirrosi t'ha mort. 



L A T R A P A 

Ara ja no aniràs "Fumeres de tardor" 
a Cascáis per refer 
la teva obra i canviar 

solitari el destí. Des del camp menorquí m'acomiat mentre encenc s Un vast desassossec fogueres de brancam com ofrenes per tu. 1 

t'ha portat al llindar La passió d'escriviure i llegir m'ha portat 

d'on s'acaba la llum dissident lluny del món literari i no vull 

i comença el no-res. 
El bagul està ple 

formar part de cap grup limitat per l'edat 1 
(tenc més segles que Homer) que no sigui d'amics. 

de papers manuscrits Els antòlegs no saben on m'han de ficar. ijj^™ 
i de llibres futurs M'estim més, solitari, ser una illa dins l'ilia. 

mecanografiats. 
El vell sense interès 
de les botines brutes, 

l'home gras i vermell 
quefuma, el venedor "Visions de ^5 de loteria coix 

que a la Rua de Prata Tapocalipsi coloniar' ^5 
i la dos Douradores (fragment) 
trobaves als matins 
t'estranyaran pensant, Alcen bandera 
anònims: On deu ser? i a futbol juguen 
Seràs com suposaves amb un cap d'home. [aKÈÈk^ÈÈ 
només un transeünt 2) 
menys en la quotidiana Perquè es rebel·len. 
bellugor dels carrers torturen, maten 
de Lisboa amb les cases negres a Angola. 
de diversos colors 
on vas viure i tornaves Cacen dins selves 
a tornar convençut de por i angoixa 
que d'un quart pis obert un poble lliure. 
a la ciutat es pot 
en silenci trescar Mentre violen 
infinit l'univers. dones i afillen... 
A La Baixa els portals Salazar resa. 
tenen ombres de dol 

i els tramvies van fent No canten himnes 
el trajecte més gris. al mestissatge... 
A pesar que vas ser El napalm crema. 
un poc rar i distant. 
a pesar que, educat. Fan de gent viva ^S sempre et vas sentir sol. fosses comunes ^S evocant els teus ulls, i s'hicompixen. 
crec que hem estat amics 
i t'enyoraré molt. Amb sang que plora 

Portugal funda 

el Cinquè Imperi. 



L A L L U C A N A 

Text ¡foros: Pere Oller 
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La carretera que volíem seguir és 
l'anomenada Karakorum Highway, 
que des de l'extrem nord del Pa
kistan travessa la serralada del Ka
rakorum seguint la vall del riu 
Hunza fins al Kunjerab Pass, port de 
4.730 m que fa frontera amb la Xi
na. Un cop a la Xina, creua l'altiplà 
del Pamir i baixa fins a l'oasi de 
Kashgar, a l'extrem occidental del 
desert del Takia Makan. Durant el 
recorregut es passa per terres habita
des per un trencaclosques d'ètnies, 
resultat de l'accidentada orografia 
d'aquest sector del planeta. El grup 
el formàvem dos persones, dos bici
cletes i uns quants paquets. 

Aquesta ruta que estàvem a punt 
d'emprendre antigament constituïa 
una branca de la ruta de la seda. 
Després d'existir el primer imperi 
indi al sud de l'Himàlaia (segle iii a. 
de C), que va acabar en un caos 
d'invasions, la Xina va establir una 
xarxa de rutes comercials. Des de la 
capital d'aleshores, Xian, les rutes 
seguien cap a l'oest enllaçant tot 
d'oasis que rodejaven el desert del 
TakIa Makan cap a Kashgar. Des 
d'allà anaven cap al Turkestan (Àsia 
central) i Pèrsia (Iran), Iraq i la Me
diterrània, i al sud, creuant el Ka
rakorum, cap al Caixmir. A partir 
d'aleshores, i malgrat els bandits, 
esdevé una importantíssima ruta 
comercial i cultural. Cap al segle xi 
l'islam s'estableix al sud i part del 
nord de l'Himàlaia, mentre que els 
mongols dominen tot el nord d'Àsia. 
Es en aquesta època (segle xiv) quan 
Marco Polo inicia els seus viatges 
per aquests territoris. Poc després, 
els oasis s'assequen i comença el 
declivi. Durant els segles xvii i xviii 
apareixen els grans imperis colo
nials, al sud els anglesos, al nord-
oest els russos i al nord-est els xine
sos. Comença aleshores una cursa 

Carrers de Guilguit. 

entre les dos grans potències per 
cartografiar els desconeguts Pamir i 
Hindú Kush, immensos altiplans 
muntanyosos que separen el sud 
d'Àsia del nord. A mitjan segle xx el 
Xinjiang és declarat una regió autò
noma per la Xina. Pel que fa al sud, 
el 1947 se separen l'índia i el Pa
kistan després de la colonització an
glesa. Al Pakistan queden els musul
mans i a l'índia, els hindús i els 

sikhs. Des d'aleshores aquests dos 
països estan en guerra per la regió 
del Caixmir. Pel que fa a la carretera 
que ens proposàvem seguir, es va 
començar el 1966, fruit d'un acord 
entre la Xina i el Pakistan, i es va tri
gar 20 anys a acabar-la. 

Bé, tornant al viatge, tot comen
ça en arribar a l'aeroport d'Islama
bad, la capital del Pakistan. Només 
sortir, carregats amb les capses on 



Islamabad és una 

ciutat nova i ''mo

derna" construïda 

per allotjar-hi les 

classes governants, 

militars i riques 

del Pakistan 

portàvem les bicicletes i les motxi
lles amb tots els utensilis necessaris 
per a un mes d'estada, ens vam tro
bar una aglomeració de taxistes que 
esperaven els pocs turistes que ha
víem arribat per fer l'agost. Estoica
ment vam aguantar totes les seues 
ofertes fins a arribar al taulell d'in
formació. Però al taulell no hi havia 
ningú, i un taxista que es va adonar 
de la nostra indefensió molt subtil
ment es va oferir a ajudar-nos, de tal 
manera que quasi sense adonar-nos-
en ja ens havia carregat al taxi i ens 
portava a l'hotel on havíem fet la 
reserva. 

L'hotel estava situat als afores de 
Rawalpindi, ciutat que està separa
da d'Islamabad per uns 15 km i que 
de fet és la ciutat vella. Islamabad és 
una ciutat nova i moderna construï
da per allotjar-hi les classes gover
nants, militars i riques del Pakistan, 
formada per grans mansions custo
diades per militars. 

A Rawalpindi, no ens hi vam 
quedar més de dos dies, just per pre
parar quatre coses i marxar cap a 

Guilguit, l'inici del nostre viatge en 
bicicleta. 

Vam arribar de matinada i plo
vent a Guilguit, després d'una jorna
da de viatge seguint la vall de l'In-
dus. El viatge, en un petit autocar, va 
servir per començar a entrar en con
tacte amb la gent del país. A l'auto
bús vam conèixer un jove militar 
que ens va ajudar en tot el que ens 
va fer falta: què podíem menjar a les 
parades, els seus costums, i que ens 
va fer una àmplia introducció a l'es
tat actual del país. A través d'ell vam 
anar coneixent altra gent que viatja
va a l'autocar, molt encuriosida amb 
nosaltres. 

Guilguit és la capital dels territo
ris del nord del Pakistan. Al cor de 
les muntanyes, és la porta d'entrada 
als territoris de Nagar, Hunza i Go-
jal. La ciutat no és gaire gran, i la 
principal distracció és passejar-hi i 
observar la gent, menjar als restau
rants i visitar el basar. Els voltants 

són espectaculars, està rodejada de 
muntanyes de forts pendents, on no 
aflora res més que roca i terra, no 
s'hi veu ni un bri d'herba. 

Doncs bé, el dia 3 d'agost ens 
posem en marxa camí del Kunjerab 
Pass. La pujada fins al coll durarà 7 
dies. La carretera, comparable a una 
comarcal del nostre país, té l'asfalt 
en bastant mal estat; a més a més 
contínuament hi ha trams on han 
caigut esllavissades, algunes de pe
tites, d'altres d'enormes. El paisatge 
és espectacular, muntanyes altíssi
mes amb glaceres penjades, rius im
pressionants que baixen per encai
xades valls amb vessants de fort 
pendent, de rocs i terra. Al fons de 
les valls poblets envoltats de camps 
verds regats per aigües drenades per 
l'home durant segles. 

Una cosa molt bonica en aques
ta època és el contrast que ofereixen 
les catifes de color taronja formades 
per albercocs posats a assecar per 
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Camí del Kunjerab Pass. 
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Palau de l'emir d'Hunza. 

IS 
fer-ne orellanes. Aquest colori t 
dominarà el viatge pel nord del 
Pakistan. 

Seguint la carretera es travessen 
el antics reialmes de Nagar, Hunza i 
Cojal, que van desaparèixer durant 
l'ocupació anglesa. El regne d'Hun
za potser és el més important. La 
capital del regne era Karimabad. En 
aquesta població hi vam passar 3 o 
4 dies. A part de visitar l'antiga re
sidència de l'emir, avui dia un mu
seu, vam aprofitar per fer algunes 
excursions a peu. Val la pena arribar 
a un punt alt i contemplar la vista, 
tota l'extensió del regne d'Hunza 
tancat per una muralla de cims de 
més de 7.000 m i presidits pel Ra-
kaposhi, cim emblemàtic de la vall. 

Passejar pels pobles és com estar 
en un pessebre vivent, aquí i allà hi 
ha gent treballant al camp, ara et 
trobes una família, ara passa un viat
jant amb quatre mules carregades. 

allà uns nens que juguen, tot al seu 
ritme i manera de fer... 

Més endavant vam passar també 
uns dies a Passu. És un poble molt 
petit ara ja d'ètnia tadjik situat en un 
lloc tancat per vertiginoses i molt 
boniques muntanyes rocalloses de 
colors. La fonda de Passu (Shisper 
Inn) era molt petita i acollidora, 
sobretot pel personatge que la re
gentava més que pels serveis que 
oferia, que eren escassos. L'home 
era un tadjik de cara arrugada, molt 
amable i que contínuament ens do
nava consells i ens explicava cos
tums del seu país. 

El darrer poblet on vam dormir 
abans de passar la frontera va ser 
Sost. Ens vam veure obligats a que
dar-nos-hi, perquè la duana no l'o
brien fins al matí següent. L'endemà 
ens interessava sortir molt d'hora 
perquè, tot i que la duana pakistane
sa era a pocs quilòmetres, fins al 

Kunjerab Pass, on hi havia la fronte
ra, hi havia encara uns 70 km i fins a 
la duana xinesa n'hi havia 220. Tot i 
així, no van obrir la frontera fins a les 
deu del matí i encara vam trigar una 
bona estona abans no va estar tot tra
mitat. Entre una cosa i l'altra no vam 
començar l'etapa fins ben avançat el 
matí, amb un sol que esclafava a 
terra. Al davant teníem una bona 
pujada i fins al primer poble xinès 
només hi havia punts de control 
militars. En aquestes caloroses con
dicions ens vam quedar a reposar al 
Checkpost de Dih, on vam tenir una 
agradable conversa acompanyada 
de te. Quan el sol ja no estava tan alt 
vam seguir encara una bona estona, 
fins al Checkpost de Barkun. 

A Barkun vam demanar si po
díem acampar en un petit prat que hi 
havia davant de la caseta del guarda 
i ens van dir que sí. Allí vam coinci
dir amb una colla de camioners de la 



Ñateo (companyia de transports del 
nord del Pakistan) que havien pun
xat la roda d'un dels camions que 
portaven i l'estaven arreglant. Tots 
van ser molt amables amb nosaltres, 
ens van oferir sopar, dormir al camió 
i el seu chinesse wine, un aiguardent 
xinès que duien i amb el qual es van 
engatar aquella nit, aprofitant que 
estaven en terra de ningú i que el seu 
déu no els vigilava. 

L'endemà, ben d'hora vam pujar 
al Kunjerab Pass. Potser va ser l'eta
pa més dura pel que fa a desnivell, 
però no pel fet de ser la més alta va 
ser la més maca. A dalt de tot només 
hi ha cims arrodonits, prats d'herba i 
una caseta de quatre metres qua-

La fonda de Passu 
era molt petita i aco
llidora, sobretot pel 
personatge que la 

regentava... L'home 
erauntadjikdecara 

arrugada, molt 
amable i que 

contínuament ens 
donava consells... 

drats on viuen els dos soldats pakis

tanesos que vigilen el pas. 
Només començar a baixar, ara ja 

dins de la Xina, indicat tan sols per 
un cartell en xinès i en anglès, ens 
vam trobar un americà que pujava 
també en bicicleta, i molt feixuga-
ment. Hi vam estar parlant i vam 
veure que anava tot carregat de pe
dres. Ens va dir que eren pels gossos 
d'aquell costat de la frontera, que 
tenien l'afició de perseguir els que 
anaven en bicicleta. Anteriorment ja 
ens havien comentat aquest tema, 
de manera que ens havíem proveït 
d'un xiulet que teòricament era per 
espantar-los. Tot i així, no conven
çuts de l'eficàcia del xiulet, vam 
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Vall d'Hunza, presidida pel Rakaposhi. 



Nens a Karimabad. Una de les esllavissades que creuen la carretera. 
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proveir-nos també de pedres. La de
cisió va ser encertada, ja que pocs 
quilòmetres després arribaríem al 
primer control xinès i els primers 
que ens van venir a rebre van ser 
una colla de gossos bordant ame-
naçadorament. Vam poder compro
var que el xiulet no servia per a res, 
mentre que una bona pedrada al 
primer de la colla els va fer marxar 
esporuguits. Aquesta primera expe
riència ens va servir per mantenir a 
ratlla altres gossos amb semblants 
intencions durant la resta de viatge. 

El descens del coll al costat xinès 
no va ser gaire llarg i de seguida 
vam arribar a l'altiplà del Pamir, si
tuat entre els 3.000 i els 4.000 m. 
Després d'una nit d'acampada al 
costat de la carretera vam arribar a 
mig matí a Tash Kurgan, capital d'a
quella zona d'ètnia tadjik, on hi ha 
la duana xinesa. Es tracta d'una típi
ca ciutat fronterera amb els negocis 
associats a l'activitat de la frontera. 
En destaca el castell, en runes, però 
curiosament fet de fang, com les ca
ses d'aquestes poblacions tadjiks. 

L'endemà vam sortir a primera 

hora, plovent i amb una espessa 
boira. Aquest dia havíem de traves
sar el pla de Subash, situat a 4.000 
m. Per sort, a mesura que vam anar 
pujant es van anar obrint els núvols i 
vam poder veure el paisatge. Da
vant nostre teníem tot el massís del 

El Muz Tagh Ata des del 

llac Kara-Kul. 

Muz Tagh Ata, cim de 7.546 m molt 
conegut dins del món alpinístic. Du
rant tota aquesta etapa només vam 
passar per algun poblet i cases dis
perses per la muntanya. El final de 
l'etapa era el llac de Kara-Kul, un 
lloc amb un paisatge idíl·lic, ara ja 



Voltants del llac Kara-Kul. 
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ben entrats en terra kirguis. En aque
lla zona el govern xinès hi ha cons
truït una espècie d'hotelet portat per 
uns personatges diem que desagra
dables i que ens van fer posar de 
bastant mal humor. Per sort vam 
gaudir d'una magnífica tarda con
templant aquell paisatge amb tem
pesta, arc de Sant Martí i posta de 
sol inclosos. 

Des d'allí faltaven 200 km per 
arribar al nostre objectiu, Kashgar. 
Atès que la major part d'aquests 200 
km eren de baixada i pla, pensàvem 
fer el tram en dos etapes. Per tal de 
fer el màxim nombre de quilòmetres. 

el primer dia ens vam aixecar molt 
d'hora i ens vam posar a pedalar. En 
la primera part, encara per l'altiplà 
del Pamir, vam poder contemplar un 
petit desert de dunes de sorra blan
ca. De mica en mica, el riu que anà
vem seguint es va anar obrint en una 
gran plana al·luvial voltada de mun
tanyes, excepte per un punt, que era 
per on s'escolava i per on havíem de 
passar per baixar per una vertiginosa 
carretera fins a arribar a terra uigur. 
La carretera, que s'esmunyia entre 
parets i pendents colossals, era plena 
d'esllavissades i esfondraments. 
Amb aquell pendent, a mig matí ja 

érem al Checkpost de Chez, al peu 
de la baixada, on vam fer un frugal 
esmorzar-dinar. Era un lloc molt 
agradable i hi vam descansar una 
bona estona. 

La continuació de l'etapa trans
corria per una vall, ara ja molt plana 
i que portava fins al desert del Takia 
Makan, des d'on s'arribava a Kash
gar. La sorpresa va ser quan, de cop i 
volta, va començar a bufar un fort 
vent en la mateixa direcció en que 
anàvem que ens impulsà a gran 
velocitat: podíem anar a una veloci
tat constant de 40 a 50 km/h, fins i 
tot en lleugera pujada i sense esforç. 



Mesquita d'Id Kah. 
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Amb aquestes velocitats vam men-
jar-nos sense esperar-ho una gran 
quantitat de quilòmetres fins que la 
vall s'obrí i arribàrem a la gran plana 
del Takia Makan. En aquesta zona el 
vent va anar afluixant fins a desa
parèixer, però veient el temps i els 
quilòmetres que quedaven vam 
decidir d'arribar aquell mateix dia a 
Kashgar. 

Abans d'arribar-hi vam travessar 
diversos pobles. Es troben situats 
seguint els cabalosos rius que prove
nen de les muntanyes (d'altra mane
ra no es podria viure en aquest lloc). 
En aquests pobles han drenat les 
aigües i hi han plantat molts arbres 
que ofereixen magnífiques ombres. 
A la vegada tenen una horta molt 
important gràcies al clima i a l'abun
dància d'aigua i, a l'època que hi 
vam ser nosaltres, hi havia piles de 
melons i de síndries. La gent dels po
bles, de l'ètnia uigur, tenen els ulls 

una mica ametllats, no són gaire alts 

i se'ls veu prou alegres. Parlen uigur 

i xinès, i són musulmans. Vam arri

bar a Kashgar quasi de nit. 
Kashgar és una ciutat amb molts 

contrastos. Per una banda hi ha la 

Primera hora del mercat del 

diumenge, a Kashgar. 



Botiguetes de Kashgar. 
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ciutat uigur, de cases baixes, de fang 
i fusta, en un laberint on cada ofici 
té el seu carrer, la mesquita i la pla
ça d'Id Kah, ambient de comerç per 
totes bandes, ple de botiguetes de 
llibres, pells d'animals, barrets, ga
nivets, instruments de fusta... Per 
una altra banda hi ha la ciutat xi
nesa, de grans edificis moderns i 
grans avingudes de fins a 6 carrils 
obertes sobre l'antiga ciutat uigur. Es 
molt contrastant: mentre veus bo
tigues xineses on es venen mi
croones, al poble uigur planxen 
amb planxes de ferro, o mentre hi 
ha xinesos amb imponents totter-
renys, la majoria d'uigurs van en 
carro tirat per ruquets. 

Bé, de tot el que es pot veure a 
Kashgar el millor espectacle és el 
mercat del diumenge. Ens vam espe
rar dos dies per poder-hi assistir. 
Aquell diumenge, ben d'hora, vam 
anar a la zona on es fa el tradicional 

mercat. Els carros anaven arribant 
obrint-se pas amb el crit de "posh, 
posh" que vol dir obriu pas. Als 
llocs on es podia menjar no paraven 
de fer esmorzars per a tota la gent 
que ¡a havia muntat la seua parada. 
Els que tampoc no paraven eren els 
barbers, que tallaven i afaitaven al 
mig del carrer. El mercat està format 
per diferents recintes en cadascun 
dels quals es fa un tipus d'activitat 
concreta; així doncs hi ha la zona 
del bestiar, la zona de la carn, la 
zona dels melons, síndries i verdu
res, la zona del gra, la zona del gel, 
la zona de restaurants i llocs per 
menjar, la zona de la roba i teixits, la 
zona de les espècies, etc. 

A nosaltres, la que més ens va 
cridar l'atenció i en la qual ens vam 
estar més temps va ser la zona del 
bestiar. A primera hora qui portava 
bestiar (sobretot ovelles, vaques, 
rucs i alguns cavalls) el posava ben 

endreçat al punt assignat per l'orga
nització del mercat, i l'arreglava i 
polia perquè fes patxoca al possible 
comprador. A partir d'aquí el recinte 
es va anar omplint de gent fins a 
haver-hi milers de persones concen
trades, mirant-se el bestiar, nego
ciant i fent tractes. 

Asseguts en un mur i, des d'una 
posició elevada, vam estar-nos 
hores observant tot aquell formiguer 
de gent, vinguda de tots els poblets 
de la contrada a fer negocis o sim
plement a comprar qualsevol uten
sili necessari per a la vida quo
tidiana. 

Després del llarg viatge, l'espec
tacle del mercat va ser el millor pre
mi que podíem rebre. El dia següent 
agafàvem un autocar per tornar fins 
a Guilguit i Rawalpindi, un viatge 
que durà alguns dies i no exempt de 
peripècies, però per explicar en una 
altra ocasió. 
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Per sortir 

del desconcert educatiu 
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Prèvia: contra el catastrofisme 
No puc començar a parlar de les 

dificultats en el món educatiu sense 
fer unes primeres consideracions 
que ens proporcionin el marc gene
ral en el qual cal situar-les. I aquestes 
consideracions es poden sintetitzar 

així: primer, mai la societat no havia 
tingut una consciència tan gran de la 
importància de l'educació, perquè 
aquesta mai no havia estat fan im
portant per al funcionament mateix 
de la societat; segon, mai no havíem 
tingut tantes escoles, tan ben equipa-



des, amb tants mestres tan ben pre
parats i, ateses les circumstàncies, 
amb tan bons resultats; i tercer, els 
pares mai no havien esperat tant de 
la relació amb els seus fills -des del 
punt de vista emotiu- ni s'havien 
sentit tan compromesos amb la seua 
funció protectora i, per tant, mai tan
ta població no havia considerat l'e
ducació dels fills com una activitat 
específica en què se n'hagués de 
saber per fer-ho bé. 

Naturalment, tots aquests canvis 
no signifiquen que no hi hagi pro
blemes 0 que visquem en el millor 
dels móns possibles. Al contrari, 
aquests avenços hi han estat, no pas 
per una decisió conscient i genero
sa, sinó per necessitat, perquè l'edu
cació és, avui dia, una tasca compli
cada com mai no ho havia estat. Ho 
és perquè la societat és més comple
xa i perquè també en som les per
sones, de més complicades, en la 
mesura en què vivim en móns més 
oberts i incerts. Però, sobretot, per
què ara no en tindríem prou ni amb 
la millor educació que es podia ha
ver donat fa vint-i-cinc anys al nen o 
la nena més privilegiats, sinó que 
ens cal una educació diferent per a 
un món diferent. 

