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ÁRNICA 
NIAL 

Ja s'ha escolat l'estiu. Poc importa que l'equinocci encara 
no ho hagi anunciat perquè les pluges de darrers d'agost re
fresquen l'aire i ja ve de gust de prendre un altre fil de roba. 

Un any més hem viscut la visita multitudinària dels estiue
jants en forma de buscadors d'un racó de pau o d'aire saluda
ble, de descobridors de paisatges desconeguts i bells, d'investi
gadors d'aventures i emocions abans inimaginades... I un any 
més no ens hem pogut estar de comentar com afecta la crisi 
econòmica al turisme, i que on anirem a parar! 

Res més cert. Teniu a les mans una revista cultural i mal
grat això els redactors, pallaresos arrelats a la terra, no ens sa
bem estar de fer tot sovint una reflexió sobre la tan gastada 
frase «on anirem a parar». No pensem solament en l'afluència 
turística i en si el cabal del riu ha estat prou adequat per a la 
pràctica dels esports d'aventura. Més veiem l'aigua com un 
element salvador dels conreus, que haurà permès unes bones 
dallades i que els pallers siguin ben plens a l'hivern. I pensem 
també en tants pagesos que han hagut de deixar ermar els prats 
perquè ara, quan vaques i vedells baixaran de la muntanya, 
ningú no en demanarà o els preus seran dignes de l'acudit més 
dolent. No és la primera vegada que des del nial es planteja el 
tema, perquè és preocupant fins on no us sabríem dir. 

I quan arribi el dia que cap pagès conreï les terres i ja no 
ens calgui patir per embrutar-nos els peus quan passegem pels 
camins de la vall, perquè el bestiar serà fora. Llavors, la cultu
ra que l'Àrnica vol difrondre deixarà de tenir sentit, que cultu
ra, com ja s'ha dit en altres ocasions, no vol dir solament ex
posicions d'art, i tampoc vol dir només les quatre parets d'un 
museu etnològic on els néts dels turistes d'avui expliquin men
tre contemplen les arades: «Fill meu, els teus besavis, que tam
bé estiuejaven a la Vall d'Àneu, em deien que en aquells temps 
hi havia vaques i eugues i que tot sovint veien passar els trac
tors carregats de fenc». I els menuts, amb la boca oberta, di
guin: «De debò, pare?». 
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LA PIPIDA 

per Carme Mestre i Joan Blanco 

A la recerca 
del paradís perdut? 
Entevista a David Marzo 

Nascut l'any 1952 a Lour
des, segons ell per accident, Da
vid Marzo és un artista polifacè
tic entregat a l'art des de fa gai
rebé quinze anys quan, atret per 
l'escultura i la restauració, es 
traslladà des de França per tre
ballar a Barcelona al taller d'un 
conegut de la seua família, i més 
tard al poble de Gavàs, a les 
Valls d'Àneu, on resideix des de 
1981, juntament amb la seua do
na, pintora, i les seues tres filles. 
El seu padri, metge de Badalona 
i el seu pare, ambdós simpatit
zants de l'esquerra, van haver 
d'exiliar-se el 1939, i com molts 
altres compatriotes, van haver de 
buscar refugi a França on van ser 
empresonats en diferents camps 
de concentració. Anys després i 
ja casat, el pare del David, fixà 
la seua residència a Sarcelles, 
una ciutat satèl·lit de París on el 
David viuria fins als vint-í-cinc 
anys, moment de canvis impor
tants en la seua vida. 

Quan arribem a casa seua, 
l'antiga rectoria del poble de Ga
vàs, el David està preparant una 
truitada amb trumfes per sopar. 
Una de les seues filles ja dorm al 
sofà, mentre les altres dues se 
senten batanar al pis de dalt. 

Com va ser que vas venir a 
parar a aquest poblet del Pa
llars? 

Bé, com acostuma a passar, 
és una història molt llarga. Al 
voltant de l'any 1976 jo treballa
va com a funcionari de correus a 
París i ja en tenia prou de viure 
en una ciutat d'aquelles caracte
rístiques. Així és que vaig agafar 
un mes de vacances i vaig marxar 
cap a Amèrica. El cert és que em 
vaig quedar vuit mesos. Òbvia
ment, quan vaig tornar els de 
correus ja m'havien acomiadat 
per «falta professional greu». 
Llavors, com que m'agradava 
l'escultura, vaig aprofitar 
l'oportunitat d'anar a estudiar a 
Barcelona, al taller de l'Emili 
Colom, un escultor amic del meu 
pare. 

Però t'havies dedicat a l'es
cultura mentre eres funcionari? 