Per tant, allò que vull concloure 
en aquestes primeres línies és que 
tenim més problemes però no pas 
com a resultat d'una ineptitud, una 
irresponsabilitat, un fracàs educatiu, 
d'un retrocés pedagògic o d'una di
missió educativa, sinó perquè el 
món també és més difícil i més exi
gent. El progrés a què estem abocats 
-ara no és el lloc ni el moment per 
discutir-lo- ens porta per un camí 
que cada vegada demana respostes 
més ràpides, de manera intransigent. 
Si no, et retira del camí. I l'educació 
sembla que sempre fa curt, tot i que 
corri més que abans. Dit d'una altra 

manera, efectivament cal revisar tot 
allò que fem en educació, però sen
se aquella mena de mala conscièn
cia que fa pensar que tot va mala
ment perquè tot ho fem malament. 
En educació, el catastrofisme no no
més no em sembla justificat, sinó 
que acaba essent un dels principals 
obstacles en el camí per millorar el 
que sabem fer. 

Allò que proposo 

Si no fos perquè sona massa em
fàtic, diria que per sortir de l'actual 
desconcert educatiu ens cal entrar 
en una nova cultura educativa. El 
problema és que això de la nova cul
tura es fa servir per a tot, sobretot 
quan diem, també com és habitual, 
que tot està "en crisi". Vull dir que si 
com a nova cultura s'ha d'entendre 

Asha Phillips 
Saber dir no 
PI- <JJ>.- ••: ipnpnrt,int dir no als teus fi'l<. 
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Cal aprendre a "saber dir «no»", i Asha 

Phillips n'ensenya. Al capdavall, dient "no" 

fem un gran favor educatiu a les criatures i a 

nosaltres mateixos. 

una mena de nova ideologia peda
gògica, de nova retòrica de l'educa
ció, doncs llavors no ens entendrem. 
De retòriques educatives no paren 
de sortir-ne. No; jo em refereixo a un 
procés en sentit contrari. 

En realitat, jo parlo de la necessi
tat de desretoricitzar l'educació, de 
fer-la menys carregada de teòrica i, 
en canvi, més interessada en l'orga
nització pràctica. Com a nova cultu
ra entenc més sobrietat ideològica 
-menys funcionar per principis- i, 
per exemple, més interès en el co
neixement científic del funciona
ment cerebral o en els mecanismes 
socials de funcionament i transfor
mació de la societat, per reconside
rar a fons les tècniques educatives 
que no van. I, sobretot, repensar l'o
fici de mestre o de pare per recupe
rar el valor d'una certa dimensió ar-
tesanal. A l'educació hi ha excessos 
moralistes i hi manca sentit comú 
pràctic, que ens fan incapaços de 
valorar l'eficàcia d'unes maneres de 
fer, emparats en la suposada bondat 
moral i ideològica de tantes pràcti
ques inútils. 

Penso que en educació s'han 
gastat massa energies a voler plantar 
cara a problemes irresolubles -a fal
sos problemes, per tant- mentre hom 
s'ha despreocupat dels resultats, que 
no s'ha de confondre amb aconse
guir bones puntuacions, sinó saber 
quin és veritablement l 'objectiu 
pràctic, concret, tangible, de la tasca 
educativa a l'escola i a la família. La 
crítica a la competitivitat educativa, 
justificable, ha portat sovint a evitar 
la revisió crítica de l'assoliment o no 
dels objectius que ens havíem d'ha
ver proposat. Una expressió concre
ta d'aquest error és el que delata allò 
tan famós de la cultura de l'esforç, 
ara recuperada pel govern reaccio
nari i de dretes del PP, que s'alegra 
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de l'esforç de la criatura al marge 
deis resultats: "No us preocupeu 
-s'ha dit sovint als pares-: el noi no 
assoleix bons resultats, però s'hi es
força molt", com si això els hagués 
de consolar quan, de fet, hauria 
d'haver comportat una revisió crítica 
del procés educatiu, per veure on es 

: ^ produïa la fallada. 

Unes noves circumstàncies 
""" Ja he dit que bona part dels pro-
1-^ blemes vénen del canvi de circums-
'^ tàncies externes a l'activitat educati-
__, va, tant pels pares, però de manera 
_ . més visible, pels mestres. En primer 
^^ lloc, l'escola i la família, tot i que 
-^ segueixen essent els punts de re-
^ ferència bàsics, és cert que han per

dut importància relativa per als nois i 
- o les noies. Ara es viatja, es fan molts 
—' més intercanvis entre els companys i 

les seues famílies, hi ha la televisió, 
telefonem a tot hora, hi ha molta 
activitat de lleure pensada per a ca
da grup d'edat específic, les expecta
tives de futur són infinitament més 
obertes per a una gran majoria... 
L'escola i la família s'han de repartir 
els seus papers amb els de tots 
aquests nous competidors, cosa que 
sovint explica la seua actitud a la 
defensiva que, d'altra banda, no els 
fa cap bé. 

En segon lloc, la societat i els in
dividus que havíem après a educar, 
ja no existeixen. Els d'ara són dife
rents. Potser mai no havien existit 
del tot tal com pensàvem que eren 
els nens i les nenes que teníem al 
davant, però com que a l'escola 
n'arribaven pocs, i l'autoritarisme 
posava a ratlla els que no havien es
tudiat, tampoc no es notava gaire. 
Però ara hem descobert -alguns en
cara no ho volen reconèixer- que 
aquella societat i aquell individu 
reflexiu per als quals es treballava no 

Dr. Eduard Estivill 
i Sylvia de Béjar 

Nen, 
a dormir 
Coni solucionar 
els problemes del 
son iníantil. 

Saber anar a dormir és una altra d'aquelles 

coses que ara, davant el desgavell de formes 

socials en què vivim, també s'han d'aprendre 

de manera específica. El doctor Estivill és 

capaç de fer-nos portar els nens a dormir a 

l'hora. 

sempre són els que tenim al davant 
ni per als qui treballem. I, a més, 
hem descobert que ens havíem equi
vocat en suposar que a partir de re
flexió, de consciència reflexiva, s'ar
ribava a la maduresa. I no, és a la 
inversa: la consciència reflexiva és el 
punt d'arribada final de tot procés 
educatiu de maduració, però no és 
el punt de partida. De partida, cal 
domesticar l'individu, perquè ja sa
bem que no existeix aquell model 
rousseaunià d'individu bo i innocent 
per naturalesa en el qual s'ha inspi
rat bona part del model progressista 
d'educació de les darreres dècades. 
El cert és que, amb sort, només en 

alguns casos el procés educatiu arri
barà al final. En molts, si ho puc dir a 
l'engròs, ja farà prou en haver do
mesticat socialment les criatures. 

En tercer lloc, cal abandonar l'i
deal que alguns encara mantenen, 
carregats de bona fe, de manera in
gènua, i patint-hi molt, que és possi
ble trobar una unanimitat moral en
tre els diversos agents educadors. Els 
mestres volen estar d'acord amb les 
famílies en els valors i objectius, els 
pares volen que la televisió no espat
lli els seus valors educatius, els edu
cadors del lleure voldrien transgredir 
els valors dominants, traspassats als 
fills per la família, d'una societat 
competitiva i consumista... Tothom 
vol educar, però amb propòsits dife
rents. I, el cert és que hem d'accep
tar que, en una societat plural, els 
acords són impossibles. Per tant, cal 
reconsiderar com s'educa des d'a
questa discrepància moral entre els 
diversos responsables de l'educació 
dels nois i les noies. 

En quart lloc, diria que s'havien 
posat massa expectatives en l'escola, 
especialment en la seua capacitat 
transformadora del conjunt de la 
societat. I els fets són molt tossuts. 0 
més ben dit, els qui porten les regnes 
del canvi social no són ni la família 
ni l'escola: són uns altres individus i 
institucions. Així, l'escola no acon
segueix canviar segons quins hàbits 
amb hores i hores de dedicació, 
mentre que l'arribada d'un nou petit 
aparell com el mòbil transforma en 
poc temps, de manera transcenden
tal, les formes de relacionar-nos i fins 
i tot força l'aparició de nous llen
guatges, coneixements i habilitats. 
Al nostre món, manen la tecnologia, 
el creixement econòmic, el benestar 
material..., i sovint hem fet veure, 
perquè no ens agradava, que les co
ses podien ser diferents. 



Finalment, els abusos pedago-
gistes han sobredimensionat la im
portància dels procediments formals 
per sobre de l'experiència professio
nal de l'educador, per sobre de les 
rutines mecàniques d'aprenentatge i 
per damunt dels continguts que es 
transmeten. I, quan això ha estat ex
cessiu, ha impedit que els nois i les 
noies, finalment, sabessin coses-per 
exemple, que se sabessin expressar 
bé oralment i per escrit-, o que de
senvolupessin la memòria -que tin
guessin prou recursos per mantenir 
una certa autonomia informativa i 
sabessin jerarquitzar la molta infor
mació nova que els arriba contí
nuament-, 0 que haguessin desen
volupat una capacitat lectora i 
comprensiva suficient per poder 
aprofitar els nivells de formació que 
la societat posa amb molta facilitat a 
les seues mans. 

Alguns criteris per respondre al des
concert 

En l'espai d'aquestes ratlles no es 
poden escriure tots els criteris als 
quals caldria apel·lar per resoldre 
una qüestió de tant abast, ni sóc jo 
qui els coneix i els pot escriure tots. 
Més modestament, em limitaré a 
exposar un parell d'idees. En primer 
lloc, i sobre l'escola, en aquests 
moments posaria l'èmfasi de la pos
sible resposta al desconcert en una 
revisió a fons de les formes d'organit
zació i, particularment, de les seues 
maneres de comunicar dins i fora de 
la institució. En segon lloc, i en rela
ció amb la família, des de la convic
ció que els principals problemes 
educatius deriven de la sobreprotec-
ció, la sobremotivació i l'esponta-
neisme, caldria difondre la idea que 
només s'educa quan es posen límits, 
quan se sap dir "no", quan s'és ca
paç d'establir uns sistemes de rutines 

mes de rutines que reflecteixin els 
valors de fons que es volen transme
tre. Anem a pams. 

Amb relació a la primera ¡dea, 
quan parlo de la revisió de les for
mes d'organització em refereixo a la 
redefinició de les responsabilitats i 
objectius educatius, perquè ara les 
expectatives són excessives, quasi 
il·limitades. I em refereixo també als 
nivells d'autonomia que hauria de 
tenir cada centre per adaptar-se ade
quadament als entorns socials espe
cífics on és. Parlo, és clar, d'horaris 
ara inadequats; de sabàtics ara ine
xistents; de formació permanent del 
professorat massa orientada, a l'es
cola pública, pels interessos de la 
carrera de funcionari i poc per les 
necessitats reals d'allò que caldria 
aprendre; de la funció directiva ara 
reduïda a la mínima expressió i, no 
caldria dir-ho, de l'accés al lloc de 

treball, que tal com es fa ara impe
deix la formació d'equips coherents i 
estables, i sempre queda subordinat 
a la carrera i els interessos indivi
duals del funcionari i als privilegis 
de l'antiguitat i els punts. 

D'altra banda, caldria que cada 
centre fos capaç de tenir el seu pla 
de comunicació, en el qual es revi
sarien les formes de comunicació 
antigues que accentuen la confusió 
en les relacions i se substituirien per 
estratègies eficaces. Caldria establir 
sistemes normatius clars amb totes 
les seues rutines, en la relació alum-
ne-professor, professor-pares i esco-
la-entorn social: les normes de fun
cionament són el primer i principal 
sistema de comunicació, que ha de 
ser eficaç. S'hauria de procedir a la 
revisió crítica i a la redefinició dels 
instruments necessaris per a fer cir
cular informació necessària, com ara 
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"Domestica'm", diu la guineu. Perquè domesticar vol dir estimar i fer-nos responsables d'allò que ja 

és nostre. Els nens i les nenes, amb les seues rebequeries, no paren de dir-nos; "Domestica'm". 
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butlletins, reunions o tutories, i re-
considerar-ne l'actual efectivitat. 
Caldria saber qui ha de dir què i de 
quina manera per tal de fer-se enten
dre. Ara, sovint, quan pensem que 
no ens entenem ho atribuïm a desa
cords morals, i aquesta interpretació 
és equivocada, o incompleta, i fem 
el problema més gros i dramàtic. En 
canvi, no ens adonem que el proble
ma és que no ens sabem fer enten
dre. I, finalment, caldria repensar 
quina ha de ser la presència i la in
tervenció pública de l'escola davant 
de les qüestions de més actualitat, 
que ajudaria a trobar el reconeixe
ment que l'escola voldria que li fos 
socialment donat. 

Pel que fa a la segona proposta, 
la necessitat de reconduir els exces
sos sobreprotectors, de sobremotiva-
ció l'espontaneisme educatiu, cal dir 
que jo mateix seria poc optimista 
quant a la seua solució si es volgués 
fer a través d'una mena de croada 
moral. Al capdavall, s'ha arribat a 
aquests comportaments no pas per 
convicció, sinó com a resultat de les 
circumstàncies que els afavorien. 
Per tant, les úniques respostes efica
ces poden venir, també, o bé de 
modificar aquelles circumstàncies 
-cosa ben difícil- o bé de proporcio
nar orientacions pràctiques per fer-hi 
front i millorar els climes educatius 
familiars. Es a dir, que la crítica ha 
d'anar acompanyada d'estratègies, 
de maneres de fer que haurien de 
trobar el suport en la seua mateixa 
eficàcia. Ensenyar els pares a dir 
"no", mostrar-ne els avantatges pràc
tics, que comprovin com, amb el 
descobriment dels seus propis límits, 
els nens i les nenes guanyen en se
guretat, fortalesa, voluntat i capacitat 
per al respecte dels altres. Que els 
pares sàpiguen com respondre de 
manera eficaç a les rebequeries, a 

les actituds capricioses, a l'anarquia 
en el menjar i a l'hora d'anar a dor
mir, a la incapacitat per a la frus
tració, etc., que són conductes que 
fan de la vida familiar un veritable 
infern. 

En aquest punt, és inevitable no 
recordar aquell passatge d'f/ Petit 
Príncep, d'Antoine de Saint-Exupéry, 
on la guineu demana de ser domes
ticada. "Només es coneixen les 
coses que domestiquem", diu. I hi 
afegeix: "Si vols un amic, domesti
ca'm." La guineu recorda que per 
domesticar "calen ritus". I finalment: 
"Et fas responsable per sempre més 
del que tu has domesticat." Rellegiu-
lo. Perquè ara els nostres fills i filles 
necessiten, com la guineu, ser do
mesticats encara que, com en el 
conte, això faci plorar. 
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"El Petit Príncep" segueix sent un manual ple 

d'aquella mena de sentit comú que oblidem 

amb tanta facilitat. 

Les regles d'or 
Tot el que s'ha dit, però, necessi

ta un clima. Els climes educatius 
-afectius, de sistema de treball, 
d'espai serè...- són imprescindibles 
per a assolir els objectius que hom 
es proposa. I, des del meu punt de 
vista, per sortir del desconcert tam
bé cal un clima especial que resu
miria en tres regles d'or. 

En primer lloc, cal coherència 
moral entre el que es diu i el que es 
fa. Posar límits, tenir una bona orga
nització escolar, és una manera de 
fer que ha d'estar al servei -vull dir, 
ha de ser coherent- amb el que es 
diu i es pensa. En segon lloc, cal bon 
humor. Un clima afectiu positiu, 
equilibrat, madur, capaç de fer viure 
els moments més difícils en un coixí 
de bones emocions és imprescindi
ble per a educar. Les bones estratè
gies educatives solen fracassar més 
per l'absència d'aquest marc afectiu 
positiu que no pas, sovint, pels con
dicionaments socioeconòmics. 

Finalment, i potser aquesta és la 
regla pr incipal , educar demana 
temps. Cal temps per ser organitzat a 
l'escola i cal tenir temps per saber 
dir "no" a una criatura. I que no em 
surtin amb allò de "poc temps, però 
de qualitat", jo sóc del parer contra
ri: cal més disponibilitat, però sense 
estar permanentment a sobre dels 
nois i les noies. Ser-hi. Que hi hagi 
temps de convivència i intercanvi, 
àpats i televisió compartits, passeja
des plegats, la remor de fons d'una 
criatura que juga i del pare i la mare 
que feinegen. En definitiva, tenir 
temps per a educar, que no vol dir 
educar a horari fix. 

Tot això no esborra del tot el des
concert. Però ens fa aptes per plan
tar-hi cara. Per viure'l sense perdre 
l'esperança i, n'estic segur, per aca
bar-lo vencent. 



S A L 1 S P A S 
Per Josep Minguell i Cardeiiyes 

Pintor 

Pintura i llum 
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Gravat de Regensburg (segle xvi). 

La cultura de la llum llum. La llum és tan habitual i omni-
Vivim plenament i l · luminats, present que se'ns fa difícil de perce-

abusant de l'ús i del consum de la bre la foscor, tant potser com escol-



4í7 

tar el silenci. Pobles i ciutats, les 
autovies, les cases, estan plens de 
llum tant de dia com de nit. Per una 
altra banda, hi ha els aparells emis
sors de llum: les pantalles d'ordina
dors i televisió, les pantalles dels 
mòbils, les pantalles informatives i 
senyals visuals amb contrastos de 
llum i colors estridents agredeixen 
insistentment el nostre organisme 
visual. Tot plegat, un esclat de llum 
que vol negar la nit i perpetuar el 
dia, contaminant amb la llum la fos
cor corresponent. 

Jo, com a pintor, em sento una 
mica enlluernat i cegat. El meu sen
tit de la llum és més passiu i discret, 
les pintures no són làmpades emis
sores de llum, més aviat actuen com 
a miralls que reflecteixen la percep
ció dels fenòmens visuals del nostre 
entorn. 

L'observació de la llum 
Els pintors treballem amb la llum 

per mitjà de la matèria pintura, que 
absorbeix i reflecteix els seus diver
sos colors. 

La llum esdevé per a nosaltres 
un mitjà de pensament i de percep
ció que ens obliga a captar els seus 
diferents significats i efectes en el 
nostre territori i en la nostra cultura. 

Així, per exemple, observem 
que les llums de la natura són molt 
variades: la llum dolça de vora la 
Mediterrània és envoltada de blaus i 
verds. La llum de les Garrigues o de 
la Segarra és estrident i precisa, 
dibuixa amb llum i ombra els deli
cats colors de la terra. Als Pirineus la 
llum es perd, apareix i desapareix, 
assoleix molts matisos fins a esclatar 
de manera invasiva durant el mig
dia. Tots aquests efectes de llum dels 
territoris es transformen segons les 
hores del dia, les estacions de l'any, 
els efectes atmosfèrics (boira, pluja. 

vent, humitat...) Aquest cúmul de 
sensacions del medi natural, i també 
les sensacions de la llum artificial, 
són en molts casos el punt de parti
da de la creació dels pintors. 

Caldria afegir-hi també la llum 
artificial resultat de la confluència 
de focus emissors diversos i provo
cadora de tota mena d'efectes. 

La llum en la pintura 
La llum forma part de la pintura, 

ja sigui com a tema, com a llenguat
ge, com a símbol, com a expres
sió... 

Podem recordar la representació 
simbòlica de la llum a partir d'un 
feix de línies direccionals i rectes 
com a vies de comunicació amb la 
divinitat, esquema propi de la pintu
ra medieval. 

La llum interior de les coses i de 
les formes, i que es descompon cre
ant misteriosos efectes, la podem 
observar en les icones orientals o en 
la pintura cubista. 

La llum descriptiva que neix 
d'un sol punt i explica amb els seus 
contrastos qualsevol matís de la for
ma i de l'espai. 

L'efecte espectacular de la llum 
barroca, creada a partir d'un fons 
neutre de les penombres, possibili
tava al pintor crear amb gran efecte 
visual tant la llum com l'ombra. 

També podem fer un paral·lelis
me amb la fotografia: els impressio
nistes es van dedicar a la captació 
essencial de la llum i dels seus 
colors i van deixar de banda la preo
cupació per la forma per cercar el 
pur efecte òptic de la llum i del 
color. La llum creada segons el desig 
del mateix pintor cercant la seua 
expressió lliure i particular. 

En les últimes tendències trobem 
els efectes visuals i les alteracions 
òptiques dels pintors de l'Optical 

Art i també l'obsessió per la llum 
artificial dels pintors del Pop-art. 

La llum i els materials de la pintura 
El paper, la tela o la taula en 

blanc són el punt de partida de la 
creació pictòrica. Aquestes superfí
cies blanques representen el no-res 
segons la nostra ment occidental, o 
bé una totalitat caòtica on tot pot 
sorgir segons algunes ments orien
tals. 

El procediment pictòric que més 
ens apropa a la sensació de pintar 
amb llum i també al concepte orien
tal de la creació pictòrica és la pin
tura al fresc. El blanc del morter de 
calç amb què es prepara el mur és 
neutre, intens i lluminós. Els pig
ments s'apliquen dissolts en aigua i 
sense cap mena d'aglutinant, i es 
mineralitzen en la superfície del 
mur gràcies a l'acció de la calç, que 
en conserva plenament el color en 
estat pur. Al pintar sobre el morter 
de calç podem fer subtils veladures, 
la pintura al fresc és el procediment 
que ens permet treballar de manera 
més òptima aquests efectes: la vela
dura consisteix a filtrar la llum blan
ca de la calç amb els pigments, anar 
posant vels a la llum blanca del mur. 

En aquest procediment pictòric 
el pintor té la sensació de descobrir 
la llum que ja està present en el mur. 

Els qui encara fem de pintors, 
fascinats per la matèria color, ens 
sentim particularment reconeguts al 
veure que els enginyers informàtics 
ens volen obrir una porta convidant-
nos a oblidar el mil·lenari pinzell de 
pèls animals per una icona pinzell 
que crea efectes de color segons els 
moviments del ratolí. 



F U L L S D E L C O N S E L L 

El mite pirinenc 

de les Encantades 

N'hi ha que pensen que els mites i les llegendes són inservibles per al món 
d'avui, romanços antiquats que no aporten cap valor intel·lectual, ni artístic, ni 
menys encara, cap benefici econòmic. El Joan de l'Ós, els minairons del canut, 
les bruixes, el Basajaun dels boscos, la deessa Mari, les Encantades i altres fan
tasies del passat serveixen, a tot estirar, per entretenir la canalla o per decorar el 
museu etnogràfic del poble, bastit amb quatre padellassos de ceràmica, mitja 
dotzena d'eines del camp empastifades de vernís i uns quants gravats sobre la 
vida dels pastors. 

Tanmateix, les persones necessitem els mites igual que l'aire que respirem. 
En cas que, sigui per grat o per força, abandonem els mites i creences dels nos
tres avantpassats, no ens en quedem mai sense, n'adoptem de forasters. Sovint, 
però, la nova creença que suposadament ha vingut imposada de fora l'únic que 
ha fet ha sigut canviar-se el vestit. Essencialment el mite és el mateix, vull dir 
que serveix per donar resposta a les velles inquietuds de les persones, als ne
guits dels habitants d'aquestes valls. De manera més o menys inconscient, ens 
comportem d'acord amb la famosa màxima del príncep de Lampedusa: "De 
vegades cal que alguna cosa canviï perquè tot continuï igual." 

Però què en traiem del mites?, hi insisteixen els escèptics, els qui només 
pensen en termes econòmics. A aquests se'ls pot respondre que precisament 
l'empresa o muntatge turístic que des de fa cent cinquanta anys aporta més 
beneficis econòmics als Pirineus té el seu origen en el mite de les Encantades. 
Quatre milions de visitants l'any, és a dir, més de deu mil visitants diaris, proce
dents d'arreu d'Europa. Un turisme, a més, gens estacional, sinó ben repartit al 
llarg de tots els mesos de l'any. Quines són les pistes d'esquí que s'hi puguin 
comparar? 

Pep Coll 

© Consell Cultural de les Valls d'Àneu 

Editor: Pep Coll 

Direcció: Ferran Relia 

Coordinació: ¡oan Blanco 

Disseny: Raül Valls SL 

FULLS DEL CONSELL 

fa constar que els articles 

publicats expressen solament 

l'opinió dels seus autors. 

233 



0 < ^ '^^SL^ 

u 

Estat de la qüestió 

Una dama reconvertida 

La història va començar fa cent cin
quanta anys a la regió gascona de 
Bigorra, en una petita ciutat vora el 
riu Gave anomenada Lorda, reba-
tejada amb el nom francès de 
Lourdes. No gaire lluny de la pobla
ció hi havia l'indret, misteriós i soli
tari de Massavielha (és a dir, roca 
vella), una roca fosca, corcada de 
forats i d'esplugues. De la més gran 
en sortia una font i era coneguda 
com era tuta deras hadas, és a dir, 
cova de les encantades. Com en 
altres llocs semblants arreu dels Pi
rineus, la gent del poble contava 
que hi vivien aquests misteriosos 
éssers i que de tant en tant es deixa
ven veure pels mortals. 

El dia 11 de febrer de l'any 1858, 
una adolescent de 14 anys, malaltis
sa, analfabeta i de caràcter tímid i 
somiador, anomenada Bernadeta 
Soubirous, recollia llenya prop de la 
cova. Tot d'una, la nena va veure 
una figura, blanca com la neu, dins 
de la cova. Era petita, afable i bene
factora com una hada i, a més, li 
parlava en la seua llengua, en el 
gascó de muntanya. Al principi nin
gú no li'n va fer gaire cas: no era pas 
la primera que veia una dama pels 
verals de Massavielha. Les visions, 
però, van repetir-se una vegada i 
una altra els dies posteriors. 

Les autoritats eclesiàstiques, 
habitualment a la defensiva davant 
les nombroses visions dels seus feli
gresos, aquesta vegada van escoltar 
la xiqueta. El cas, degudament con
trolat, els venia com l'anell al dit per 

iCU-CDTl 397 

Una processó de monjos i de cavallers cristians foragita les encantades del Canigó. (Gravat d'una 

edició del poema "Canigó".) 

confirmar el dogma de la Imma
culada Concepció proclamat quatre 
anys abans per Pius ix. A més, la 

devoció mariana podia ser el revul

siu, la reacció que l'Església fran

cesa necessitava. Només un gran 
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miracle podia salvar el catolicisme 
de la revolució laica i liberal que 
s'havia encès a França cinquanta 
anys enrere i assolava els esperits de 
les classes populars i ja no cal dir 
dels savis. I que s'estenia com una 
taca d'oli arreu d'Europa. 

Aviat, doncs, per obra i gràcia 
del rector i del bisbe, la dama es 
converteix en verge, i les seues pa
raules encaixen del tot amb la doc
trina oficial de l'Església. La nova 
imatge de culte, tret dels detalls del 
rosari i potser de la corona, no és 
gaire diferent de com el poble ima
ginava aquests éssers misteriosos de 
sota terra: dones joves, vestides de 
blanc (la feminitat més tendra) amb 

un llaç blau, símbol probablement 
de l'aigua com a font miraculosa de 
la vida. 

Lourdes no és l'únic cas de re
conversió cristiana. L'estudiosa 
Isaure Gratacòs, en el deliciós i sug
geridor llibre titulat Fées et gestes, 
esmenta mitja dotzena d'indrets, 
tots ells en les valls dels Pirineus 
gascons, on s'evidencia la transfor
mació. I també entre nosaltres. El 
Climent de Gramuntill (una masia al 
mig de Col legats) em contava fa vuit 
anys que a la Mare de Déu de Mont-
sor (el poble d'on era fill) l'havien 
trobat en temps antics a la roca de 
Sentís, dins d'una espluga coneguda 
com el forat de les Encantades. 

Qui eren? 

Les encantades (amb les diverses 
denominacions d'encantaries, 
hades, janes, fous, laminak, mo
ras...) són els éssers fantàstics més 
nombrosos del Pirineu, estesos per 
totes les valls. Tot i que en alguna 
ocasió es confonen amb altres és
sers, solen presentar aquestos trets 
definitoris: 

1 - Són del sexe femení; de fet, se 
sol emprar l'expressió dones encan
tades. També s'empra la forma mas
culina, encantats, en aquest cas per 
referir-se a l'espècie. Sempre s'es
menten en plural, com si formessin 
comunitats o famílies. Els individus 

Cova de Massavielha (Lorda) en l'època de les aparicions. 
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Una de les olles de les encantades a la roca del Ferral (Lleret, vall de Cardós). Foto: ¡ep deMoner 

amb nom propi són escassos, tan 
sols n'hem trobat a les valls del 
Pirineu gascó (la Periquinela de 
Bausen). 

2- Pel que fa la forma del cos, 
són persones com nosaltres però 
molt petites (entre un i dos pams 
d'alçada, precisen alguns iníor-

mants). Són ràpides d'amagar-se 
dins dels caus i molt callades. Tam
bé parlen com els humans, per bé 
que només ho fan en comptades 
ocasions, en casos de necessitat o 
per formular una sentència. Al
gunes, com les de Canejan, tenen el 
seu propi llenguatge, inintel·ligible 
per als humans. Són sàvies, posseei
xen el secret de la natura i de les 
plantes, saben l'indret on es troben 
fabulosos tresors. 

3- Viuen amagades al fons dels 
estanys o bé dins de coves, en gene
ral no gaire allunyades d'un indret 
poblat. Vora de la cova hi ha d'ha
ver aigua, sigui una font, un curs 
més 0 menys cabalós, un estany o 
bé, senzillament, tolls que s'omplen 
amb l'aigua de la pluja. En alguns 
d'aquestos aixoplucs s'hi han des
cobert restes prehistòriques. 

4- La seua activitat està relacio
nada amb la roba, sempre de color 
blanc. Teixeixen i broden a l'interior 
de la cova, i algunes nits (sovint la 
de Sant Joan) surten a fora a rentar i 
a estendre la bugada. 

5- Pel que a la relació amb els 
humans, procuren evitar-ne la 
presència, els deixen en pau (a ex
cepció de les moras aragoneses). 
Quan veuen que se n'atansa un, 
s'esmunyen dins de la cova. En cas 
que siguin atrapades, es mantenen 
en silenci mentre dura el captiveri, i 
al final s'escapen aprofitant la dis
tracció del guardià, en el moment 
en què la llet dels fogons arrenca el 
bull. Poques vegades han de menes
ter els humans. En el moment de 
donar a llum, per exemple, l'encan
tada necessita l'ajuda d'una lleva
dora, sola no ho pot fer. En aquest 
cas, l'encantada paga amb escreix 
el favor rebut. Si són molestades, 
reaccionen enviant un càstig. 
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Els humans, per contra, no les 
deixen tranquil·les. Intenten pren
dre'ls una peça de roba quan la 
treuen fora de la cova, o enxampar-
ne una i endur-se-la cap a casa amb 
l'esperança que la presonera con
fessi els seus secrets. Altres vegades, 
aconsellats pel rector de la parrò
quia, toquen les campanes per fer
ies fugir del poble. 

Aquesta és, en síntesi, la descrip
ció els trets comuns que compar
teixen. Passem ara a veure més con
cretament les seues diferències 
geogràfiques per les valls pirinenques. 

• Documents 
i testimonis 

Pírineu navarrès í basc 

Reben el nom de /am/na/c (plural 
de lamin), un dels personatges més 
rics i complexos de la mitologia bas
ca. Apareix associat a altres perso
natges fantàstics com la dessa Mari, 
les sorgin (bruixes) o ¡os gentiles, 
amb tots els quals se les confon 
sovint. Les laminak són dones peti

tes amb els peus d'ànec. Només 
necessiten els humans a l'hora de 
donar a llum. Fins fa relativament 
pocs anys, els pastors es posaven 
sota la seua protecció i els feien 
ofrenes, especialment de pa i de 
productes lactis. Com explica 
aquesta versió de la llegenda re
collida a Bazterrechea (regió del 
Soule). 

Las lamias de Bazterrechea 
"Todas la noches, antes de ir a la 

cama, las gentes de Bazterrechea 
dejaban en el rincón del fuego, jun-

Dolmen de la Casa Encantada, al límit entre els termes de Cadolla i Pinyana. Des de la Bastida de Bellera s'hi veia sovint la bugada de les encantades. 

FotoJepdeMoner 
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lamente con un cuezo de leche, 
panes de maíz tostados y migajas de 
tocino sobre los restos de grasa de la 
sartén. 

Cuando todos se habían dor
mido, las lamias bajaban por la chi
menea y, chupa que chupa, se po
nían en un gruñidito hasta terminar 
de comer los restos de comida del 
rincón del fuego. Después silen
ciosamente, se retiraban chimenea 
arriba. 

Y al dia siguiente, las gentes de 
Bazterrechea hallaban esparcidos 
los abonos, limpias las acequias, 
arados los campos, escardados los 
maizales. 

Pero una noche todos los de la 
casa se fueron a la cama olvidando 
colocar en el rincón de hogar el 
cuezo de leche, las migajas de toci
no y los curruscos de pan de maíz. Y 
las lamias, resentidas, se trasladaron 
a otro barrio, lejos, muy lejos." 
(Ortiz-Osés, Mitos y leyendas vas
cos.) 

Piríneu aragonès 

Més enllà de la valls de Benasc i 
de l'Isàvena, les encantaries riba-
gorçanes es transformen en moras. 
Una de les més famoses viu a la vall 
de Chistau, amagada sota les aigües 
del petit estany, anomenat la Basa 
de la Mora. Es tracta de l'ànima d'u
na princesa mora que es va quedar 
vagant pels boscos quan els seus 
compatriotes van abandonar aque
lles muntanyes. Surt de l'aigua un 
cop a l'any, la matinada de Sant 
Joan. Hom la pot veure ballar da
munt de l'aigua, si abans s'ha rentat 
la cara a l'estany. Olivier de Mar-
liaven, a Pequeño diccionario de 
mitología vasca i pirenaica, defineix 

així el terme mora: 
"En el Alto Aragón, el recuerdo 

de la antigua presencia de los Moros 
se mezcla estrechamente con el 
legendario de las hadas. Éstas lle
van, en efecto, el nombre de Moras i 
mantienen relaciones con los habi
tantes de las sierras. En Aquilué 
(jacetania) una Mora descendía de 
su cueva para hacerse peinar por 
una mujer del pueblo a la que paga
ba con pepitas de oro. En Rasal, en 
la misma región, era al contrario, 
una mujer la que subía totos los días 
a una cueva en la que vivía una pa
reja de Moros. En ella peinaba larga
mente los cabellos de la Mora y 
adquirió una inmensa riqueza por 
los servicios prestados. En cambio, 
la Mora de la cueva de Chaves, de 
Bastaras (Somontano aragonés) se 
llevaba regularmente a los pastores 
que estaban encargados de llevarle 
pan y agua, y los jóvenes morían en 
el espacio de un año. El barranco de 
la cueva de Chaves (emplazamiento 
neolítico) conservó durante mucho 
tiempo una reputación maléfica que 
alejaba a los pastores." 

Pirineus gascons 

Són conegudes com a hadas. Les 
de la regió del Bearn tenen uns fills 
horribles amb cara de vell (hadacs) 
que intenten canviar les dones per 
criatures humanes. Les hadas de la 
Val d'Aran, en canvi, semblen més 
benefactores i agraïdes. A final del 
segle XIX, mossèn Cinto Verdaguer 
en va descobrir una a Arties, dispo
sada a ensenyar un fabulós tresor a 
un pastor amic seu. Aquest mateix 
hivern de principis del xxi, el Paco 
Boya i jo n'hem descobert unes 
quantes pels poblets del Baish Aran 

(Bossòst, Bausen i Canejan), ben 
vives encara en la memòria dels ara
nesos. 

Com aquesta història de Bausen, 
contada pel Joan Pujol, la qual sem
bla que ens remet a algun ritual pri
mitiu de caire fecundant. 

L'hada Periquinela 
"Conten els vells de Bausen que 

una tarda freda de finals de tardor la 
Vicenta de casa Cargori va anar a 
buscar les vaques que tenia enge
gades al Coret. A entrada de fosc, 
quan la vaquera aplegava les bèsties 
escampades per aquelles costes a fi 
de portar-les al corral, va sentir una 
veueta, una mena de gemec planyí-
vol. Atreta per la veu, la vaquera va 
arribar a l'entrada d'una cova, la tu-
ta de Juliana, on va veure una hada 
que tremolava de fred. A la vaquera 
li va fer llàstima, de manera que es 
va arromangar el davantal fent fal-
dada, hi posà a dins l'hada i se l'em-

La Mare de Déu de Lorda. 
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Ruïnes de l'ermita de les Ares (Alta Ribagorça). Les encantaries sortien de nit a ballar als prats del davant de la capella. Foto: ¡ep de Moner 

portà cap a l'escalfor de casa seua. 
Com que la Vicenta vivia sola, la 

fadeta, que era riallera i entrema
liada, li feia molta companyia 
durant les llargues nits d'hivern. Li 
va posar Periquinela, el nom de la 
filla que la dona sempre havia desit
jat tenir. Amb l'arribada del bon 
temps, la Periquinela es va anar tor
nant esquerpa. A mesura que el sol 
escalfava, les seues entremaliadures 
innocents de criatura, es convertien 
en malifetes de nena malcriada. 

Com ara, escampava un polsim de 

farina per tota la casa i la pobra Vi

centa no donava l'abast a passar 

l'escombra. 0 bé, quan la dona 

girava l'esquena després de penjar 

als cremalls l'olla de la llet, Pe

riquinela s'apressava a atiar el foc 

perquè bullís abans d'hora i es ves

sés damunt les brases. En fi, el dia 

que la dona pastava, l'hada li obria 

de bat a bat la porta del forn i així el 

corrent d'aire tallava la fermentació 

i es feia malbé la pasta. 

Un dia al capvespre, quan la va
quera va tornar a casa, va trobar 
totes les gallines mortes per l'era. Va 
tastar el potatge de segó que els 
havia preparat al matí i va notar que 
era fort de sal. No li va costar gens 
endevinar qui, aprofitant la seua 
absència, hi havia barrejat la sal 
amb la intenció d'enverinar les bes
tioles. 

-Per què me les fas aquestes ma
leses? -es va queixar la Vicenta-. 
Que no et tracto prou bé? 

'̂ íja.çí̂  ^ 
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-Em tractes molt bé -va dir Pe-
riquinela- però jo vull tornar a la 
meua cova del Coret. 

Li va pidolar amb tanta insistèn
cia que la dona no va tenir cor per 
retenir-la ni un dia més a casa. Així 
doncs, se la va posar a la falda i va 
tornar-la al lloc on mesos enrera 
l'havia recollit. L'hada va donar les 
gràcies a la seua protectora i li va 
dir: 

-Tu Vicenta ja ets massa vella 
per tenir fills, però jo et prometo que 
totes les dones del poble que em 
vinguin a veure al Coret la nit de 
sant Joan, tindran descendència i un 
bon dot. 

D'aquella feta, les dones de 
Bausen van aquella nit al Coret, a 
asseure's damunt d'una roca en for
ma de pedrís, la peira dels Ma
ridatges, per aconseguir els favors 
de l'hada benefactora. Tot i que 
Periquinela no es deixi veure mai, 
les dones saben que l'hada és allà 
amb elles. Es veu se'l posa al darre
re, enganxada com un cua, i per 
més que es girin no hi ha manera 
que la puguin veure." 

Alta Ribagorça 

Són conegudes com a encanta
ries, tant a la banda d'administració 
catalana com a l'aragonesa. Al llarg 
del nostre Viatge pel Pirineu Fan
tàstic, realitzat amb companyia del 
fotògraf jep de Moner, vam localit
zar una desena d'indrets poblats 
d'encantaries. 

Són aquests: ermita de les Ares 
(Abella), roca de les Nou Cadolles 
(Bonansa), forats dels Carantos 
(Vilaller), cova d'Anyué (Espès), ro
ca de Carrera (Barruera), forat de les 
Encantaries (Durro), forat de Corona 

(Irgo), roca dels Vinyals (Malpàs), 
cova dels Encantats (Viu) i el prat de 
Francés (Castanesa). 

Les encantaries de Castanesa 
"Una mica més avall de congost 

de Siscarri, prop del barranc que 
baixa de Castanesa, hi ha el prat de 
Francés, amb les roques de les En
cantaries en un costat. Cada any, la 
nit de sant Joan aquestes misterioses 
dones sortien a estendre la bugada 
per aquelles canteres. A Castanesa 
sabien que aquella roba era un tre
sor i més d'una vegada algú havia 
provat de prendre'ls una peça. En 
pic s'hi atansava però, era descobert 
per les encantaries, les quals en un 
tancar i obrir d'ulls, plegaven la 
bugada i es feien fonedisses. Fa 
molts anys, un hereu de casa Fran
cés muntà aquella nit el seu cavall i 
galopà com un llamp cap al prat. 
Quan les dones se'n van taleiar ja 
era massa tard. De cavall estant, el 
xicot estirà unes tovalles i se les 
emportà. Una encantaria li va dir: 

Franceset, Franceset: 
pobre mai més no en seràs, 
riquetsíque te'n faràs, 
pro amb caldo de gallina no 
moriràs. 

D'aquesta feta casa Francés es 
convertí en una de les millors de 
Castanesa. De tant en tant, rentaven 
les tovalles i les estenien al sol en un 
balcó obert al capdamunt d'una 
torre de la casa. Eren tan llargues 
que els comáis que penjaven gaire
bé arribaven a l'empedrat del carrer. 
Tothom quedava bocabadat de tan 
ben brodades que eren: l'encantaria 
que les havia brodat devia tenir 
unes mans de plata. De totes for
mes, l'hereu de Francés, tal com 
havia havia amenaçat l'encantaria, 
va morir de forma tràgica. Una ve

gada, tornant de la fira, quan traves
sava a gual un barranc, va baixar 
una rubinada i se'l va emportar ai
gües avall." (P. Coll, Viatge al Pi
rineu Fantàstic.) 

El Pallars 

Es coneixen en general per en
cantades, encantats (Tavascan) i 
també janes o janetes (Pobellà, 
Ancs). El Pallars és tal volta la vall 
dels Pirineus on s'ha conservat més 
viu el mite. Des de les que estenien 
la roba damunt el dolmen de la Ca
sa Encantada (Cadolla) en els límits 
amb la Ribagorça, fins a les coves 
de Bones Dones de Tor (tocant a An
dorra), passant per la bassa de 
Queirilla (Son?), la llista d'indrets 
fóra molt extensa. Amb tot, en qües
tió de variants, la llegenda no sol ser 
gaire generosa. Algú del poble, 
aprofitant que tenen estesa la bu
gada, els agafa una peça de roba, se 
l'emporta a casa, i d'ençà de llavors, 
la casa queda com encantada des 
del punt de vista econòmic: ni s'en
riqueix ni s'arruïna. La majoria 
d'històries fan si no fa així. 

No sé si cal aclarir que els En
cantats més turístics de Catalunya, 
els que es miren a les aigües de l'es
tany de Sant Maurici, pertanyen a 
una espècie diferent, a pesar de la 
coincidència del nom. Formen part 
dels personatges maleïts, germans 
del Mal Caçador. 

Les encantades cardossenques 

"De nius d'encantades en tro

bem arreu de la vall, des del Forat 

de Cardós fins a les carenes de da

munt de Tavascan. Un dels llocs 

preferits d'aquestes fantàstiques do-

netes era la Roca del Ferral, un turó 
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de damunt de Lleret des d'on es 
domina una esplèndida panoràmi
ca damunt la vall. Al peu del tossal, 
hi ha uns forats arrodonits, coneguts 
com les Olles de les Encantades, ja 
que elles vivien en aquesta mena de 
coves de pessebre d'un parell de 
pams d'ample per un d'alçada. 
Conten els vells que un dia que la 
mestressa de casa Blasi de Lleret 
havia pujat al seu tros de la Plana 
per veure si el forment era a punt de 
sega, les encantades tenien estesa la 
bugada i va poder pispar una tova
llola. La guardiana de la peça va 

maleir la lladregota, mentre aquesta 
corria costes avall cap al poble: 

Des d'ara no us faltarà res 

pro tampoc en tinreu de més. 
I efectivament, durant molts 

anys casa Blasi no va anar ni amunt 
ni avall. A la fi però, també se'n van 
haver d'anar a viure a la ciutat, com 
la resta de famílies del poble. 

A casa Peretó d'Ai neto, a més de 
les tovalles, van enxampar l'encan
tada que les guardava. Durant un 
temps la van tenir tancada a la cuina 
i, segons diuen, se'ls va escapar de 
manera semblant com als de Cerdà 

de Tor (aprofitant que llet bullia). La 
cardossenca però, abans de passar 
la porta, va dir: 

Mai sabreu per què és bona 
l'arrel de roma. 
I la maledicció prou que s'ha 

complert, ja que, per més que molts 
s'hi hagin trencat el cap, mai cap 
persona ha pogut descobrir per què 
coi serveixen les arrels d'aquesta 
plantota que infesta els prats. 

Per altra banda, els encantats de 
Tavascan vivien molt feliços per 
aquelles muntanyes en una època 
en què no existia l'hivern. En pic va 

o 
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La roca de les Set Cadolles (Bonansa). Les encantaries rentaven la roba en aquests tolls i l'estenien damunt de la pedra. Foto: \ep de Moner 
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començar a nevar, baixaven de nit 
als horts i als cultius del poble i 
arrambaven amb tot lo que podien. 
Més d'un cop els gavatxos de Ta-
vascan n'havien caçat algun i li 
havien donat un bon escarment. 
Així i tot, ni la neu ni el mal temps 
va poder acabar amb aquesta estra
nya gent. Conten que els darrers en
cantats es van refugiar al cim del Pui 
Tabaca, la cresta de roca que separa 
la vall de Cardós de la d'Estaon, i 
que anaven a rentar la roba a la font 
Malcunyat. Al final, els cardossencs 
van fer desaparèixer els encantats a 
tocs de campana." (P. Coll, Viatge al 
Pirineu Fantàstic.) 

Alt Urgell i Andorra 

No sé si qualificar d'encantada 
la Dama Blanca d'Aubinyà o Senyo
reta, la guardiana de les valls andor
ranes que va convertir en llop el bis
be de la Seu. És sense dubte un dels 
personatges més coneguts i estimats 
pels andorrans. Més convencionals 
són els encantats del forat d'Arau, 
una cova oberta a la penya de 
damunt del poble d'Arinsal. Conten 
que de tant en tant es presentaven a 
la cuina de ca l'Aymà, però que en 
el moment que l'olla arrencava el 
bull, tocaven el dos. 