No, no, mai, aquest tipus de 
treball era una cosa totalment 
nova per a mi, tot i que m'atreia 
des de feia temps. Per entendre-
ho cal que ens remontem uns 
quants anys més. Abans d'anar a 
Amèrica havia estat a l'Àfrica, 
concretament l'any 71, i poc des
prés a l'índia i també a l'Orient 
Mitjà. Tenia la necessitat de 
sortir de Sarcelles, una ciutat on 
hi vivien tres mil persones quan 
jo tenia cinc anys, i que en un pe
ríode de vint anys va arribar a te
nir cent mil habitants. L'atractiu 
d'aquesta ciutat és que hi convi
vien persones de tot el món, i per 
tant, llengües molt diferents, una 
cosa al.lucinant: Vietnamita, se
negalès, tailandès, camerunès... 
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La pípida 

Tu, aleshores, tenies 19-20, i 
quan es té aquesta edat no so
bren els diners. Com t'ho feies 
per poder viatjar? 

Els viatges llavors em van 
sortir molt barats. Amb trenta 
mil pessetes vaig anar i tornar 

Sant Pere del Burgal. Foto: AH VVÀ. des de Paris a Calcuta. En total 6 
mesos. Podia menjar per un du
ro i fer tres mil quilòmetres per 
sis-centes pessetes. Aquest viat
ge, entre d'altres coses, em va 
permetre aprendre l'anglès, tot i 
que la pronunciació que tinc és 
una mica estranya —comenta 
rient—. Però la millor experièn
cia que vaig tenir va ser descobrir 
les «pedres», les escultures anti
gues, els monuments, les cons
truccions i també la cultura tra
dicional. Llavors encara vaig 
trobar un cert equilibri entre la 
manera de viure de la gent i la 
seua tradició. Encara no havien 
estat engolits del tot pel món oc
cidental, precisament el que jo 
buscava quan vaig fugir de l'am
bient de les rodalies de Paris. 

Abans ens comentaves que 
després de «deixar» la feina de 
correus vas anar a Barcelona. 

Si, al taller de l'Emili Co
lom, qui llavors treballava res
taurant escultures. Corria l'any 
77 o 78. Allà és on vaig iniciar-
me en les tècniques de la restau
ració. L'any següent vaig conèi
xer la Carolina i vam anar a An
glaterra, on vivia la seua familia, 
per casar-nos. Desprès vam tor
nar a França i ens vam instal.lar 
en una antiga ermita de Vilafran
ca del Conflent, zona on abunda 
el marbre rosa. Era un lloc pre
ciós i jo tenia una excel.lent ma

tèria primera a l'abast. El cas és 
que va arribar un moment que 
necessitàvem un lloc més tran
quil, i vam pensar anar cap al Pi-
rineu. Vam fer una volta pel Ca
dí i després pel Cantó, cami de 
Sant Maurici. Però era l'agost i 
hi havia molta gent, massa per 
nosaltres. Va ser quan anàvem 
cap a la Vall d'Unarre, que sem
blava més tranquil.la. En arribar 
a Gavàs vam veure la casa on vi
vim, l'antiga rectoria, que estava 
en venda, i com que el poble ens 
agradava i la impressió del pri
mer contacte va ser bona, vam 
començar a pensar en comprar-
la. Recordo que la Carolina esta
va embarassada de la Sàsquia, la 
gran, i com que la carretera bé, 
la pista, no era massa bona, la 
Carolina s'estimava més anar ca
minant. Imagineu-vos la fila en
trant al poble, ella al davant, a 
peu, i jo al darrera, amb el cotxe. 
Finalment vam decidir comprar 
la casa. Després vam anar a An
glaterra, quan havia de néixer la 
Sàsquia. Jo vaig treballar en una 
empresa de restauració a Cam-
brige, com a picapedrer en les 
obres de Westminster i altres 
construccions londinenques. 
Allà també vaig aprendre noves 
tècniques. Més tard, quan la Sàs
quia tenia tres mesos, vam tor
nar a Gavàs per instal.lar-nos de
finitivament. Això va ser l'any 
1981. 

Hi ha el tòpic que la gent de 
muntanya és molt tancada, tu ho 
creus així? Vau tenir algun tipus 
de problema a l'hora d'integrar-
vos en la vida del poble? 

No. D'una banda no tenia el 
problema de l'idioma perquè ha
via après el castellà a Mèxic i una 
mica de català a Barcelona, per
què amb el meu pare sempre he 
parlat el francès. Quant a les re
lacions amb els veïns, al principi, 
la gent ens mirava d'una manera 
estranya, com dient «què fan 
aquests hipies aquí?», però no 
vam tenir cap problema. 

/ una vegada instal·lats, 
quin va ser el vostre mitjà de vi
da? 

Les meues escultures i les 
pintures de la Carolina. Podíem 
viure sense problemes perquè les 
despeses eren mínimes. També 



La pípída 

vaig realitzar els indicadors dels 
pobles de la Vall d'Unarre, feina 
que em va donar molta publici
tat. També vaig fer dues exposi
cions a Esterri. 