Pel que fa a l'Alt Urgell, Joan 
Obiols recull aquesta llegenda al 
poble de Bar: 

"A la Mata hi ha la cova de les 
Encantades, bé ho saps prou. Una 
vegada, dos xicots de Bar en van 
poder agafar una, d'encantada, i 
mentre les altres s'escapaven 
corrent com els isards, diu que cri
daven a la que havien enxampat: 
«Per més que et torturin , no els di
guis mai per què serveix la fulla de 

vern» i vés a saber què volien dir 
amb això. Coses mira." (J. Obiols, 
Nits de taverna) 

La Cerdanya 

Conten que sota les aigües de 
l'estany de Lanós (massís del Carlit), 
un dels més grans del Pirineu, hi ha 
una ciutat submergida, habitada per 
encantades i que de nit s'hi poden 
sentir músiques i rialles. Una cosa 
semblant ocorre a l'estany de Mal-
niu, al vessant meridional del Puig-
pedrós. Les encantades cerdanes 
també viuen dins de les coves, en 
aquest cas s'anomenen fous, nom 
que ha passat significar cova. En la 
llegenda que reproduïm hi trobem 
de nou la dificultat de l'encantada a 
l'hora de parir una criatura (com al 
País Basc), coincidència que evi
dencia una certa coherència del mi
te d'un extrem a l'altre de la serrala
da pirinenca. 

La Fou i la mainadera de Bor 
"La reina de la cova de la Fou de 

Bor anava de part i no se'n podia 
sortir. Amb prou feines les seues 
companyes van acudir a cercar l'a
jut d'una llevadora de Bor. 

Quan va estar llesta del trànsit, 
les encantades van presentar dos 
esclops a la partegassa. L'un era de 
mel i ple d'or i l'altre era d'or i ple 
de mel. Li van dir que en pagament 
escollís dels dos el que preferís. La 
doneta va escollir el d'or. 

Tota cofoia, se'n va anar cap a 
casa seua. En passar vora la riera es 
va rentar les mans. L'endemà, a casa 
seua, es va trobar que l'esclop se li 
havia tornat de mel, que amb la 
calor tota se li va fondre i que el 
contingut se li va convertir en segó, 

el qual no li va valer per a res. 
Mentre la dona es desesperava 

per la seua desventura, va sentir una 
veu tota profunda que deia: 

-Si haguessis preferit l'esclop de 
mel ple d'or, avui l'esclop se t'hau
ria tornat d'or i series set vegades ri
ca. I si no t'haguessis rentat mai les 
mans amb què havies tocat l'encan
tada i el seu infant, sempre més tot 
allò que hauries tocat s'hauria tornat 
or i hauries sabut fer totes les feines 
que es poden fer amb les mans. 
T'han perdut l'enveja i la netedat." 
(M. Figuera, Llegendes de la Cer
danya.) 

Pirineu oriental 

Les coves de Ribes són, sens 
dubte, un dels indrets més mítics de 
les vall orientals. Es troben en una 
penya del congost del riu Freser, a 
tocar de la carretera de Camp
devànol, pocs quilòmetres abans de 
Ribes. Entre els éssers fantàstics que 
les habiten, hi trobem les encanta
des que renten la roba al riu i també 
una encantada de carn i ossos, cus
todiada per un serpent monstruós 
que la té presonera al cul d'una 
cova. Es tracta d'una princesa mora, 
que hi quedà atrapada quan els 
moros dominaven Espanya. Tot això 
se sap perquè una vegada, un xicot 
que feia la mili a l'Àfrica va caure 
presoner dels moros. Assabentat el 
cabdill moro que el soldat era de la 
vall de Ribes, li va demanar d'allibe
rar la noia, a canvi d'una fortuna. 
Només li calia posar una carta, es
crita pel cabdill, a la punta d'una 
canya i oferir-la al serpent en el 
moment que li sortís al pas. El noi, 
però, va començar a sentir sorolls i 
quan va veure el monstre tremolava 
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La bassa de Cairilla, al poble de Son (Alt Aneu), on les encantades rentaven la roba cada nit. 

Foto: loan Blanco 

tant que la carta va caure de la ca
nya i ell va fugir espaordit amb el 
talons al cul. De manera que la prin
cesa encara espera el seu Sant Jordi. 

Jacint Verdaguer, en les seues 

excursions al Pirineu, es fa un tip 

d'anotar anècdotes d'encantades a 

la seua llibreta de viatge (v. Ron

dalles). Com la de la cambra de les 
Encantades, situada a un quart d'ho
ra de Prats de Molló en direcció al 
coll d'Ares. 

"En altre temps, diu que hi v i
vien les Encantades, donzelles no 
batejades, molt hermoses, que sols 
sortien de nit, i, si de dia sortien, se 
feien abans invisibles. Com en altres 
paratges en què n'hi havia, estenien 
cada cap de setmana la bugada, i 
algun viatger, veient-ía blanquejar, 
s'hi atansava per poder-ne haver un 
llenç 0 llençol, mes mai no podia 
lograr, retirant-se-li a l'anar posar-hi 
les mans, i llavors se sentia dins de 
la cova, grans rialles." 

No és estrany, doncs, que en el 
poema Canigó, el gran poema mític 
del Pirineu català, aquestes dones hi 
tinguin un paper tan rellevant: 

Sembla la serra un gegantí magnoli 

quan s'esbadellen ses poncelles blanques: 

veient-íes lo donzell tan argentines, 

sos ulls ardents de fit a fit hi clava; 

son escuder atlètic se n'adona, 

del Canigó nascut en una aubaga. 

-Lo que mirau, - l i diu- no són congestes, 

són els mantellOs d'ermini de les fades, 

que dansen a la llum de la celístia 

dels estanys de Cadí vora les aigües; 

si el més bonic i perlejat tinguésseu, 

vos valdria, Gentil, més que l'espasa, 

més que dels llibres tota la saviesa, 

més que l'or i l'argent dintre de l'arca; 

si us plagués navegar, veles trindríeu; 

si volguésseu volar, tindríeu ales. 

Mes és castell a on qui hi va no en torna; 

sols un de cent que hi puja ne davalla. 

(CANT II). 
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L O F O R A T DE L A G U I N E U 

Per Joan Armangué i Luca Scala 
fotos: Arxiu de Tradicions 

Arxiu de Tradicions de TAIguer 
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loan Armangué, director de l'AdT, llegint la comunicació en el II Simposi 

d'Etnopoètica (l'Alguer, 6 de novembre de 1998). 

L'any 1997 l'Arxiu de Tradicions 
de l'Alguer (AdT) va constituir-se 
com a centre de recerca especialit
zat en l'estudi i la difusió de la cul
tura catalana a Sardenya. En els arti
cles 3 i 6 de l'acta de constitució hi 
és exposada de manera explícita la 
voluntat de dur a terme una ben 

concreta acció d'educació social; 

"Les diverses activitats i servicis del 

Centre són iniciatives de caràcter 

espontani i gratuït, conseqüència 

del seu esperit de voluntariat cultu

ral"; "D'acord amb el seu esperit 

didàctic, l'AdT organitzarà confe

rències, seminaris i congressos 



D'esquerra a dreta, Mn. Antoni Nughes, Antoni Serra, Luca Scala i |oan Armangué, al llarg del I Simposi d'Etnopoètica (l'Alguer, 30 de gener de 1998). 
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adreçats tant als socis com al públic 
en general; i cursos especialitzats 
adreçats als mestres i professors dels 
diversos graus de la instrucció 
pública." 

Tot desenvolupant aquest pro
grama, entre els anys 1997-2002 
l'AdT ha celebrat, entre d'altres acti
vitats, quatre simposis d'etnopoèti-
ca, dedicats a la Setmana Santa, les 
recerques de tresors, l'aigua en la 
tradició popular i el teatre alguerès. 
En el present article volem descriu
re, un per un, aquests quatre temes i 
informar el lector de les novetats 
bibliogràfiques que s'hi relacionen. 

El cicle de la Setmana Santa o 
Pasqua d'abril és un dels temes pri
vilegiats entre els estudiosos de la 
tradició popular algueresa, per les 
seues connotacions exòtiques en 

una àrea que actualment es mou en 
un àmbit d'influència italiana i per 
l'atractiu del seu llegat ibèric, difós 
no només a l'Alguer sinó al conjunt 
de l'illa de Sardenya. Les proces
sons, els passos, la cerimònia de la 
deposició de Jesucrist de la creu en
llacen efectivament diverses locali
tats sardes amb certs rituals encara 
vius en els Països Catalans, d'una 
banda, i de l'altra en les regions de 
matriu cultural castellana. Seguint, 
doncs, una tradició molt arrelada en 
els estudis etnològics algueresos, 
l'AdT dedicà a aquest tema el seu I 
Simposi d'Etnopoètica: La Setmana 
Santa a l'Alguer: festa, drama i 
cançó (30 de gener de 1998). 
Acompanyà l'acte la lectura d'una 
prosa inèdita de Pasqual Scanu, 
L'incontro di Gesú con la Madre. 

Al programa de mà distribuït en 
ocasió del simposi podem llegir-hi 
el següent text: "L'Arxiu de Tra
dicions de l'Alguer naix amb la in
tenció de contribuir a la conserva
ció, l'estudi i la divulgació de la 
literatura popular algueresa. Durant 
la present etapa de creixement, ha 
establert lligams amb diverses insti
tucions acadèmiques, polítiques i 
culturals per tal de constituir una 
fonoteca especialitzada i crear una 
revista d'etnopoètica d'àmplia difu
sió. Entre els projectes que ja co
mencen a donar el seu fruit, l'actual 
Simposi, dedicat a La Setmana San
ta, representa la primera jornada 
d'estudi oberta al públic. Els espe
cialistes convidats -filòlegs i histo
riadors- acompanyaran l'auditori 
des de la València de les festes i des-



filades del barroc, profusament in
troduïdes a la Sardenya del període, 
fins a les processons i els rituals pro
pis de la Setmana Santa algueresa, 
que troben el moment de més alt 
dramatisme durant la cerimònia del 
Desclavament." L'any següent apa
reixien les actes d'aquest simposi: 
La Setmana Santa a l'Alguer: festa, 
drama i cançó (Barcelona: Pu
blicacions de l'Abadia de Mont
serrat, 1999. Biblioteca Milà i Fon
tanals, 30). 

El II Simposi d'Etnopoètica de 
l'AdT va ser dedicat al Sidadu: el 

tresor de la literatura popular algue
resa (6 de novembre de 1998) [sida
du, "tresor amagat", pron. sidaru, és 
una paraula d'origen sard.]. 
Acompanyà l'acte un complex es
pectacle dramaticomusical a càrrec 
dels membres de la coral Pantà Rei, 
sota la direcció del mestre An-
tonello Colledanchise i amb la 
col·laboració d'Anna Maria Cec-
cotti: una lectura dramatitzada de 
les Escenes històriques del sidadu 
(1847), fins aleshores inèdites, i un 
concert dedicat a [es cançons del 
sidadu, a partir dels textos cantats 

l'any 1949 durant l'estrena de l'ho
mònima comèdia de Gaví Ballero. 

Copiem del programa de mà 
relatiu a aquest segon simposi les 
següents paraules de presentació: 
"El 1999 dues efemèrides coincidi
ran al calendari alguerès: celebra
rem el 50è aniversari de l'estrena de 
Lu sidaru, comèdia musical amb la 
qual Gaví Ballero inaugurava, el 
1949, el teatre modern alguerès; i 
recordarem Pasqual Scanu en oca
sió del 20è aniversari del seu tras
pàs. Més enllà, però, de l'anecdòti
ca de les dates, amb el nostre II 
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Luca Scala, sotsdirector de l'AdT, presentant la seua edició de "Lo sidadu", de Gaví Ballero, durant el IV Simposi d'Etnopoètica (l'Alguer, 23 de març de 

2002). A la dreta del ponent, Antoni Ballero de Càndia, germà del comediògraf, i a l'esquerra, Pere Lluís Alvau. 



Membres de la coral Patita Rei, sota la direcció d'Anna Maria Ceccotti, llegint fragments de les "Escenes històriques", durant la celebració del II Simposi 

d'Etnopoètica de l'AdT (l'Alguer, 6 de novembre de 1998). 

Simposi volem aprofundir un dels 
temes que enllacen aqueixos dos 
insignes algueresos: el sidadu, el tre
sor alguerès, que ha interessat tant 
el comediògraf-que n'ha fet una 
peça fonamental del nostre teatre-
com el folklorista, que ha rescatat 
de l'oblit unes inèdites Escenes 
històriques del sidadu, del 1847, 
que l'Arxiu de Tradicions publica 
parcialment, alhora que n'ofereix, 
avui, una lectura dramatitzada". En 
ocasió d'aquest simposi, a més, fou 

presentada una edició parcial de les 
Escenes històriques del sidadu, que 
havia merescut el III Premi Inves
tigació idiomàtica concedit per 
l'Associació Cultural Alambor de 
Benicarló (1998). 

El II Simposi s'inseria dins del 
projecte Sidadu - Iscusoriu, seminari 
permanent d'etnopoèlica de la 
Universitat de Càller (Sardenya), 
endegat per l'AdT durant l'any 
acadèmic 1998-1999. Conseqüèn
cia última d'aquesta activitat cientí

fica i acadèmica, que culminà amb 
l'encàrrec d'una tesi de llicenciatura 
sobre la temàtica dels tresors en la 
narrativa de Grazia Deledda, fou la 
publicació de les actes del simposi: 
Tesori in Sardegna (Dolianova: 
Gràfica Parteolla, 2001). Aquestes 
actes, a més de recollir en l'apèndix 
els textos literaris presentats en la 
Jornada algueresa del 6 de novem
bre de 1998, aplegaven també tre
balls de nous especialistes convidats 
a participar-hi: així, un estudi com-



paratiu de les llegendes de tresors 
als Països Catalans i unes notes so
bre materials llegendaris sards apro
fundien en el context sardocatalà on 
sorgeix el sidadu alguerès. 

El tema del següent simposi 
arribà de la mà d'una col·laboració 
de l'AdT amb el Centro Cultúrale 
Stati Uniti di Europa: ens referim a la 
traducció a l'italià de la conferència 
de Gabriel Janer Manila Les ronda
lles de les ¡lles occidentals del Me
diterrani i la seua influència en la 
literatura moderna per a infants i 
joves, presentada al congrés sobre 

Fiabe in Europa, ieri e oggi, celebrat 
a la Universitat de Càller el 27 de 
maig de 1999. El Mediterrani, per a 
l'escriptor mallorquí, fou en el pas
sat el vehicle privilegiat de les ron
dalles; les seues aigües, alhora, es
devingueren matèria d'estudi al llarg 
del III Simposi de l'AdT, dedicat al 
tema de \'Aigua: naufragi, llegenda i 
fe (31 de març-J d'abril de 2000). 
A través de deu conferenciants con
vidats a l'acte, hi van ser represen
tades tres universitats, a més de 
diverses associacions culturals 
alguereses. Aquesta col·laboració 

entre els àmbits universitari i asso
ciatiu va donar una gran varietat i 
riquesa al caràcter de les comunica
cions, entre les quals convé destacar 
les degudes a joves estudiants als 
quals s'havia donat la possibilitat 
d'estrenar-se amb l'experiència d'un 
primer contacte amb el públic. La 
Coral de l'Escola de Alguerès Pas
qual Scanu va dinamitzar l'acte amb 
un inspirat concert intitulat Calma 
de atzur que enganya. 

L'esperit del III Simposi es dife
renciava del dels dos anteriors per la 
magnitud del tema, que va ser trac-
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Acte de presentació de "Tesori in Sardegna", a la llibreria II Laberinto (l'Alguer, 10 de novembre de 2001). 
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tat des de diversos punts de vista: 
antropològic, etnopoètic, geogrà
fic..., tenint en compte encara les 
diverses formes en què l'aigua es 

—j presenta: pluja, mar, llacs, pous, ai-
uxj gua beneïda... La vastitud de la ma-
: ^ tèria va permetre que fos celebrada, 
~ aquest cop fora de l'Alguer, una al-
"^ tra ¡ornada d'estudi íntegrament 

dedicada a Aigua, pous de neu i 
•^ nòries en la tradició sarda (Maraca-
—' lagonis, 28 de desembre de 2001). 
,_u Les actes del III Congrés i de la 
c i Jornada d'Estudi de Maracalagonis 

van veure la llum amb el títol de 
*T L'acqua nella tradizione popolare 
e¿: sarda (Dolianova: Gràfica del Par-
o teolla, 2002). 

"-^ L'interès de l'AdT envers els 
temes dels tres primers simposis 

_ , d'etnopoètica no va quedar natural
ment satisfet amb l'activitat directa
ment lligada a les Jornades d'estudi, 
de manera que un seguit de petites 
publicacions, d'abast estrictament 
local, van anar aprofundint en tot 
d'aspectes que, d'una manera o una 
altra, recuperaven els contextos que 
acabem de descriure. Va néixer la 
necessitat, doncs, d'aplegar tots 
aquests materials en un únic volum 
que completés la sèrie d'actes i, en 
efecte, el mes de setembre de 2001 
va veure la llum el llibre intitulat 
Arxiu de Tradicions de l'Alguer 
(Barcelona: Publicacions de l'Aba
dia de Montserrat, 2001. Biblioteca 
Milà i Fontanals, 39). 

L'estudi del tema de les històri
ques recerques de tresors amagats, a 
més, va continuar encara viu entre 
els membres de l'AdT, de manera 
que publicaren, el 2002, la comèdia 
musical en dos actes Lo sidadu, de 
Gaví Ballero (L'Alguer: Edicions del 
Sol, febrer de 2002. Sèrie Antologia, 
2). Aquesta publicació fou presenta
da al llarg del IV Simposi d'Etno-

poètica, dedicat al Teatre alguerès: 
llengües, activitats, futur (23 de 
març de 2002). Llegim ai programa 
de mà d'aquest simposi: "Amb Lo 
sidadu, de Gaví Ballero (1915-
2001), naix el teatre modern al
guerès, punt de trobada de dos tra
dicions autònomes: la literatura 
popular algueresa d'expressió cata
lana i de transmissió fonamental
ment oral; i l'impuls d'un teatre 
amateur immergit en un context 
sociològic local. Tot just acabada la 
Segona Guerra Mundial, Ballero 
funda l'Associazione Libera Go
liardica Algherese - ALGA-, que 
porta a l'escena la comèdia musical 
Alghero in un raggio di luna (1945). 
La segueixen les operetes Acqua 
cheta i Addio giovinezza! (1946). 
Però la línia no havia de ser aquesta. 
D'acord amb l'empenta amateur, 
que a tot Sardenya reclamava "il 
dialetto" (és a dir, la parla local) a 
l'escena, Gaví Ballero escriu el pri
mer text del teatre alguerès modern. 
Lo sidadu, comèdia musical en dos 
actes estrenada al Teatre Cívic l'any 
1949 i replicada, amb un èxit de 
record encara ara viu entre els vete
rans, els dies 10 i 11 d'abril de l'any 
1955. [...] La comèdia de Gaví 
Ballero té aquest mèrit: reprèn la tra
dició literària de l'Alguer catalana, 
dramàticament interrompuda a par
tir de la Primera Guerra Mundial; i 
la projecta cap al futur, tot preparant 
el terreny per al Retrobament. 
Aquesta, però, serà una altra histò
ria; una història que és i serà possi
ble perquè Lo sidadu, més que altres 
empreses de caràcter acadèmic i 
erudit, va aconseguir d'aproximar el 
poble alguerès a l'ús literari de la 
llengua catalana." 

Molts dels principals operadors 
teatrals de la ciutat foren convidats a 
intervenir en aquest IV Simposi, 

concebut com un homenatge envers 
el creador del teatre alguerès mo
dern, Gaví Ballero, traspassat un 
any abans. Llegim al comunicat de 
premsa, redactat en alguerès i distri
buït el 16 de març de 2002: "Si-
guerà una ocasió bona per parlar de 
la riquesa del fer teatre en una real-
tat etnicolingíjística com la de la 
nostra ciutat, que vol diure la possi
bilitat de confront amb més oportu
nitats, respecte a altres realtats mo-
nolingües. A l'Alguer s'és fet teatre 
en italià amb textos d'autors italians 
i estrangers traduïts; o teatre en al
guerès representant autors i temàti
ques alguereses; i també s'és fet tea
tre en alguerès però amb textos 
d'autors no locals tradüits en lo nos-
tro català peculiar. Com se pot veu
re, una riquesa dramaturgicocultural 
que caracteritza l'activitat teatral a 
l'Alguer, a damunt de la qual lo 
Simposi vol estimular les reflexions, 
convidant a parlar de les pròpies 
experiències los protagonistes d'a
questa multiforme activitat." 

L'Arxiu de Tradicions, paral·lela
ment als simposis, ha anat articulant 
les seues activitats tot al llarg d'una 
sèrie de jornades d'estudi, semina
ris, conferències i cursos, que han 
trobat espai en un seguit de publica
cions de distribució normalment 
marginal. Aquest procés ha servit 
per a cridar l'atenció d'una bona 
colla d'estudiosos sards, de forma
ció universitària i vocació acadè
mica, que s'han sumat als pioners 
de l'AdT per crear una rica xarxa de 
col·laboradors -historiadors, ar
queòlegs, antropòlegs i filòlegs-
units per una ambició comuna: 
estudiar les arrels de la catalanitat a 
Sardenya per tal de comprendre el 
present i contribuir a projectar el 
futur. 

(arxiudefradicions@libero.it) 

mailto:arxiudefradicions@libero.it


B E C U L L A 
Per Josep Vinaròs 

Fotos: Arxiu Escolania de Montserrat 

Escolania de Montserrat 

¡Modéralo maesloso 

Ton nada 

Ro sa d"a - brií, ^ ° • «̂ - na de ^ ^" ' ra. 

^^ Mont - ser - ^̂ ^ ^̂  - tel; ü - lu - mi - neu ^̂  ca - ta - la - na 

«̂̂  • ra, gui - eu - nos '̂ *'P 1̂ Cel, «UN ' "̂̂ " "«s cap a\ Cel. 
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Molts col·lectius i colles d'amics 
i familiars han pujat a Montserrat, 
uns com a pelegrins moguts per la 
fe, i altres com a excursionistes o 
turistes vinguts d'arreu del món. El 
fet és que Montserrat atrau uns i 
altres. Qui no ha assistit al cant de la 
Salve i als motets polifònics que ofe
reix l'Escolania? Qui sap si la Mare 
de Déu té influència fins i tot en els 
no creients. El fet és que l'encís de 
Montserrat es fa palès cada dia. 

De tota l'espiritualitat que es viu 

en aquell privilegiat balcó de 

Montserrat, situat de cara al Vallès i 

des d'on es divisa el mar en dies 

clars, avui volem atansar-nos a un 

grup de nens que canten i lloen la 

Mare de Déu. Ells, en un nombre no 

superior als cinquanta, formen l'Es

colania de Montserrat. L'Escolania 

que els catalans sentim com a nos

tra, unes veus d'or que honoren 

Catalunya. 
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L'escolania actuant a la basílica de Montserrat. 

Si ens hi endinsem, ens adona
rem que es tracta d'una col·lectivitat 
singular, que viu la pluralitat de la 
societat que li ha tocat viure, un re
duït grup de nens que durant el matí 
segueixen el curs escolar com si es 
tractés de qualsevol altra escola i 
que a partir de les tres de la tarda es 
dediquen als estudis musicals, tam
bé amb els seus moments d'esbarjo. 
Quasi sense adonar-se'n, van assi
milant una formació que ha de ser el 
valuós bagatge que els permetrà 
encarar amb més possibilitats els 
camins complexos de la seua vida. 
Ells són la realització continuada 
d'uns monjos benedictins que han 
posat molta cura per tal que l'Es
colania segueixi sent una de les 
escoles de música més antigues 
d'Europa i encara viva, reconeguda 
indiscutiblement per la seua qualitat 
musical. 

ja al segle xv, els escolans, que 
tan sols eren dotze nens, van ser 
convidats a cantar durant la vinguda 
del rei Ferran el Catòlic a Barcelona. 
A començament del segle xvi, l'abat 
i reformador de Montserrat, P. Gar

cia de Cisneros, confirma la missió 
especial dels escolans a la seua 
Regula puerorum i n'encomana la 
direcció a un sacerdot del santuari, i 
no a un monjo. Al segle xvii es pro
dueix el floriment del que es coneix 
com a escola montserratina, amb un 
intens lliurament dels monjos Joan 
March i Joan Cererols; possiblement 
aquest últim és el compositor de 
l'Escolania més conegut, les obres 
del qual han estat publicades en una 
edició de cinc volums. Miquel Ló
pez, que visqué entre els segles xvii i 
xviii, fou un compositor prolífic, que 
introduí instruments de corda a les 
seues obres endinsant-se en el bar
roc. En aquest mateix segle, Josep 
Martí introdueix l'estil italianitzat, 
també Benet Julià destaca per la 
profunditat i classicisme de la seua 
obra. El compositor Anselm Viola, 
de mentalitat oberta, compon el seu 
Magnificat a set veus; fou un bon 
pedagog i fou també professor de 
Ferran Sors. 

El treball de l'Escolania queda 
aturat a començament del segle xix, 
quan les tropes de Mapoleó cremen 

el monestir, l'any 1811. El 1889 
s'emprèn la reforma de l'Escolania, 
dirigida pel P. Manuel Guzmán. El P 
Ferrer en renovà el repertori i els es
tudis musicals. David Pujol (1894-
1979) va escriure un mètode senzill 
de cant gregorià i va promoure els 
estudis musicals dels monjos. El 
successor, el P Irineu Segarra, va 
dirigir l'Escolania del 1953 al 1997 i 
li va donar la seua reputació inter
nacional i la seua reconeguda quali
tat musical. El P Jordi-Agustí Piqué 
va dirigir l'Escolania des de l'any 
1997 i fins al 2000. Actualment la 
direcció recau en l'antic escolà el Sr. 
Joaquim Piqué. 

Fins aquí i a grans trets, hem pre
sentat la història abreujada de l'Es
colania, amb diferents professors i 
directors que hi van treballar. Tot se
guit tornarem a l'actualitat i conei
xerem les ocupacions dels escolans 
durant tot el dia. 

La part primera de l'edifici que 
trobem a l'arribar-hi és precisament 
la corresponent a l'Escolania, junt a 
l'absis de la basílica. En aquest curs, 
els escolans gaudeixen de la refor
ma general de les estances, amb 
ampliació de les aules, sales d'as
saig, amb generosa ampiarla i molta 
llum, cosa que fa que la convivèn
cia hagi millorat i el confort de l'es
pai sigui molt més agradable. No cal 
dir que l'ordre és exquisit i la pulcri
tud, definitiva. 

S'hi imparteix una formació hu
mana i cristiana, que té en la projec
ció musical un dels principals ob
jectius. L'alta qualificació musical 
del centre es constata en el santuari 
i en les diverses activitats musicals 
que tenen al llarg de l'any. Han ac
tuat a Catalunya, a l'Estat i a l'es
tranger, com ara Israel, el Canadà, 
França, Bèlgica, Àustria, Anglaterra, 
Itàlia, el Japó, etc. 



Durant la seua estada a l'Es
colania, els nois reben la fornnació 
corresponent al cicle superior de 
primària i el primer cicle de se
cundària obligatòria. El grup de 
cada aula és molt reduït (de 10 a 14 
nois), cosa que permet un segui
ment més efectiu de cada alumne. 
Aquests estudis es complementen 
amb els ensenyaments musicals de 
grau elemental i grau mitjà. Durant 
el curs els alumnes viuen a la matei
xa Escolania i això fa que s'enfortei
xi la convivència entre la infància i 
l'adolescència. La vinculació de les 
famílies amb el centre és molt direc
ta, perquè l'àmbit familiar és consi
derat fonamental per a l'educació 
dels nens. D'aquesta manera, s'in
tenta donar resposta als objectius 
d'educar, perquè els nois siguin per
sones ben formades intel·lectual
ment i perquè desenvolupin de 
manera eficient les seues aptituds i 
siguin capaços de viure en l'espe
rança i de créixer en el bé. 

L'estada dels nois a l'Escolania 
és de quatre anys, dels 10 als 14. 
Actualment fenen un mes de vacan
ces, al juliol, quinze dies per Nadal i 

una setmana passada Pasqua. Els 
diumenges poden estar amb les 
seues famílies des d'última hora del 
matí fins al vespre, de manera que 
poden escollir de dinar plegats a 
Montserrat o bé a casa seua. El diu
menge amb la família és intens: 
s'expliquen com ha anat la setma
na, els interpreten algun passatge 
amb l'instrument que estudien, etc. 
A banda d'aquestes sortides, també 
poden passar alguns caps de setma
na a casa per motius de celebra
cions familiars o per altres raons. 

Les responsabilitats de l'escola 
de música estan encapçalades pel 
prefecte director de l'Escolania, pare 
Josep Falcó; el sotsprefecte, pare Jo
sep M. Cardona, el director del cor, 
el laic Sr. Joaquim Piqué, i el profes
sorat dels diversos instruments. 

El senyor Óscar Bardají, cap de 
premsa del monestir, ha estat molt 
amable en mostrar-nos totes les de
pendències de l'Escolania i de les 
quals gaudeixen els escolans. De
duïm que l'ensenyament de les di
verses matèries ha de ser un plaer, 
tant per les magnífiques i noves de
pendències, com pel que fa als ele

ments més moderns de què dispo
sen per tal d'assolir una bona edu
cació. La informàtica no podia ser 
aliena en el programa educatiu. Els 
llocs d'esbarjo i d'esports són mo
derns i satisfan a bastament les ne
cessitats dels escolans. 

Abans de marxar vàrem ser re
buts pel prefecte director de l'Es
colania, el pare Josep Falcó, que tin
gué l'amabilitat de respondre 
algunes preguntes. 

-La societat està bastant convul
sionada, amb una pèrdua important 
dels valors humans. Els alumnes, 
quan arriben a l'Escolania, quines 
rèmores porten d'aquesta societat 
en la qual han viscut fins a aquell 
moment? 

-"Són nens normals, com d'al
tres, fills d'aquesta societat. Nos
altres ho vivim com qualsevol altra 
escola. En l'àmbit de les escoles 
cristianes de Catalunya, que treba
llem molt de conjunt, és un tema 
que tractem freqüentment. En con
cret, a l'Escolania les dimensions 
són molt més petites, hi ha menys 
alumnes que en una escola normal, 
i en conseqüència l'impacte és me
nor, és a dir, directament proporcio
nal al nombre d'alumnes. Un cop 
aquí, podem treballar molt els va
lors humans i un cop marxen s'em
porten un pòsit molt sòlid." 

-A l'arribada hi troben nens dels 
que podem considerar rebels o es
valotats, com succeeix en algunes 
escoles? 

-"Normalment vénen de famí
lies cristianes o properes a l'Es
glésia, 0 que han fet una opció per 
Montserrat, encara que de proble
mes n'hi ha, com a tot arreu." 

-Quins criteris de selecció im
posa l'Escolania per acollir els nous 
alumnes? 
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Repassant els cants, a punt de sortir a actuar. 

-"El principal és la veu. Nor
malment demanem que vagin ve
nint durant dos anys o més abans 
d'entrar-hi; quan estan fent tercer de 
primària és quan comencen les pro
ves per entrar. Quan fan el cinquè 
curs, els anem provant la veu i co
mencem a tenir contacte amb la fa
mília. Hi ha proves de convivència, 
valorem la capacitat que tindrà l'a-
lumne per adaptar-se als companys 
nous i viure separat de la seua famí
lia, però sobretot n'avaluem les apti
tuds musicals." 

-Quin tipus d'ordre o disciplina 
s'aplica? 

-"La que qualsevol nen que es
tudiï música ha de tenir. Cada dia 

El piano és l'instrument bàsic per a tots els alumnes. 

estudien piano i l'altre instrument 
que han elegit, fan música de cam
bra, assaig d'orquestra, etc., i cal dir 
que ho superen amb molta naturali
tat. Això fa que tinguin moltes hores 
d'estudi i que l'horari sigui dens. Ells 
ho assumeixen amb bastant facilitat; 
després ho tenen per a tota la vida." 

-Els estudis que adquireixen 
aquí els preparen per seguir una 
carrera superior, la professional de 
la música, o d'altres especialitats? 

-"Al sortir tots continuen els es
tudis de música, encara que, quan 
arriben al batxillerat, alguns no po
den seguir els dos estudis paral·lels i 
opten per deixar la música; després 
molts ho tornen a reprendre, però 

altres no. No és pas la nostra preten
sió que segueixin la música profes
sionalment, el més important és que 
tinguin una formació integral sòlida. 
De fet, hi ha antics escolans que es 
dediquen plenament a la música, 
directors, cantants, instrumentistes, 
etc. Cada vegada hi ha més possibi
litats. També tenim antics escolans 
d'entre 20 i 30 anys que estan a l'es
tranger a causa de la música, o que 
estan estudiant o han trobat feina en 
altres països." 

-Quines dificultats pot haver-hi 
per entrar a l'Escolania? 

-"En aquest aspecte hi ha tòpics. 
Es diu que és molt difícil entrar-hi, 
que és molt car, que són nens molt 
especials, que han de treure unes 
notes excepcionals. Podem dir que 
són tòpics falsos, no n'hi ha cap de 
veritable. Són nens molt normals i el 
preu que paguen és molt mòdic." 

-Vol afegir-hi alguna cosa més? 

-"Que l'Escolania la componen 
48 alumnes, i tant de bo en fossin 
més. També aprofito l'avinentesa 
per dir que del Pallars Sobirà no n'hi 
ha cap." 

• 



M A N A I R o N S 

Texr i foros: Francesc Mora i Presas 

Aquest article és la continuació del que 
va aparèixer a la secció "Manairons" de 
l'Àrnica 53, del juny del 2002. 

Romànic a la vall d'Espot (i II) 
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La torre del Moro d'Espot. 

Torre del Moro 
Veritable talaia emplaçada al 

capdamunt del barri del Bago d'Es
pot, des d'ací domina tot el poble i 
la vall inferior de l'Escrita. És una 

torre de defensa que es conserva 

força sencera. El topònim del moro, 

molt estès a Catalunya, en castells, 

coves, torres, etc., no significa que 

fossin bastits pels alarbs, sinó contra 
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ells, per protegir-se'n. D'arquitec
tura senzilla i robusta, com gairebé 
totes aquestes torres de guaita i 
defensa, de forma cilíndrica -si bé 
els primers 4 metres de la base són 
troncocònics, per refermar-ne els 
fonaments-, té una alçada d'uns 15 
m i un diàmetre de 8. A uns 7 metres 
del terra hi veiem la porta d'entrada, 
on s'accedia mitjançant una escala 
mòbil que hom retirava des l'interior 
per motius de defensa. Aquesta por
ta, d'una amplada de 80 cm, té una 
alçada de 2 m i un arc de mig punt 
amb dovelles de pedra tosca. Un 
parell de metres més amunt hi ha 
una finestra de 0,50x1 d'altura. I 
quatre metres més amunt hi ha la co
ronació, que és la part més deterio
rada i erosionada, però tot i així, 
insinua que originàriament havia es
tat emmerletada. 

Recentment ha estat condicionat 
l'accés i il·luminat tot el conjunt, fet 
que li dóna un especial atractiu noc
turn. 

Sant Esteve d'Estaís 
Al poble d'Estaís hom sempre hi 

havia entrat per la part del frontis de 
la parroquial que dóna a ponent, 
per la plaça del Triader. En veure 
aquella façana tan poc airosa, aixa
fada i excessivament ampla, acom
panyada per un campanar gens es
velt que fins i tot sembla escurçat i, 
per acabar-ho d'adobar, edificada 
en un nivell més baix que el rasant 
del carrer I de la plaça, ningú no hi 
feia la més mínima ullada per cer
car-hi un interès arquitectònic que 
no aparentava posseir. 

Però actualment l'entrada al 
poble, amb la nova carretera, és a la 
part de llevant, i tothom resta admi
rat davant la benvinguda que dóna, 
abans de penetrar al nucli urbà, 
l'àbsida semicircular que sota una 

Sant Esteve d'Estaís. Ábsida i campanaret amb arc de ferradura. 

grollera capa d'arrebossat d'arga
massa ens presenta una modesta 
decoració llombarda amb 4 lesenes 
i 5 trams de tres arcuacions cegues 
en cadascun; tot plegat és rematat 
per un graciós (aquest sí) campana
ret de cadireta amb una diminuta 
campana dins un petit arc de ferra
dura que fa d'aquest cloquer una 
peça única en la contrada (vegeu 
Árnica núm. 9, pàg. 10-11). En 
resum: un edifici del més pur estil 

romànic del segle xi, amb la nau i la 
façana modificades durant el segle 
xviii, quan hi foren afegides unes 
capelletes laterals i que, fins ara, 
havia estat ignorat pels romanistes 
que havien escrit sobre la comarca. I 
pot ésser aquest el motiu que el tem
ple es trobi fortament degradat, fins i 
tot en perill de ruïna: si hom no hi 
posa remei, en poc temps ens el po
dríem trobar com l'església de Sant 
Bartomeu de Dorve. 



Pont de la Capella 
Recentment restaurat (1990), 

aquest pont travessa la llera del riu 
Escrita a la sortida del poble d'Espot 
per la seua banda de ponent. 

Amb els seus estreps recolzats 
sobre sengles roques de les vores 
del riu, el seu únic arc de mig punt 
és un perfecte semicercle d'uns vint 
metres de diàmetre, i pel fet de no 
restar tan enfonsat com el seu germà 
de la Torrassa, se'ns presenta amb 
un aspecte més airós i esvelt. 

Com el seu nom indica, i igual 
que molts altres ponts medievals, 
anava acompanyat d'una capelleta 
on els vianants podien fer-hi llurs 
pregàries. Sense saber-ne l'advoca
ció ni la ubicació exacta, cal supo
sar que, com el d'Esterri, la capelle
ta seria a la part central, on les 
baranes del pont formen angle o es
quena d'ase. 

Els Castellassos 

En un terreny esquerp i gairebé 
inaccessible, a la cresta que s'enfila 
de cap Serè vers el pic de Botiera, hi 
ha un conjunt de restes i ruïnes de 
murs i parets de molt difícil estudi i 
descripció a causa de la gran quan
titat de bosc i vegetació que ha cres
cut en el que havia estat recinte d'u
na força, torre, castell o fortalesa. 

El camí que hi duu és força per
dedor i, si no es va acompanyat per 
algú del país, difícilment es pot arri
bar a trobar: anant per l'antic sender 
que duia a Jou, a mig camí entre Es
táis i cap Serè, i en un indret cone
gut com la Creueta, un corriol s'en-
fi la per la cinglera fent moltes 
marrades, com un grau en miniatu
ra, i en uns 10 minuts s'arriba a la 
carena on hi ha les restes. 

Segons la quantitat de llenços de 
murs i parets que s'hi insinuen, l'e
dificació hauria d'haver estat de 

Planta de Sant Esteve d'Estaís. 

notables dimensions; no tan gran 
com Llort, però sí més que qualse-
vulga de les nombroses torres de 
guaita de les rodalies. 

Sant Jaume 
És l'ermita romànica situada a 

més alçada de totes les de les valls 
d'Àneu (1.929 m) i probablement de 
tot el Pallars Sobirà. Assentada al 
vèrtex que formen les serralades de 
Botiera i de la Roca del Corbàs, al 
mateix cantell d'un cingle que cau 
verticalment damunt la vall d'Espot. 

En un lloc tan inhòspit i de difícil 
accés, és gairebé incomprensible 
l'existència d'un edifici religiós, tot i 
que està voltat de camps i prats, 
menys per la part de migjorn, on hi 

ha l'esmentat penya-segat. De la 
seua construcció, sols en resten uns 
contraforts a la part de tramuntana, i 
al peu de l'abisme difícilment hi 
veiem els fonaments de l'àbsida se
micircular, naturalment de dimen
sions molt reduïdes. 

Castell de Botiera 

El pic més alt de la serralada que 

tanca la coma d'Estaís per la part de 

tramuntana és el de Botiera (1.934 

m). Dalt d'aquest cim hi havia hagut 

una torre de guaita i senyals que con

nectava la xarxa òptica ja esmentada 

(Llort, Castellet, Espot...) amb la res

ta de torres aneuenques (jou, Burgo, 

Unarre, Son, València...). 

Actualment sols hi podem trobar 

6$ 



El pont de la Capella, a Espot. 
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els fonaments d'un recinte quadrat 
de 5x5 metres, i ben poca cosa en 
podem dir, d'aquestes restes. Podria 
ésser molt probablement posterior i 
a la vegada un annex dels Caste-
llassos, davant una possible ino-
perància d'aquests darrers a causa 
de la seua poca altitud. 

Aquestes són les dotze mostres 
que l'art romànic deixà dins el que 
avui és el terme d'Espot. I encara 
més, si \d. llegenda i la tradició popu
lar fossin història, hi podríem afegir 
una relíquia més, tot i que no arqui
tectònica: malgrat les referències 
verdaguerianes, tots sabem que el 
"maíl de Rofllan" no és res més que 
l'única romanalla que ens ha quedat. 

una peça d'un martinet pertanyent a 
una antiga farga del segle viii i que 
vers final del xix desaparegué víctima 
d'alguna forta avinguda de la 
Noguera. Per tant, ni Rotllan l'obirà 
"clavada al camí que d'Esterri baixa 
vers Gerri", ni tampoc el forçut raier 
se la volgué endur riu avall "empaitat 
per la gent d'Esterri". Tot el Pirineu, 
des de Maçanet de Cabrenys fins a 
Roncesvalles, està farcit de llegendà
ries gestes d'aquest heroi, nebot (o 
fill incestuós?) de Caríemany. 

Fins aquí s'ha fet una relació del 
que hem trobat per aquestes roda
lies; ara ens resta la part reivindica
tiva, la de remarcar la manca de 
Qomák'náz protectora d'aquest pa
trimoni històric i arquitectònic. Dels 

dotze espais esmentats, lamentable
ment en podem considerar sis com a 
irrecuperables (Novelles, Castellot, 
Santa Creu, Castellassos, Sant Jaume 
i Botiera). N'hi ha quatre que caldria 
restaurar, salvaguardar o consolidar: 
Castell de Llort, Santa Maria d'Or-
dac, el pont de la Torrassa i sobretot 
la parroquial de Sant Esteve d'Estaís, 
que amenaça ruïna al campanar i al 
llosat de migjorn (que actualment és 
d'uralita). I tan sols dos, la torre del 
Moro i el pont de la Capella han estat 
degudament restaurats. 

Esperem que aquestes, fins ara 
escadusseres, consolidacions tinguin 
continuïtat i, si més no, hom pugui 
salvar aquests quatre darrers exem
ples proposats. 



L ' A R N A 

Per Beatiiu Amorós' 
i Marià Maluquer^ 

Records d'una mestra. 

Esterri d'Àneu, 1937 

1. Mestra d'Esterri l'any de l'aisuat. 

2. Espòs de Beatriu. Com a obra pòstuma ens ha deixat un 

deliciós i Interessant treball, publicat recentment, sobre 

una representació iconoRràíica del segle xvii de la Mare de 

Déu de Ribera, patrona de la Pobla de Segur. 
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Jaume i Maria de casa Anselmo, hta: CCVA-Fons Corbera 

Quan al final del curs, el mes de 
juny de l'any 1936, els companys, 
que havíem acabat el batxillerat a 
l'institut de segon ensenyament de 
Lleida, ens vam acomiadar desit-
iant-nos mútuament unes bones 

vacances i pensant a disposar d'uns 

mesos de calma per madurar cadas

cú el seu projecte de treball o estu

dis amb vista al futur, no podíem ni 

pensar que pocs dies després es pro

duirien els dramàtics esdeveniments 
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que no solament van trasbalsar pro
fundament la vida de tot el país, 
sinó que van destarotar particular
ment l'inici de qualsevol programa. 

Als nostres pobles, així com a 
Lleida, que en aquells temps era 
com un poble gran, tothom es co
neixia, i en un ambient d'eferves
cència política, sovintejaven les dis
cussions que, de fet, marcaven la 
presa de posició de cadascú davant 
la situació creada amb motiu del 
triomf del Front Popular en les elec
cions del mes de febrer d'aquell any. 

Semblava, això no obstant, un 
clàssica discussió d'ateneu i que la 
sang no arribaria al riu. I, tanmateix 
hi va arribar, i ja hi som, la maleïda 
guerra, que va crear en aquest des
graciat país una crisi d'autoritat que 
va propiciar, a banda i banda, una 
revolta i una repressió posterior 
d'un tràgic dramatisme i unes situa
cions de les quals no voldríem par
lar, perquè, sobretot amb la visió de 
la nostra actual tercera edat, i en 
l'intent de formular-ne un judici 
històric, no hi trobaríem qualifica
ció més adient que la d'autèntica 
vergonya nacional. 

No es tracta de fer història, i el 
meu propòsit en escriure aquestes 
ratlles és exclusivament explicar 
una situació personal que em va 
vincular, temporalment, a les terres 
d'Àneu i, concretament, a la vila 
d'Esterri. Assumida la realitat que la 
guerra, amb la seua barreja d'he
roismes i salvatjades, es veia que 
anava per llarg, i fins i tot, que el seu 
resultat era incert, se'ns imposà la 
necessitat d'haver de prendre un 
determini sobre la nostra activitat 
professional. Per això, en sortir una 
disposició que autoritzava a tots 
aquells que teníem el títol de bat
xillerat a aspirar, en condició de 
mestres, a les nombroses places que 

havien quedat vacants o de nova 
creació en les escoles rurals, vam 
ser bastants els companys de la pro
moció dels batxillers de Lleida del 
36 que ens hi vam acollir. Fou d'a
questa manera que em va arribar el 
nomenament per a l'escola parvula
ri d'Esterri d'Àneu. 

Comença aquí la meua aventura 
en el camp de l'ensenyament i de la 
independència personal en el tre
ball. Setanta anys enrere no era gens 
freqüent que una noia de divuit anys 
sortís del clos familiar per treballar, i 
encara menys tenint en compte la 
dramàtica situació, que projectava 
enormes incògnites cap al futur. Pe
rò els pares sempre van demostrar-
me un il·limitat marge de confiança 
i, en aquella difícil situació, van sa
ber crear l'atmosfera del repte, d'u
na responsabilitat que de cap de les 
maneres no podia defraudar. El pa
re, que era farmacèutic del Pont de 
Suert, on vivíem aleshores, va ac
ceptar prou bé la destinació d'Es
terri, sobretot, perquè hi coneixia el 
titular de la farmàcia: el Sr. Anselmo 
Castellarnau, tota una figura. Fou 
per aquest motiu que va voler-m'hi 
acompanyar en la presa de posses
sió i em va presentar el Sr. Anselmo i 
la seua família, a la casa dels quals 
em vaig hostatjar durant els primers 
dies. 

A partir de llavors nasqué un 
vincle d'amistat, sobretot amb els 
fills, la Maria i el Jaume. Amistat que 
ha durat tota la vida i que va refer
mar-se quan, passada la guerra i 
després d'haver cursat la carrera de 
bibliotecària a Barcelona de la mà 
del professor Duran i Sampere, vaig 
ser destinada a la Biblioteca Popular 
de Cervera i en aquesta capital de la 
Segarra vaig retrobar-los, la Maria 
dirigint el grup escolar i el Jaume re
gentant una de les farmàcies. 

Retornem ara a Esterri. El juny 
del 37 m'hi trobo exercint docència 
com a mestra de pàrvuls en un local 
del carrer Major, al costat mateix de 
casa Castellarnau. He de dir que no 
solament vaig adaptar-m'hi amb 
facilitat, sinó que en guardo immi
llorables records, uns quants ben 
passats per aigua i per aquest motiu 
més intensos. 

Aviat començaren les vacances 
d'estiu i, tot seguit, vaig tornar a ca
sa meua al Pont de Suert fins al mes 
de setembre, que em vaig tornar a 
incorporar per iniciar un nou curs. 
Els alumnes, nens i nenes de quatre 
a sis anys, resultaren fàcils de con
duir per a una mestra amb poca ex
periència. Crec que me'n vaig sortir 
força bé, tal com m'han fet avinent 
alguns d'aquells alumnes. 

Devia estar escrit que aquesta 
situació idíl·lica no podia durar. La 
família Castellarnau m'havia buscat 
allotjament a casa Campi, on vivia 
una senyora sola que va acollir-me 
amablement. Tenia diversos fills, un 
capellà, l'altre treballava a la com
panyia d'electricitat i dues noies, de 
nom tan encantador com sugge
ridor: eren l'Àneu i l'Ares. 

Més endavant, i no recordo per 
quin motiu, vaig passar a una altra 
casa, que tenia un pati a la part pos
terior. Es deia casa Riart, i hi convi
vien un matrimoni ja gran, un de 
jove amb un nena de tres anys i els 
padrins. El marit de la casa feia de 
sabater. Prop d'aquesta casa hi ha
via casa Massano, amb una noia 
amb la qual, després casada a Gerri, 
havíem coincidit durant uns cursos 
a l'internat de la Sagrada Família de 
Lleida. 

Després del meu retorn a Esterri, 
passades les vacances, per co
mençar el nou curs, el temps ens ju
gà una mala passada. Començà a 



ploure i ploure, cada dia ho feia 
amb més intensitat, cosa que provo
cava l'augment considerable de les 
aportacions d'aigua dels barrancs 
cap a la Noguera. Tot s'agreujava, 
segons la gent del país, perquè la 
llevantada havia provocat l'avin
guda de les fonts i per qualsevol in
dret aflorava l'aigua que s'afegia al 
riu, el nivell del qual pujava cada 
cop més amenaçadorament. 

El Sr. Anselmo, a casa del qual 
ens reuníem sovint en acabar les 
classes, mostrava gran preocupació. 
Com que la part del darrere de casa 
seua donava al riu, a la nit, des de la 
finestra estant i provist d'una llanter
na penjada d'un cordill, compro
vava vigilant el nivell de les aigiJes, 
que cada cop acreixien. Sen
tenciava sever que si la munió d'ar

bres que arrossegava el riu s'aturava 
en passar el pont i feien resclosa, es 
podria produir un vertader desastre. 
I la profecia es complí! El tap monu
mental de troncs sota l'ull petit del 
pont s'alià fatalment amb la pluja i 
aquell maleït dia d'octubre la força 
de l'aigua trencà el mur de protec
ció de la banda dreta i s'abocà tan 
impetuosament sobre les cases que 
les escombrà literalment de baix 
cap a dalt: s'emportà l'edifici on 
tenia l'escola, la casa de Cas-
tellarnau, la botiga de teixits del 
costat i uns quants edificis més. El 
carrer Major quedà convertit en una 
autèntica llera per un riu sortit de 
mare. Hi transitaven arbres arren
cats de soca-rel, mobles, fustam i 
rocs de grandària diversa. Encara 
que llavors no existia l'embassa

ment de la Torrassa, l'empenta abra-
onada del riu Escrita baixant d'Espot 
i incidint perpendicularment contra 
la Noguera va crear una presa artifi
cial d'aigua i fang que provocà l'es
campada d'aigua de la Noguera per 
tot el pla d'Esterri. El negà completa
ment i el cobrí de fang, pedres, 
arbres i troncs. Un panorama dan
tesc i desolador. 

La nit augmenta la por. Recordo 
l'esglai de la gent intentant refugiar-
se cap a les zones alteroses del po
ble, sobretot cap a la costa del camí 
de València, on jo també vaig anar 
aconduïda pels guardes de fronteres 
que aleshores hi havia a Esterri. 
Abans, però, d'anar-me'n, ingènua i 
dedicada professional d'escola, vaig 
entrar pel pati del darrere de casa 
Riart, on m'hostatjava, com he dit. 

11 
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Beatriu Amorós retroba Maria Castellarnau (a la foto) a Cervera. Foto: CCVA-Fons Casovall 
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El carrer Major d'Esterri, un riu paral·lel a la Noguera en l'aiguat del 37. \-o[o: CC\I\ 

per recollir-ne la pertinença més 
valuosa i important: el títol de batxi
llerat. Encara vaig tenir temps de 
passar per casa Massano per veure 
si els podia ajudar. Em van posar la 
filla de tres anys al braços. La vam 
embolicar amb una manteta ratllada 
i ja ens teniu a tots camí de Valèn
cia, de nit, plovent a bot i barráis, 
caminant a les palpentes sense parar 
fins al destí i aixopluc. Vam arribar-
hi extenuats, descalços i xops com a 
gats. Vam fer cap a la fonda Cortina, 

on es van fer càrrec de la criatura. 

El resultat, un desastre, i més 

encara en temps de guerra. Sor

tosament no va haver-hi desgràcies 

personals, però els danys materials 

-cases enrunades, camps negats i 

enllotats- van ser nombrosos i molt 

importants. Hauria de passar molt 

de temps per recuperar-ne el tremp. 

Passada la riada i retornat el riu a 

la llera natural, amb Maria Caste-

llarnau vam contemplar a peu fins a 

la Guingueta resseguint el que havia 

estat carretera l'autèntic desgavell 
de la natura: escampall d'arbres, es
pessor de runa, mobles trinxats, pe
ces de roba que l'aigua havia arra
bassat nocturnament de les botigues 
del poble. En aquesta passejada no 
hi falta l'anècdota: Maria Castellar-
nau va poder recuperar, d'entre la 
runa, primer una sabata i mig quilò
metres més avall, l'altra. 

Trist resultat. Em vaig quedar 
sense alumnes, els alumnes sense 
mestra i tots plegats sense escola i, 
com que no es preveia una solució a 
curt termini, vaig optar per retornar 
a la llar familiar del Pont de Suert. I 
això tampoc no fou una empresa 
fàcil, car la carretera havia desapa
regut en molts indrets. Vaig haver 
d'anar a peu fins a Sort i, vora Lla
vorsí, depassar el riu encabida en un 
ca/xof que feia d'improvisada vago
neta penjada d'un cable tensat de 
part a part del riu. Des de Sort cap a 
la Pobla els camions de la fusta fa
cilitaren el trajecte. La seua lentitud 
em proporcionà un esplèndid mi
rador sobre la magnitud de la tra
gèdia. 

Conscient que tot el que he ex
plicat i en la distància del temps té 
poca importància i amb la vuitante
na complerta, m'he atrevit a narrar 
aquests records d'una jove mestra 
naufragada a l'Esterri del 37, anima
da pel meu marit. Marià Maluquer, 
avui desgraciadament ja traspassat, 
que, com a membre del Consell 
Cultural des de sempre i després de 
llegir l'esplèndid article publicat a 
l'Àrnica per Rita Birbe sobre el Sr. 
Anselmo, va creure que jo també hi 
podia dir la meua, sense ànim pro
tagonista, només per enriquir, mo
destament, l'anecdotari local tan 
important per tal de configurar 
aspectes de la petita història de totes 
les poblacions. 



L O C O D E R 
Per Miquel Pueyo 

El llenguatge no verbal 
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La maniquí Twiggy, abanderada de la minifaldilia i inspiradora de les revistes de moda deis anys sei
xanta. 

En l'article anterior, vam classifi
car les diferents vies d'anàlisi habi
tualment utilitzades per analitzar el 
llenguatge no verbal, vam proposar 

una classificació dels moviments 
del cos (emblemes, il·lustradors, 
mostres d'afecte, reguladors i adap
tadors) i vam dir alguna cosa sobre 



El disseny i la distribució de l'espai contribueixen a facilitar o dificultar determinats tipus de relacions. 
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les característiques físiques d'aquest 
significant que és el cos humà. En 
aquest article, deixarem a banda l'a
nomenat parallenguatge (molt vin
culat als interessos i a la metodolo
gia de la lingüística) i ens 
concentrarem en les restants vies 
d'anàlisi, bo i agrupant els anome
nats comportaments de contacte i la 
proxèmia. 

C i E- Comportaments de contacte 
entre els individus (proxèmia) 

La seua anàlisi ha permès l'apa
rició d'una nova ciència, anomena
da proxèmia o proxèmica, que 
podríem definir com l'estudi de l'es
pai (i, per tant, de les distàncies) en 

què els sers humans interactuen i es 

relacionen. Dels estudis de l'investi

gador americà Edward T. Hall es 

desprèn l'evidència que existeixen 

unes lleis no escrites que regulen la 

nostra conducta en l'espai, en rela

ció amb els altres, i que parteixen de 

la consideració que tots tenim dret 

-i esperem que se'ns respecti- a un 

espai propi, a una bombolla perso

nal que defineix la nostra intimitat. 

És precisament per això que ens 

molesta quan algú no comparteix 

amb nosaltres l'interval que hi ha 

entre dos butaques d'un cinema; 

quan una altra persona se'ns acosta 

massa, en un transport públic; quan 

els coberts del restaurant tenen res

tes alimentàries, o quan la tovallola 
de l'hotel està bruta... 

De fet, tendim a defensar i a 
marcar -amb inicials, amb un diari 
0 amb un objecte personal- la nos
tra roba, el nostre seient en un tren, 
el nostre espai preferit en un bar, i 
experimentem estrès en les aglome
racions i en les situacions de gran 
densitat de població -en aquests 
casos, les rates de laboratori esdeve
nen més agressives i irritables-, tot i 
que cal advertir que les distàncies 
interpersonals considerades accep
tables, en diverses cultures, no són 
sempre les mateixes. Per als àrabs 
en general, per exemple, la distàn
cia per conversar amb un altre indi-



vidu és molt menor que per als ame
ricans 0 britànics, i això pot ser cau
sa de malentesos i tensions. També 
entre homes i dones, entre nens i 
adults, 0 entre individus amb major 
0 menor prestigi o poder. 

Finalment, fixeu-vos com 
aquests indicadors simbòlics amb 
què marquem i defensem la nostra 
butaca, el nostre espai de treball, el 
nostre automòbil o els nostres llibres 
(adhesius, objectes personals, 
colors...) mantenen una similitud 
important amb aquelles estretègies 

-menys subtils, certament, car solen 
utilitzar orina, secrecions, etc.- amb 
què els animals marquen el seu 
territori infranquejable. 

F- Accessoris que utilitzem 
Els éssers humans de totes les 

cultures han utilitzat i continuen uti
litzant tota mena d'accessoris, apli
cats al seu cos, amb finalitats que 
tenen a veure amb la protecció i el 
confort, l'atracció sexual, l'autoafir-
mació, la identificació amb un grup 
social 0 una classe... No es tracta 

L'espai compartit i negociat. 

ijnicament dels vestits que hem por
tat 0 portem, sinó també de les joies, 
els tatuatges, les ulleres, les insíg
nies, els cosmètics... i, finalment, de 
la llarga i complexa història de la 
moda, que arrenca des de la manera 
com es vestien els nostres ancestres 
fins a les darreres i inevitables nove
tats de cada temporada. 

Si us encurioseix el tema, l'àmbit 
d'anàlisi dels accessoris que els 
éssers humans hem utilitzat i utilit
zem és pràcticament interminable. 
¿Sabíeu, per exemple, que els 
nadons no van començar a ésser 
vestits de blanc, blau o rosa, fins al 
segle XIX, i que abans, gairebé ni 
se'ls canviava, quan s'embrutaven? 
Que el primer sostenidor no va ésser 
inventat fins a 1889, quan la pari
senca Herminie Cadolle va decidir 
tallar en dos una cotilla amb casso-
letes? 

G- Factors ambientals 
Aquest darrer és un tema que 

permetria, fàcilment, d'estructurar 
tot un curs, especialment perquè 
resulta molt interessant, no única
ment per a l'estudi del llenguatge no 
verbal, sinó també per a l'arquitec
tura, la psicologia industrial, etc. 
S'ha de tenir en compte l'impacte 
de la il·luminació, les condicions 
atmosfèriques, el soroll i d'altres 
factors sobre la qualitat de les inte
raccions personals, sobre el rendi
ment en el treball, sobre el benestar 
personal, sobre la creativitat... 
Especialment en el camp de l'arqui
tectura i del disseny, és una llàstima 
que no es considerin més atenta
ment tots aquests factors que tenen 
una influència cabdal sobre la salut, 
el benestar i la comunicació dels 
individus que viuen, treballen, viat
gen.., dins dels espais que aquests 
professionals han dissenyat. 
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L O C O D E R 
Per Andreu Loncà, Enric Pinyol i Albert Masó 
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Sebastià Alzamora. «Sara i Jeremies>: 
Proa. Barcelona. 2002 

Sebastià Alzamora fa una 

ullada de complicitat a dos 

grans novel·listes mallor

quins ja traspassats: Llorenç 

Villalonga i Miquel Àngel 

Riera. El primer apareix com 

a personatge secundari de la 

seua novel·la, el segon és 

homenatjat en la mateixa pe

ripècia de la seua primera 

obra: un home que és atrapat 

en la ferralla del cotxe, en un 

accident, i evoca la seua vi

da. Sebastià Alzamora s'a

profita d'aquesta tradició. S'hi arrenglera. A Sara i jeremies 

mostra una veu potent capaç de retratar un temps amb força, 

amb potència. El pretext folklòric, com ara la matança del 

porc, hi és tractat amb una enorme vigència narrativa: és sen

sacional. És una de les erupcions volcàniques de la novel·la. 

La vivència de la guerra és, pel meu gust, la millor història de 

tota la trama. 

La novel·la té aquella punta d'excel·lència que demanem als 

escriptors. Si ho voleu, amb baixades de tensió, amb certes 

complicacions estructurals que emboliquen la lectura i una 

certa manca de control al final, però té tremp, té força, té 

contundencia i sap parlar d'una societat, i és capaç de mes

clar tendresa i crueltat, potser massa gratuïta, segons alguns, 

emperò és una novel·la que compleix el que és bàsic: retrata 

un món, fa bategar els personatges, construeix una veu deta

llada, precisa, s'encara al laberint de la realitat d'ara i a les 

coves del passat. Es fa llegir, a vegades, amb estupor. 

Aquesta ambició, aquesta exigència que els novel·listes ma

llorquins han fet seua, no la trobo en els novel·listes lleida

tans. Alguns podrien batejar aquesta ambició de tremendisme 

però em temo que van errats. Alzamora sap treure's la cuiras

sa del convencionalisme i tira pel dret: parla de passions bai

xes i d'amors que duren, no se sap com, tota una vida. Retrata 

una galeria de personatges inoblidable: Sara i jeremies, és 

clar, i el sergent Llo-Llo-Llorenç i el pèrfid amo falangista. Per 

alguns, la millor novel·la d'aquest Sant Jordi últim. A. L 

Joan Barril. «Certes mentides». Columna. 
Ferran Torrent. «Societat limitada». Columna. 

Dos lectures per tornar a la dura realitat després del miratge 

de l'estiu. Dos llibres que ens recorden que la recerca de la 

veritat de vegades és la recerca de la mentida. Llibres molt 

diferents que justament només tenen en comú aquesta re

cerca. L'un des del punt de vista individual, amb la mentida 

que construïm al nostre voltant. L'altre fa referència a la 

mentida col·lectiva, de la qual també formem part i ali

mentem. Barril i Torrent expliquen dos històries ben di

ferents, amb estils que res tenen a veure. 

Certes mentides 

Qui és la persona que dorm , ^ l k ^ 

al nostre cantó cada dia? I 

la que ens mira al mirall? 

Això és el que s'acaben pre

guntant els protagonistes 

d'aquesta novel·la. Una pa

rella que decideix adoptar 

un f i l l , perquè no en pot 

tenir, i que ha de passar per 

la maquinària administra

t iva, que els sotmetrà a 

judici. El trasbals farà que surin les mentides, assolades al 

pòsit de la monotonia quotidiana. Un zelós funcionari que 

ha de vetllar perquè siguin uns pares adients serà qui re

menarà el fons. Algunes, petites misèries, que per pietoses 

esdevenen ràncies i corren el perill de florir l'ànima de la 

relació. Però no són res comparat amb l'engany premeditat, 

la vida paral·lela que tota parella sospita de l'altre. Com que 

els personatges són polièdrics, les seues mentides limiten 

amb les cares d'altres personatges. D'aquesta manera es 

basteix una xarxa que converteix el llibre en una novel·la 

coral. Un puzie que a poc a poc es va completant fins al fi

nal i on el lector té la darrera peça. El joc amb la mentida 

genera una intriga que manté el lector a l'expectativa, i el 

que al començament semblava una novel·la de sentiments, 

d'indagació de la personalitat, es converteix pràcticament en 

una novel·la de misteri. En aquest sentit Barril estableix el 

joc de la intriga amb el lector que es deixa anar darrere 

l'ham a través del llibre. Per això quan passes la darrera pà

gina et mires la persona que dorm al teu cantó i sospites. 0 

et preguntes què deu sospitar. 

Societat limitada 

Com les nines russes. Les 

petites mentides quot i 

dianes s'insereixen en men

tides més grans. La novel·la 

de Ferran Torrent també 

parteix d'aquest joc, ens 

parla de les nines petites, 

però també de les grans. 

València no és ben bé una 

nina russa, almenys no de 

fusta. Una altra novel·la co

ral per explicar l'entrellat 

polític d'una ciutat i d'un país que Torrent retrata amb el 

t í to l . Això de Societat limitada es pot llegir en clau 

econòmica o psicològica. El secretari general d'un partit 

polític que busca finançament per aconseguir entrar al 

Parlament; un empresari que vol aconseguir un lloc de pres

tigi, amb un assessor sense escrúpols; Maquiavel amb cos de 

dona; un periodista amargat però amb la possibilita! de 

redimir-se. Personatges amb sospitosos referents reals a 
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l'àlbum de família d'una societat que també és de mentida. 

No és només València -sempre més personatge que es

cenari de fons-; podria ser ben bé qualsevol de les nostres 

ciutats, amb polítics que no volen perdre la cadira, que 

deuen favors que empresaris vampirescos sempre estan 

disposats a cobrar i que repartiran les escorrialles entre una 

cultureta que enyora la cort subvencionadora. Es el que hi 

lia. Una novel·la que haurien de vendre com aquells 

opuscles de Tot allò que volia saber sobre finançament 

irregular dels partits polítics i no s'atrevia a preguntar o 

Manual d'especulació. 

Torrent ha escrit un llibre a mig camí entre la seua sèrie 

negra i els de retrat de la València de la transició. Amb el 

ix) i millor d'unes i altres, amb la intriga i el paisatgisme so

cial, però en qualsevol cas amb molta mala llet, que era el 

que tocava. 

Dos novel·les, deia, molt diferents però alhora amb el ma

teix rerefons i el mateix joc amb el lector, que curiosament 

tots dos autors enceten amb el títol. Un dels primers factors 

que demostra la intel·ligència d'un infant és la seua ca

pacitat de mentir, de jugar amb la veritat. Quan som adults 

la cosa canvia, es tracta de saber jugar amb les poques ve

ritats que ens queden. De vegades amagades en recipients 

irreals, de ficció. Com les novel·les, com la literatura. E. P. 

Soriedíid Entoinológicií Aragonesa. «PrIBES 
2000» Saragossa, 2000. 

Entre les nombroses acti

vitats que des de fa temps 

realitza la Societat Entomo

lógica Aragonesa (SEA) hi 

ha la iniciació de les m3m, 

és a dir, les Monografies del 

Tercer Mil·lenni. I el primer 

volum és el treball que co

mentem, (|ue té com a títol 

complet Hacia un proyecto 

CYTED para el inventario y 

estimación de la diversidad 

entomológica en Iberoamé

rica: PrlBES 2000. Está escrit per bons especialistes en cada 

tema i ha estat coordinat i editat per Fermín Martín-Piera, 1.1. 

Morrone i Antonio Melic. Avui en dia tothom parla de la 

biodiversitat, però poques vegades s'encara seriosament i 

amb el rigor d'aquest llibre. Comença amb una part general 

de planiejameni del problema, segueix amb l'estat de la 

qüestió (la part fonamental: diagnòstics sistematico-

geogràfics) i acaba amb un balanç i eslim.u ió de les 

perspectives. 

En felicitem els autors i, en especial, Antonio Melic, que, amb 

el seu esforç, no para de publicar interessants recopilacions 

relatives a l'entomologia. Tots els que vulguin aconseguir 

aquesta obra es poden adreçar a amelic@retemail.es. A. M. 

l'herència del 
vent del sud 

Vicent Usó. «L'herència del vent del sud» 
Columna. Bairtioiia, 2002. 

La novel·la d'Usó té la grà

cia en la veu mòbil que va 

relatant les emocions dels 

personatges de forma gra

dual. Està organitzada en 

forma d'escenes que fun

cionen com a capítols in

dependents. Cada capítol 

és un element d'intriga per 

al lector, cosa que vol dir 

que li exigeix un cert nivell 

d'esforç. Així a l'inici de 

cada escena hi ha sovint 

una visió difusa que reclama un interès fort del lector per 

saber de què es parla i de quin personatge es tracta. Al final 

de l'escena sempre es desvela l'enigma. 0 bé s'acaba en 

punxa, perquè el lector segueixi la història. Aquesta veu 

narrativa és molt moderna: fa un trànsit de moviment des de 

la visió panoràmica fins al primer pla i sovint arriba a estar 

molt a prop dels sentiments del personatge. S'hi endinsa. 

Aquesta veu fragmentada, que presenta una focalització de 

camera, que es contamina amb les emocions de cada per

sonatge, presenta una estructura de puzle. Així, el lector, 

d'entrada, queda perplex. 

La novel·la és això: un variat fris de personatges que es 

mouen en la immediata postguerra d'una ciutat petita va

lenciana. És el que en diem una novel·la coral, amb dos 

grans grups: les víctimes de la guerra i els vencedors. En la 

tercera part es produeixen notables satisfaccions en el lector. 

Tota la trama es va arrodonint i enllestint en una certa pre

cipitació final. Tots els caps queden lligats, 

ja es veu clar que aquesta novel·la demana una posició molt 

activa per part del lector i probablement aquesta n'és la 

gràcia més eloqüent: dilata la successió de les accions, 

amaga informació. Els personatges tendeixen cap a l'es

tereotip. I sovint cap al tòpic -altrament no els entendríem-. 

Ara bé, Vicent Usó sap tractar amb molta eficàcia els es-

lereolips que liren cap al sarcasme. Escenes molt més 

trobades són l'enterrament del procer: del prohom que ha fet 

carrera a Madrid (i després del mestre |oan Palau, borratxo, 

arrampillat a l'estàtua del prohom) i en general, són bones 

les sàtires cap al poder franquista: una diarrea del secretari 

de l'ajuntament, un alcalde en calçotets o el sermó plumbi 

del capellà, la broma sobre un atestat de la guàrdia civil... 

També toca bé la corda sentimental de certs personatges 

com Visita. Els desenllaços de la història, amb aquesta gran 

quantitat de personatges, l'obliguen a certes capitombes 

ines|)erades: per exemple, el suïcidi de Visita Monteverdi, 

un dels personatges emotius de la primera part, o la desa

parició d'escena d'Andreu Bataller, una mena de trepa per la 

via sexual... 

La novel·la pretén retratar una època sobre la qual ha caigut 

l'oblit i ho fa d'una manera que el lector que ha sabut jugar 

les cartes que li proposava el novel·lista, en general, en que

da satisfet. A. L. 
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Gérald W. Le Grand. 
«Paul Barruel, artiste et naturaliste» 
La Chaux-de-Fonds, 2001. 

Paul Barruel fou un 

dels millors il·lustra

dors naturalistes de 

l'Europa del segle xx. 

Especialitzat en el di

buix de mamífers i, so

bretot, d'aus, aquest 

francès amant de la 

natura sabia donar a 

les seues obres un toc 

artístic molt particular. 

Ara s'han complert 

cent anys del seu nai

xement i, per celebrar-

ho, un grup de naturalistes, encapçalats per Marcel S. 

jacquat (conservador del museu suís d'història natural de La 

Chaux-de-Fonds), ha organitzat un parell d'exposicions i l'e

dició d'aquest llibre. Tracta de la interessant vida i també de 

la important obra de l'artista. 

Barruel es va donar a conèixer el 1949, amb l'aparició de 

les oiseaux dans la nature, la primera guia d'identificació 

d'Europa. Quatre anys després publicaria V/e ei moeurs des 

oiseaux. Ambdós foren dibuixats i escrits per ell mateix. El 

més notable, però, potser fou la il·lustració de Les oiseaux 

nicheurs d'Europe (1958-1962) i de Cuide des mammifères 

sauvages de l'Europe occidentaíe (1967), que, escrita per 

Van den Brink, va tenir una gran difusió. Tots els que 

vulguin aconseguir aquesta obra d'Editions de la Giraffe 

(Suïssa) es poden adreçar al telèfon 00 41 (0) 32 913 39 76 

0 bé a mhnc@ne.ch. A. M. 

Paul HarcourtDavies. «Macrofotografía» 
Omega. Barcelona, 2001. 

Feia temps que no sortia un llibre de fotografia macro (foto-

macrografia) en castellà. L'editorial Omega, que publica una 

gran quantitat de llibres de fotografia, acaba d'editar el que 

comentem, dedicat a la captació d'imatges d'objedes menuts. 

L'obra comença amb la descripció dels principis bàsics de la 

tècnica i la selecció de l'equipament necessari, tant de came

res com d'objectius i accessoris especials. La segona part es 

dedica a les pel·lícules més adequades, el concepte d'expos;-

ció, els filtres que es poden utilitzar i a la il·luminació -aspec

te fonamental-, amb un èmfasi especial en la llum artificial. 

El darrer i més extens apartat es titula La imatge i tracta del 

disseny i composició, de les recomanacions, tant en interior 

com en exterior, i de diversos aspectes d'arxiu i documen

tació de les diapositives. Al final hi ha diverses taules amb 

valors que evitaran l'ús de massa fórmules. La major part d'i

matges -molt espectaculars- són d'animals menuts, però tot 

el que s'explica és aplicable a qualsevol tipus d'objectes pe

tits. Finalment, cal indicar que el llibre resulta força instructiu 

perquè hi ha una pila d'esquemes que expliquen com s'han 

fet les nombroses fotografies. A. M. 

Vicenç Navarro. 
«Benestar insuficient, democràcia incompleta» 
Anagrama. Barcelona, 2002. 

LJna de les tesis del lli

bre és que en els media 

s'està parlant massa de 

qüestions d'articulació 

de les identitats na

cionals dins de l'Estat i 

s'està oblidant la qüestió 

bàsica: sense benestar 

econòmic no hi ha de

mocràcia que valgui . 

LJna idea que governa el 

volum és que des del 

1994 les polítiques de la 

dreta que governa han 

estat fonamentades en la davallada permanent de les 

inversions en matèries d'ut i l i tat pública: sanitat i en

senyament, en especial. Des del 1994 s'ha reduït la inversió 

en el que és públic fins a quatre punts del PIB. La política del 

dèficit zero, en què s'ha seguit sense augmentar les po

lítiques a favor del serveis públics, és catastròfica. El malestar 

tant a les classes mitjanes, que en depenen directament, com 

de les classes treballadores, cada cop més asfixiades, mostra 

clarament que s'ha de canviar el rumb d'aquesta política del 

PP dita de convergència europea, que és suïcida i que pot 

produir encara més estralls. 

A principi dels anys noranta -sobretot arran de la insensata 

corrupció que va palesar el PSOF- ens preguntàvem si valia 

la pena de pagar impostos. La resposta que donava la ma

joria i la dreta, en primer terme, era que no. La factura de la 

sanitat és colossal, la factura d'ensenyament és colossal, es 

deia, i es va passar a contenir la despesa pública. Deu anys 

després, el malestar al sector públic és enorme i la causa és 

clara i diàfana: no s'ha aprofitat per invertir-hi sinó que s'ha 

tirat enrere en tots els camps d'utilitat social. Què ha succeït? 

S'ha produït una política assistencial en comptes de la ne

cessària política redistributiva que s'havia dut a terme durant 

els primers governs socialistes. Aquella política assistencial 

només atén els pobríssims de la societat. La classe mitjana, 

que segueix pagant impostos a manta, directament i in

directa, tampoc no es veu manifestament beneficiada dels 

serveis públics. Així, tant les classes populars com les classes 

mitjanes es desentenen de la política cada cop més de dretes 

d'ara i més allunyada dels seus interessos concrets: per 

exemple, la manca d'assistència pública en la cura dels an

cians, cosa que recau en especial en les dones de les famí

lies. Vicenç Navarro denuncia que a Espanya hi ha un sub

desenvolupament en els serveis públics. 

Critica la política del dèficit zero del PP. Reivindica el paper 

dels impostos com a forma de redistribuir la riquesa. Recorda 

que les distàncies entre classes socials és cada cop més sub

ratllada i que la política del PP de la igualtat d'oportunitats 

és una pura fal·làcia: només triomfen els que ja tenen diners 

0 estan en una bona posició. Vicenç Navarro advoca cla

rament per la socialdemocràcia. Per col·locar els beneficis 

de l'economia a favor del benestar de la gent. Per lligar el 

benestar i la democràcia. És l'únic llibre d'esquerres que he 

llegit en molt de temps. A. i. 

mailto:mhnc@ne.ch


L O M A R I N Y A C 
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Maria Edgeworth 
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La vida de l'escriptora irlandesa 

Maria Edgeworth, nascuda a 

Black Bourton el primer de gener de 

1767 i morta a Edgeworthtown el 21 

de maig de 1849, serveix per fer una 

doble reflexió. Deis moltíssims 

temes que la seua biografia sugge

reix, us proposo que en triem dos 

aspectes: el paper de les dones que 

han triat l'activitat intel·lectual, i el 

fet de viure en un país de la perifèria 

europea. 
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La publicació recent del llibre 
del professor d'economia Lluís 
Barbé ReUai de família sobre fons 
de trèvols (Ed. 62) ens facilita pensar 
sobre Irlanda i sobre Maria 
Edgeworth. Aquest article ha estat 
redactat sota l'estímul del llibre de 
Barbé i vol ser una incitació a la 
seua lectura. Aquí trobareu una 
aproximació a alguns aspectes del 
que trobareu molt més detallada
ment i extensa en l'obra comentada. 

El títol del llibre ens indica que 
som davant de la història d'una 
família, els Edgeworth, que van viu
re fent tota mena de coses i en tota 
mena de llocs, però tenint sempre 
com a fons els trèvols, és a dir el 
verd d'Irlanda. 

Maria és un personatge central 
en la història de la seua família, 
però en cap cas no podríem oblidar-
ne molts altres membres, per exem
ple l'economista Francis Ysidro 
Edgeworth, que pel fet de ser fill 
d'una espanyola és qui ha originat 
la investigacó de Lluís Barbé. 

Ara, però, ens centrem en Maria, 
una dona protagonista de la història 
del seu país i del seu temps. 

El seu país, Irlanda, és al 
començament de la vida de Maria 
un país més o menys autònom, amb 
una relació quasi colonial amb la 
Gran Bretanya, que veu els irlande
sos com els habitants d'una part del 
seu imperi que està més a prop que 
l'índia. Quan Maria mor, Irlanda és 
part integrant de la Gran Bretanya, 
de manera que els irlandesos són els 
habitants d'una província britànica. 

El temps de Maria Edgeworth és 
el moment de la Il·lustració. Aquell 
moment de la història d'Europa en 
què el conreu del saber en tots els 
seus aspectes, des de la ciència fins 
a la literatura passant per la filosofia 
i l'economia, és viscut com l'activi

tat més desitjable per a tots aquells, i 
també aquelles, que podien accedir-
hi. 

Maria és filla de Richard Lowell 
Edgeworth i la seua primera esposa, 
Anna Maria Elers. La mare morí 
quan Maria tenia 6 anys. El pare es 
va casar tres vegades més i va 
omplir la família de germans i ger
manes. Tots ells, més els múltiples 
oncles i tietes en general força ben 
avinguts, dedicats a les professions 
més diverses, viatjant per Europa, 
Amèrica i l'índia, permeten obtenir 
una visió panoràmica de la història 
d'Irlanda. Tal com correspon als 
membres d'una família il·lustrada, 
molts d'ells tenien el bon costum 
d'escriure cartes, i per sort nostra, el 
professor Barbé les ha trobat, les ha 
llegit i ens les explica en el seu lli
bre. 

La figura del pare és clau per 
entendre la vida, el pensament i 
l'acció d'aquesta dona que va 
romandre soltera tota la vida mal
grat diverses sol·licituds de matri
moni. Som a final del segle xviii i 
començament del xix i a les dones 
no ens havia arribat encara la felici
tat de tenir alhora fills i professió. 

Maria no va tenir fills, va tenir 
molts germans -Richard Lowell va 
arribar a tenir 22 fills, encara que no 
tots van arribar a l'edat adulta-, va 
tenir amics i amigues amb qui va 
establir forts lligams intel·lectuals i 
afectius, però va dedicar bàsica
ment la seua vida a treballar amb i 
per al seu pare. 

El pare Edgeworth s'ho valia. 
Típic representant de la classe terra
tinent angloirlandesa protestant, la 
seua activitat política mostra la 
complexitat d'uns personatges que 
són, al mateix temps, moltes coses 
aparentment contradictòries. 
Efectivament, en alguns moments 

de la seua vida va ser un propietari 
absentista, vivint a Londres; en 
altres moments, un defensor dels 
drets dels catòlics i de la causa irlan
desa, per tant en conflicte amb l'im
peri; tot plegat és el reflex de la 
complexa i complicada història 
d'Irlanda. 

Quan el 1798 Richard Lowell es 
va casar per quarta vegada, amb 
Francés Anne Beaufort, que seria 
una gran amiga per a Maria, que va 
conviure amb ella 50 anys, fins a la 
seua mort, era diputat del Parlament 
irlandès. 

Quan el 1801 es produeix la 
unió d'Irlanda a la Gran Bretanya, 
ell, que havia cregut esperançat que 
la integració seria millor que viure 
en "un Estat mig autònom que vivia 
d'esquena als catòlics irlandesos", 
va decidir finalment votar en contra 
de la Union Act, indignat per la asi
metria amb què la llei tractava els 
catòlics, que ja tindrien dret a votar 
però no encara a ser elegits en els 
comicis per enviar 100 diputats a la 
Cambra dels Comuns i 28 membres 
a la Cambra dels Lords, al Parlament 
britànic, a Londres. Ens trobem, 
doncs, davant d'un angloirlandès 
protestant que inspira simpatia als 
seus conciutadans irlandesos catò
lics; és clar, en contrapartida la seua 
figura era vista amb recel per bona 
part dels terratinents. 

Maria ajudava el seu pare en 
l'administració de la finca i s'ocupa
va de la relació amb les famílies que 
treballaven les seues terres. Per això 
les seues novel·les mostren un bon 
coneixement de la pagesia irlande
sa. Una de les més famoses, 
L'absentista, escrita després de la 
unió amb Angleterra, és una crítica 
als propietaris absentistes que prefe
reixen viure a Londres (on la bona 
societat els menysté), lluny de les 



seues propietats i dels pagesos. A 
causa de la seua absència no contri-
buiexen "a la millora dels habitants 
del país dels quals depèn la nostra 
subsistència", diu Richard Lowell 
Edgeworth. 

Aquesta millora, pels 
Edgeworth, havia de venir de l'edu
cació. Per això, ja després de la 
mort del pare, van pensar a muntar 
una escola que atendria els nens de 
la família i de les famílies de l'en
torn. El sistema educatiu consistia a 
combinar l'aprenentatge amb els 
jocs i els experiments; l'escola 
admetia alumnes de totes les reli
gions, gràcies que la família tenia 
entre les seues connexions un rec
tor protestant i un capellà catòlic 
que estaven en molt bona relació 
l'un amb l'altre. 

El coneixement de la realitat i 
els esforços per millorar-la centren 
l'atenció de l'ambient il·lustrat 
irlandès. Els Edgeworth ho exempli
fiquen. 

L'any 1906 Richard Lowell va 
ser nomenat membre de dos comis
sions: una que havia d'avaluar el 
sistema nacional (irlandès) d'educa
ció i una altra que va estudiar els 
bogs irlandesos (els bogs són els 
aiguamolls d'on es treien unes mas
ses de fang que assecades podien 
servir de combustible). L'educació i 
la utilització de la ciència i la tec
nologia per millorar les condicions 
de vida són els elements que 
aquests il·lustrats posaven al centre 
de la seua proposta política. 

El pare de Maria junt amb l'on
cle Francis Beaufort van estendre 
els primers anys del segle xix una 
línia telegràfica que permetia enviar 
missatges entre Dublín i Gaiway; el 
missatge podia arribar en només 9 
minuts si era un dia clar. L'any 1809 
va publicar un llibre titulat Assaigs 

sobre educació professional que, 

encara que signat pel pare, havia 

estat escrit a mitges amb Maria. 

Tota aquesta activitat formava 

part de la política entesa més enllà, 

0 mes ençà, de la política oficial de 

la qual Richard Lowell es mostrava 

decebut. 

Cal dir, però, que com a bons 

il·lustrats creuen en la democràcia, 

però no pas en la completa igualtat: 

les referències a l'ús del dialecte 
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hibernoanglès o al gaèlic tenen un 
to clarament paternalista i més aviat 
despectiu, que apliquen als treballa
dors de les seues terres i que són a 
l'origen de les seues rendes. 

Però el pare no va ser l'únic ali
ment intel·lectual per a Maria. 
Recorrent la seua biografia hi tro
bem encontres amb personatges de 
primera fila en la creació i difusió 
de les idees. El 1813 pare i filla 
s'han trobat a Londres amb Byron, 
el qual l'any 1922 rep una carta del 
seu amic Isaac D'Israeli en què li 
escriu: "El cometa literari de les nos
tres converses aquesta temporada 
fou Maria Edgeworth" i li comenta 
que ara que el seu pare ja és mort, 
Maria "flueix com les cascades del 
Niágara". 

En les seues estades a Londres 
Maria havia conegut els grans eco
nomistes de l'època: David Ricardo, 
James Mill, Robert Malthus, Richard 
Jones i la senyora Jane Marcet. Amb 
aquesta, autora del molt famós 
Converses sobre economia política, 
on s'expliquen de manera simple i 
familiar els elements d'aquesta 
ciència, van esdevenir amigues i es 
van visitar amb certa freqüència. 
Discutien de la teoria i la pràctica 
del funcionament de l'economia. 
Jane creia que les dones educades 
havien de tenir nocions d'econo
mia, i per això havia escrit el seu lli
bre (publicat el 1816); Maria era 
una interlocutora interessant que 
aportava dades i reflexions a partir 
de la seua experiència com a pro
pietària administradora d'una 
important finca agrícola. 

Com és sabut, els savis no es 
limiten a padar del seu tema. Quan 
Maria discutia amb David Ricardo, 
l'objecte no era tan sols l'economia, 
disciplina sobre la qual, i també a 
partir de la seua experiència com a 

terratinent, Maria mostrava desa

cords pel que fa a la teoria ricardia-

na de la renda de la terra. Tampoc 

no es limitaven a parlar de les inver

sions en borsa, terreny en el qual 

David Ricardo es movia amb èxit i 

en el qual Maria demanava consell, 

ja que la seua madrastra havia com

prat bons francesos. Hi ha cartes 

que mostren que Maria reflexionava 

i interrogava sobre el cultiu de la 

patata a Irlanda -s'avançava a un 

problema que es plantejaria anys 

més tard-, sabent que David 

Ricardo havia jugat un paper impor

tant com a diputat al Parlament 



britànic en la discussió sobre el con
reu de blat a Anglaterra. 

Però a més de debatre sobre tots 
aquests temes econòmics i sobre el 
fons de trèvols, és a dir sobre el 
tema del moment històric irlandès, 
que és el que ens ocupa especial
ment, hi ha una carta de Ricardo a 
Maria que paga la pena citar: "La 
vostra infatigable nació ens causa 
molts entrebancs en el Parlament. 
Els millors d'entre nosaltres no 
sabem com tractar-vos ni quina cur
sa prendre per donar-vos els béns de 
la pau, l'ordre i el bon govern. Heu 
estant tant de temps subjectes a mal 
govern que sou difícils de recuperar 
pels mitjans comuns. La coerció i la 
severitat s'han demostrat inútils i 
confio que ara es provarà el sistema 
d'indulgència, amabilitat i concilia
ció. Si tal sistema no té èxit, espero 
que aconseguirem desempellegar-
nos del tot de vosaltres -podem anar 
molt bé sense vosaltres-, ja que ens 
sou una gran càrrega i ens impediu 

de fer cap millora important en el 
nostre govern, en prendre'ns tot el 
nostre temps per atendre el vostre." 
Déu n'hi do! No sabem si Maria va 
tenir ganes de contestar. Ella, que 
era, com el seu pare, una angloir-
landesa que volia que Irlanda deixés 
de ser perifèria però que no deixés 
de ser Irlanda. 

El que ha fet famosa Maria han 
estat les seues novel·les. Unes 
novel·les d'escriptor del sexe feme
ní. Una escriptora preocupada pel 
present i el futur del seu país. Tant és 
així que el que després ha estat molt 
més famós que Maria, l'escocès 
Walter Scott, 4 anys més jove que 
ella, va posar com a post scriptum 
de la seua conegudísssima novel·la 
Waverley, referint-se a Maria: 
"Sense ser tan presumptuós per 
esperar emular l'humor ric, la ten
dresa commovedora i l'admirable 
tacte que destil·len els treballs de la 
meua dotada amiga, vaig sentir que 
podia intentar fer per al meu propi 

país alguna cosa de la mateixa 
mena que Miss Edgeworth havia 
aconseguit tan venturosament per a 
Irlanda". Walter Scott va enviar la 
novel·la a Edgeworthtown, i l'any 
1814 es va donar una escena 
idíl·lica en la qual veiem Maria, el 
seu pare i la dona del seu pare lle
gint junts en veu alta la novel·la que 
vol fer d'Escòcia un país central en 
la història d'Europa. 

Però algú que vivia en el que era 
el centre de l'imperi i potser el cen
tre d'Europa (o la Gran Bretanya no 
era/és al centre d'Europa sinó que 
era/és una ¡lla dins de l'Atlàntic?) 
escrivia a una seua neboda: "Walter 
Scott no ha de posar-se a escriure 
novel·les, sobretot de les bones. [...] 
He decidit que a partir d'ara només 
m'agradaran les novel·les de Miss 
Edgeworth, les teues i les meues." 
Endevineu qui era la tieta que escri
via a la seua neboda també escripto
ra? Doncs la britànica, anglesa de 
pro. Jane Austen. 
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Restauració de les pintures de Santa 
Maria d'Aneu 
Maig 
S'han iniciat les tasques preparatòries 
per a la reproducció de les pintures 

murals romàniques de l'absis de Santa 
Maria d'Àneu, l'original de les quals es 
troba al Museu Nacional d'Art de 

Catalunya. 

Presentació de la darrera novel·la del 
Pep Coll 
8 de juny 
El Paller de casa Cassia es va omplir a 
vessar per assistir a l'acte de presenta
ció de la darrera novel·la de l'escriptor 
pallares i soci del Consell Cultural Pep 
Coll, intitulada Per les valls on es pon 
el sol. Va cloure l'acte l'Orfeó d'Ascó, 
amb interpretacions de composicions 
de Wagner i de la tradició popular 
catalana. 



Fira de Sant |oan 
21 de juny 
Va tenir lloc a la plaça de l'Areny 
d'Esterri d'Àneu la tradicional fira 
comercial que se celebra a Aneu pels 
volts de Sant Joan. 

Les falles d'Isil 
Nit del 23 de juny 
Jornada multitudinària la de la festa 
de les falles d'enguany, que va aple
gar al voltant del foc una gernació 
atreta per la màgia de la festa del 
solstici d'estiu. 

IX Trobada d'Escriptors al Pirineu 
Del 28 al 30 de juny 
La Vall Fosca va ser l'escenari triat 

enguany per celebrar-hi la IX Trobada 
d'Escriptors al Pirineu, que va tenir una 
magnífica acollida per part del nombrós 
públic assistent als diversos actes orga
nitzats: una xerracfa sobre la literatura i 
el riu, per l'escriptor Josep Vallverdú, i la 
presentació de dues publicacions, 
Parnassius Apollo. Narracions de l'Alt 
Pirineu, que recull les col·laboracions 
literàries dels participants a la trobada 
de l'any passat, i Els escriptors i la Vall 
Fosca, una antologia de textos sobre la 
vall, a cura de l'escriptor Pep Coll. 

Inauguració del centre de les planes de 
Son 
29 de juny 

El mes de juny passat va tenir lloc l'acte 

d'inauguració del Centre de Desen
volupament Sostenible de les Planes 
de Son, un equipament multifuncional 
que la Fundació Territori i Paisatge, de 
l'Obra Social de Caixa Catalunya, ha 
construït al poble de Son, al municipi 
d'Alt Aneu. 

l l i Setmana medieval a les valls 
d'Àneu 

De II al 7 de juliol 
Un nodrit programa d'activitats, amb 
el III Mercat Medieval d'Escaló com a 
plat fort, va conformar la lli Setmana 
del Romànic a les valls d'Àneu que, 
edició rere edició, es va consolidant 
en la seua tasca de difondre la cultura 
medieval de les valls. 83 
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Presentació a Aneu del procés al 
comte de Pallars 
5 de juliol 
Va ser presentat a la terra d'Àneu el 
l l ibre Senyor en ¡es muntanyes. 
Procés polític a Hug Roger lli, darrer 
comte de Pallars, en un acte celebrat 
al Paller de casa Gassia, presidit per 
Joaquim Llena, alcalde d'Alt Aneu, 
amb les intervencions del Dr. Joan 
Busqueta, l 'historiador Jaume 
Fernández i el president del Consell 
Cultural, Ferran Relia. 

Primer homenatge a l'aigua als 
Pirineus 
7 de juliol 
El pla de Beret va ser el marc idíl·lic 
perquè l'associació Pirinaigua portés 
a terme el primer Homenatge a 
l'Aigua, un acte d'agraïment a la 
natura amb diverses intervencions 
artístiques i populars que van inclou
re la instal·lació de dues escultures al 
naixement dels rius Noguera i 
Carona. 

Presentació del llibre de la VII I 
Trobada d'Escriptors al Pirineu 
U de juliol 
EM 2 de juliol passat va tenir lloc a 
Ribera de Cardós la presentació del 
llibre Parnassius Apollo. Narracions 
de l'Alt Pallars, editat per Proa, que 
recull les narracions realitzades pels 
escriptors convidats a la VIII Trobada 
d'Escriptors al Pirineu, celebrada 
l'any passat a les valls de Cardós, 
Ferrera, Tírvia i la coma de Burg. 

Dansàneu 2002 
21-27 de juliol 

En el marc de FestCat 2002, Escola 

Catalana d'Estiu, que organitza el 

Centre de Promoció de la Cultura 

Popular i Tradicional Catalana, s'ha 

celebrat a les valls d'Àneu el progra

ma de dansa tradicional Dansàneu, 

que en aquesta edició va voler incidir 

en les danses vives, no únicament en el 
seu aprenentatge, sinó en el reconeixe
ment del seu context i les vivències dels 
seus protagonistes. 

XV Pujada al port de Salau 
4 d'agost 
Organitzada pel Centre d'Agermanament 
Occitanocatalà (CAOC), es va celebrar la 
XV Pujada al port de Salau, que va reunir 
a l'alt del mateix nom occitans i catalans 
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Relats de l'Alt Pirineu 
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per reivindicar els llaços comuns entre 

ambdues cultures germanes. 

Aplec de la Mare de Déu de les Neus 
d'Àrreu 
5 d'agost 
L'església de Sant Martí de Borén va 
acollir l'aplec en honor de la Mare de 
Déu de les Neus d'Àrreu. 

Fira de Santa Teresa 
18 i 19 d'octubre 
El tercer cap de setmana d'octubre tindrà 
lloc a Esterri d'Àneu la fira ramadera i co
mercial de Santa Teresa, una de les fires 
tradicionals més importants de la comar
ca, que inclourà una nova edició del 
Concurs de vaca bruna del Pirineu. 

Fira de Santa Caterina 
15 de novembre 
La Fira de Santa Caterina d'Esterri serà 
la darrera celebració del calendari firal 
al Pallars. 

Aplec de Santa Caterina 
Novembre 

Els veïns i amics del poble de Jou cele

braran l'aplec de Santa Caterina a la 

petita ermita del mateix nom. 



V E N T D E P O R T 
Per Àlvar Valls 

Pirineus de Verdaguer 
(lli: Les criatures del drama) 

'Tagesos i artigaires, pastors 
i cavallers'' 
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"Si vols volar pel cel, tindràs mos somnis; / si pel fil de les serres, ma carrossa. / En Canigó tu ets pre
soner des d'ara, / mes Canigó l'Olimp és de les goges." 

En el particular repàs que fem, 
aquest any del centenari, d'alguns 
aspectes del poema Canigó de 

Verdaguer, amb l'objectiu d'incitar-
ne i d'aprofundir-ne la lectura, hem 
considerat ja, en els dos articles an-
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teriors, el medi físic i la màgia dels 
noms de lloc poetitzats. En el pre
sent apartat ens fixarem en allò que 
podríem denominar el medi humà i 
que inclou, a més de les persones, 
totes aquelles altres criatures -éssers 
animats o elements inanimats de la 
natura- que el poeta humanitza do-
tant-les de sentiments i integrant-les, 
en definit iva, en l'univers de la 
humanitat. 

Hem vist ja com el protagonista 
absolut de Canigó, omnipresent a 
tot el poema, és el territori: el massís 
que dóna nom a l'obra i totes aque
lles contrades pirinenques conegu
des per l'autor i, per extensió, la to
talitat de la serralada. La morfologia 
pirinenca -cantada adés en tons 
èpics de gegants i cataclismes, adés 
en un corprenedor lirisme- i la cita
ció de centenars de noms de lloc 
serveixen al poeta per donar un 
marc físic real al relat. Però, com és 
obvi, Canigó no és només un cant al 
paisatge, sinó que és, per sobre de 
tot, un poema narratiu que té com a 
objectiu l'exaltació dels grans valors 
de l'amor, la fe i la pàtria. És justa
ment en aquesta perspectiva que el 
poema necessita imperativament 
uns protagonistes que actuïn, sentin, 
riguin i plorin en virtut d'aquells va
lors, uns protagonistes animats que 
permetin teixir els fils de la narració. 
I aquests protagonistes hi són amb 
escreix, encarnats no sols en criatu
res humanes, sinó en una multitud 
d'altres criatures humanitzades, que 
proliferen en el poema donant-li 
aquell to de franciscanisme que els 
estudiosos han ressaltat. 

Els personatges principals 
Els grans herois de Canigó són, 

sense cap mena de dubte. Gentil i 

Flordeneu, els enamorats represen

tants de la parella humana que su

porten l'eix narratiu del poema. Ell, 
r"aligó tendre", la "flor dels don
zells", r"àngel hermós dels cava
llers del comte", prototip de l'heroi 
romàntic, armat cavaller al comen
çament de l'acció en un marc de 
natura i puresa; ella, una fada de la 
muntanya que, malgrat interpretar 
una impostura -la que la fa aparèi
xer als ulls del noi amb la "fesomia 
hermosa" de la seva enamorada 
pastora Griselda-, és dotada també 
de tots els atributs de bellesa que la 
fan digna heroïna d'una història d'a
mor romàntica: "En un pradell al 
cim de la carena, / Gentil veu la re
gina coronada, / coronada de verges 
que la volten, / teixint i desteixint 
mítica dansa / amb sos braços i 
peus, blancs com l'escuma / que ju
ga amb les petxines de la platja. / De 
Flordeneu la cabellera rossa / ros-
sola en cabdells d'or per ses espat
lles,/com raigs de sol que en lo boi
rós desembre / la gebre pura dels 
restobles daura. / Com la lluna crei
xent en nit ombrívola, / riu i clareja 
sa serena cara / i són sos ulls dues 
rients estrelles / que el Canigó robà 
a la volta blava." És justament 
aquesta criatura la que, amb la seva 
acció, dirigeix la trama argumental 
fins que es desencadena el drama 
- la mort de Gentil pel seu oncle-
que portarà a l'apoteosi de la Creu 
del cant dotzè, punt culminant del 
poema. 

Entorn d'aquests dos herois, 
giren, amb una incidència especial, 
els altres grans protagonistes, repre
sentants respectius de la valentia 
èpica -els comtes Tallaferro i Gui
fré- i dels valors de la fe -l'abat-bis-
be Òl iba- . I, en cercles escènics 
més amplis, producte de la com
plexitat narrativa del poema, tots 
aquells altres personatges humans 
que encarnen fets històrics o llegen

daris 0 referències a la mitologia re

ligiosa o pagana. 

Història, llegenda i mite 
La història, a més a més de Ta

llaferro i Guifré i de l'esposa d'a
quest darrer, Guisla -prototip de 
l'esposa 'repòs del guerrer' que 
accepta amb resignació l'enclaus-
tració d'aquell en un monestir de 
per vida-, i a més també del gran 
antagonista d'aquests -el sarraí Ge-
dur-, es fa present amb les descrip
cions d'aquells personatges que do
nen vida a les batalles dels comtes 
cristians amb els sarraïns i que ja no 
són personatges amb nom propi. 

Per la part cristiana, desfilen al 
llarg del poema una munió de per
sonatges identificats pel seu ofici o 
per la seva condició: els fallaires 
-"f i l ls d'eixes garrotxes tot cepa-
dencs, /germans de les alzines i dels 
avets"-; els pedraires -"¿Hi pugen 
los pedraires ací en les hivernades / 
los penyalars granítics a rompre a 
barrinades?"-; els coralers -"los co-
ralers de Begur / coralen dins llur 
barqueta"-; i, en fi, "pagesos i arti-
gaires, / pastors i cavallers", "los 
joves capciresos, los vells cerdans", 
els "monjos vells i cavallers de fer
ro", l'aurer, els fargaires, els dallai-
res, els ballesters de Besalú, els pas
tors de Setcases, els monjos de 
Ripoll, del Camp, de Sant Pere de 
Roda, l'ermità de Galamús... 

Molts d'aquests personatges pro
tagonitzen àrdues batalles amb els 
sarraïns, comandats per aquell "ge
gant negre, molt rabassut" de nom 
Gedur, i que no desdiuen de la va
lentia dels fills de la terra: "Los que 
Gedur comanda / no són porucs, / 
sos cors són més de roure / que de 
saüc, / reberen les besades / del 
simoün / i amb fers lleons i hienes / 
tots s'han batut". 



La historia és representada amb 
altres episodis secundaris, com el 
pas pirinenc d'Hanníbal, descrit 
també com un gegant -"alt, ample 
d'espatlles, de colossal figura"-; per 
la presència de l'abat Garí i del dux 
de Venècia posat a monjo Pere Ur-
sèol a l'apoteosi de la Creu, i pel 
marc real de la llegenda que narra 
els amors del cabdill berber Abú 
Nezà i la cristiana Lampègia, filla 
d'Eudes, duc d'Aquitània, que pro
tagonitzen en el cant setè un bell 
rapte per desig d'amor. 

Ja en el terreny de la llegenda, 
són presents en el poema personat
ges com sant Guillem de Combret, 
que afaiçonà miraculosament a la 
fornal una campana amb les mans; 
Pere Pinya, el mític cerdà fundador 
de Perpinyà; l'encantada de les coves 
de Ribes; Carlemany ("Carles lo 
Many"), amb relació a la fundació 
dels monestirs d'Eixalada i del Camp, 
i, també amb relació a Eixalada, la 
peripècia del cavaller d'Enveig. 

I l'autor de L'Atlàntida no pot 
estar-se de beure també a Canigó en 
les fonts de la mitologia, no sols 
quan situa les fades o goges del Pi-
rineu a primera línia entre els perso
natges principals, sinó en els es
ments de l'"obra de Pirene, gegant 
d'aquesta terra", o de les nereides i 
les dríades, o de Ròmul fundador de 
Roma, 0 del déu celtíber Neto, o 
d'Ariadna, la corona de la qual iden
tifica amb els llacs andorrans dels 
Pessons, que engarlanden la Verge 
de Meritxell. Sense oblidar aquells 
personatges de la mitologia cristiana 
que són els àngels -"los àngels hi 
vindran a voladúries"- i els diables 
-"cada nit los diables hi tenen cort". 

Les "altres" criatures 
Però, més enllà dels personatges 

-històrics, llegendaris o de ficció-

"Les abelles quan veuen cremar lo rusc, / del fogainer se tiren a eixams damunt; / aixís l'eixam de 

moros se tira al puig. / Quina bellugadissa, quins crits, quin bruit / de sagetes que cauen com cala-

bruix!; / lo Pirineu ressona fins a Banyuls." Dibuix de \. ¡unceda (1945). 

de carn i ossos, les criatures de Ca

nigó es multipliquen en virtut de la 

humanització que l'artista fa dels re

presentants dels regnes animal i ve

getal, i fins i tot dels elements del 

relleu muntanyenc, de la hidrología. 

de la climatologia o del firmament, 
atribuint-los accions i sentiments. Es 
el cas, per exemple -el primer en el 
poema-, de la col·laboració que els 
ocells dels entorns de Sant Martí del 
Canigó fan al lluïment de l'aplec 
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"Quins crits més horrorosos degué llançar la terra / infantant en ses joves anyades eixa serra! / Que jorns de pernabatre, que nits de gemegar..." El cim 

d'Aneto. 

santjoanenc: "Los passerells ne 
tenen gelosia / i trenen ses cançons 
amb l'harmonia;/la tórtora hi barre
ja son plor enyoradís; / piteja lo 
pinsà, canta l'alosa / i, eco del cel, 
lo rossinyol hi glosa / angèliques 
passades que ha après al paradís". 

La humanització dels elements 
no humans -o l'establiment de com
paracions en la mateixa direcció- és 
constant al llarg de tot el poema. La 
millor manera que trobem de donar-
ne aquí un tast per al lector és fer-ne 
una succinta antologia, amb la qual 
cloem el present article: 
"-Déu vos guard, gerdera hermosa. 

/ -Déu vos guard, gallard fadrí"; 
"lo mostra als gessamins que l'om-
brejaren / i, esflorant ses corones 
sobre d'ell, / de flors al bes de l'aire 
l'arruixaren"; 
"aurons i lledoners també sospiren"; 

"ja el rieró anguileja pel boscatge, / 

argentina llisona vers son cau"; 

"quins crits més horrorosos degué 

llançar la terra"; 

"quaranta estanys blavosos... / en 

quiscun d'ells... / se miren tots los 

astres de la nit"; 

"a sa claror s'eixampla rient la plana 

hermosa"; 

"que bonica n'és la mar, /que bonica 

en nit serena!; / de tant mirar lo cel 

blau/los ulls li blavegen"; 

"de Beret la immensa plana / té la for

ma de bressol: / té muntanyes per 

barana/on com mare aguaita el sol"; 

"aquells torrents segueixen d'ona en 

ona / aquells prats enyorívols d'un a 

un"; 

"de glaç a les cavernes que sangloten 

/d'on, com perles en veires argentins, 

/ de fil a fil les llàgrimes degoten, / 

pels aires escampant remors divins"; 

"on baixen a jugar les fontanelles / fri-

soses de tornar-se rierons; 

"arriba a un gorg que aplega la suada 

/ del front escardalenc de 

Tretzevents"; 

"ploren de fil a fil totes les roques / i 

llança la gelera per cent boques / 

sinistres harmonies i espetecs; / dels 

penyalars, com d'esberlades soques, / 

se sent la cruixidera i los gemecs"; 

"...en ses muntanyes / que responen 

amb l'eco a son dolor; / per qui plora, 

infeliç, en ses entranyes, / també les 

aspres serres tenen cor"; 

"amb son núvol més negre el cel s'endo-

la/ i ploren sos ulls blaus a raig, a raig"; 

"...losol naixent.../...al pondre'sen 

Meranges encara un bes envia / al 

front del Canigó"; 

"lo mostra a les estrelles que els ulls 

clouen, /com Flordeneu transides de 

plorar". 
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Portada del ¡libre 

"La Vall d'Aneu". 
Joaquim Morelló 

Es tracta d'un conjunt de 90 fotografies realitzades per 

Joaquim Morelló i Nart a les valls d'Àneu i el Pallars, i que 

són còpia d'una part del fons original, compost per més 

de 2.000 imatges de tota la Península Ibèrica i d'Europa, 

dipositades al Centre Excursionista de Catalunya (CEC) 

com a donació de la família Morelló. Resta fora d'aques

ta xifra, però, d'altre material que encara roman al CEC 

sense classificar o sense autoría demostrada, i el fons 

fotogràfic dipositat al bisbat de Ll^ 

buides al conegut fotògraf Maneí Herrera i Ges, que si es 

confirmés, elevaria aquest nombre en més de 200 uni

tats. 

De les 90 còpies que conservem a l'Arxiu d'Imatges del 

Consell la majoria daten de principi de segle passat, 

especialment de l'any 1903. Bona part d'aquesta col·lec

ció va ser presentada per l'autor en una projecció' públi

ca efectuada l'any 1904 al CEC, acompanyada del text 

titulat La Vall d'Aneu\ una monografia sobre les valls 

publicada poc temps després. La temàtica del conjunt és 

ben diversa, tot i que hi destaquen per la seua quantitat 

les imatges que fan referència als temes monumentals, 

paisatgístics i etnològics, realitzades amb una tècnica 

envejable, i a través de les quals l'autor ens endinsa en 

un Pallars que encara no havia estat descobert pels cer

cles excursionistes de Barcelona. 

L'autor 

Tal com coincideixen alguns dels estudiosos^ que s'han 

aproximat a la figura de Joaquim Morelló, és força difícil. 

La Vall d'Aneu 

Ran^lnf» I90A 

El rector d'Escart. (Reg. 225). 

peníoaTnmpossible, refer mínimament la seua biogra

fia, atesa la manca gairebé absoluta de dades sobre ell. 

En el millor dels casos es tenen notícies parcials de la 

seua vida adulta. Se sap del cert que va néixer a Esterri 

d'Àneu el 26 de setembre del 1858, fill d'Agustí Morelló i 

Aytés i de Catalina Nart i Gualter, una família acomodada 

que regentava la Fonda de Pep, que, amb el temps, aca

baria essent l'hotel Pirinenc. Com ja hem dit, no es co

neixen gaires dades sobre la seua infantesa, però per les 

referències autobiogràfiques que apareixen a la mono

grafia ja esmentada de La Vall d'Aneu, Joaquim Morelló 

va marxar d'Aneu cap a Barcelona quan encara era un 

nen. Se sap també que va cursar estudis de farmàcia, que 

va finalitzar, de manera brillant, l'any 1879. Poc després 

va obrir una farmàcia i un laboratori al portal de l'Àngel 

de Barcelona. Més tard obrirà també un altre laboratori 

al passeig de Sant Joan. Va destacar especialment en 

investigacions farmacològiques adreçades al guariment 

de les malalties pulmonars. Fou el pare de les famoses 

Pastilles Morelló, que actuaven per inhalació i curaven 

refredats, tos, bronquitis, asma, ronquera, abcessos pul

monars, etc., molt populars i conegudes arreu per les 

campanyes publicitàries que es varen portar a terme. 

Paral·lelament a la seua carrera d'apotecari, i tal com afir

ma Siseo Farràs, "el nostre personatge estava perfecta

ment integrat en els cercles intel·lectuals d'una ciutat 

que vivia amb intensitat els daurats anys de la belle épo-

que"': l'any 1903, portat per la seua vocació excursio

nista i el seu interès per la fotografia, es va fer soci del 
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Casa Esteve d'Espot. 
(Reg. 228). 

Centre Excursionista de Catalunya. El seu esperit viat

ger el va dur a recórrer tota la Península Ibèrica i bona 

part d'Europa, i va engrossir poc a poc el seu arxiu 

fotogràfic personal amb treballs que li van fer guanyar 

diversos premis. Per una altra banda, en la línia de l'ho

me il·lustrat que era, també va ser membre fundador 

de la Societat Astronòmica de Barcelona, així com par

ticipant assidu en alguna de les més reconegudes ter

túlies de l'Ateneu Barcelonès. Coneguda, igualment, 

era la seua afició al Liceu, on posseïa una llotja. 

Va morir a Barcelona el 15 d'abril de 1926. El seu testa

ment és una prova més del seu humanisme i de la seua 

vàlua com a persona: deixava part d'una finca i dotació 

^f^.~r,.mm-,mm<i>,m^^^'^rhif...^-,!., d^mm^mmms Carrer Major 
d'Esterri. 
(Reg. 258). 
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Sant Julià 
d'Unarre. 
(Reg. 250). 
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econòmica suficient per tirar endavant una fundació 

per construir i regir a Esterri d'Àneu un "refugi de vells 

i hospital de la vall d'Àneu", de caràcter totalment 

altruista, que mai no va funcionar com a tal. L'edifici 

que ho havia d'aixoplugar avui es troba cedit al depar

tament d'Ensenyament com a escola llar i seu del 

Camp d'Aprenentatge Valls d'Àneu. 

Altar barroc de 
l'església de Sant 

Vicenç d'Esterri. 
(Reg. 261). 

j a Wloli fariner 
I (Reg. 264). 

Arreu. (Reg. 292). 

NOTES 

1. Les fotografies havien estat positivades sobre 

vidre i es projectaven de manera sinnilar a les ac

tuals diapositives. 

2. MORELLÓ, JOAQUIM. La Vall d'Aneu. [Tipografia 

L'Avenç]. Barcelona, 1904. ¡Edició facsímil a 

càrrec de l 'Ajuntament d'Esterri d 'Àneu i el 

Consell Cultural de les Valls d'Àneu, 1984]. 

3. Ens referim concretament ai magnífic treball 

de recerca elaborat per l'historiador Josep Ma

ria Cuenca intitulat «Joaquim Morelló i Nart: un 

fil l d'Esterri d 'Àneu insigne i ignorat (1585-

1926)». A: El Pallars revisitat La mirada fotogrà

fica de Joaquim Morelló a principi del segle xx. 

Tremp: Garsineu Edicions, 2002; i a l'article no 

menys interessant i enriquidor de l'historiador 

de Salàs Siseo Farràs, intitulat «Joaquim Morelló: 

un pallares a la Barcelona modernista», publicat 

a Árnica, núm. 49, juny 2001. 

4. FARRÀS, SISCO. Op. cit. Pàg. 36 

En resum, Joaquim Morelló fou un aneuenc que, fins 

on sabem, va compaginar de manera formidable la 

faceta d'empresari emprenedor i amb èxit reconegut, 

amb la d'un home ple d'inquietuds culturals i altruis

tes, que va participar activament en la vida pública 

del seu país i amb qui els aneuencs tenim un deute. 

Serveixin aquestes línies, doncs, com a petit home

natge a la seua trajectòria humana i al seu llegat. 



amb la natura 

.. amb la cultura 

.. amb les tradicions 

... amb les persones 

... des del 1933 

amb les valls d'Àneu 

"la Caixa" 
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