Ja que treus el tema de les 
exposicions, quan vas realitzar la 
primera? 

Va ser a Sant Miquel de 
Cuixa, durant el Festival de Pau 
Casals que se celebra cada any 
durant una setmana o quinze 
dies. Jo tenia l'exposició a l'en
trada del Festival, per on van 
passar més de vint mil persones. 
Va ser un gran èxit: no vaig ven
dre ni una escultura. Això era al 
79, el mateix any que vaig conèi
xer un picapedrer de la Cerdanya 
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Sants Just i Pastor de Son. 
Foto: AHVVÀ. 

que em va ensenyar a treballar el 
granit. 

Però els principis ja acostu
men a ser durs i difícils. 

Bé, no sempre. La Carolina 
va tenir èxit des de bon principi. 
A mi, en canvi, em va costar bas
tant més vendre alguna obra. 

El fet que la Carolina sigui 
pintora i tu escultor, fa que exis
teixi algun tipus d'influència a 
l'hora de crear una obra? 

No. La veritat és que som 
molt diferents. M'agrada molt la 
seua pintura. La meua escultura, 
en canvi, a ella no li agrada lant. 
És més crítica i també més clàssi
ca. Jo busco un privitivisme que 
no pel fet de ser simple és més 
senzill. Per exemple, després 
d'haver provat de fer escultures 
a l'estil neolític he arribat a la 
conclusió que gairebé és impossi
ble, perquè és molt difícil arribar 
a aquesta simplicitat tenint tota 
una civilització al darrera, i tota 
una formació. La Carolina, en 

canvi, vol trobar en la pintura 
tot el que ha sentit i ha vist, vol 
plasmar l'instant i el record. 
Busca un moment que doni a 
l'observador la sensació de ser 
viscut. 

Et sents atret per algun es
til? T'identifiques amb un cor
rent artístic concret? 

Això és molt difícil d'expli
car. En general m'agrada l'escul
tura figurativa que es pot enten
dre sense problemes, sense haver 
de tenir coneixements de la histò
ria de l'art. M'agrada que l'es
cultura contingui emocions, sen
timents. És per això que m'agra
da l'art romànic. La majoria de 
l'escultura d'avui, en canvi, no 
tant, perquè és molt sofisticada i 
totalment mancada de la simpli
citat quejo busco. 

/ com definiries la teua 
obra? 

Una creació que quan és ob
servada provoca ganes de tocar-
la, de tenir-la a casa, un objecte 
que no faci cosa, d'una estètica 
que produeixi benestar, com 
quan escoltem una música que 
ens relaxa. Busco una mena de 
misticisme, el misteri de l'objec-
te. En resum, l'antisocietat de 
consum. 

Evidentment, tens una llar
ga trajectòria com escultor. Però 
en aquests moments, a Aneu, co
neixem més els teus treballs de 
restauració d'esglésies i altres 
edificacions medievals. Ens has 
explicat abans que vas participar 
en les tasques de restauració de 
Westminster i altres construc
cions londinenques d'aquesta ca
tegoria. Però, on comença 
aquesta faceta? Com et vas in
troduir en el món de la restaura
ció a les Valls d'Aneu? 

Bé, mentre treballava a Cor
reus, a París, també feia un curs 
per correspondència d'aparella
dor, senzillament perquè m'a
gradava, perquè m'interessava el 
món de la construcció. D'altra 
banda, alguna vegada havia par
lat amb Antoni Ricou, alcalde de 
l'Alt Aneu, i li havia comentat la 
possibilitat de restaurar el cam
panar de Son, oferint-me per 
portar a terme l'esmentada obra 
quan hi hagués una partida pres
supostària. Un dia em va fer un 
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truc i em va comentar que hi 
havia una empresa de Lleida 
contractada per dur-la a terme i 
buscaven algú per fer de picape
drer. Finalment, se'm va encar
regar tot el treball. Em va sem
blar fantàstic. 

Quins són els treballs que 
has realitzat per aquesta zona? 

Els campanars de Son, Bo-
rén i Alós d'Isil; actuacions al 
riionestir de Sant Pere del Bur-
gal, lloc on, per cert, s'hauria de 
netejar l'entorn per recuperar-lo; 
a l'església de Baiasca; a l'antiga 
escola d'Alòs d'Isil, convertida 
en alberg; el pont d'Espot; el ter
ra de còdols de l'església d'Ester
ri de Cardós, i també els campa
nars de les esglésies de tres po
bles de l'Alta Ribagorza. 

Continuant amb el mateix 
tema, quina construcció de la zo
na penses que, pel seu estat de 
conservació, requereix una ac
tuació urgent? 

A la vall que hi ha al darrera 
del poble de Baiasca hi ha una 
església romànica, la de Sant 
Bartomeu, que originàriament 
tenia dos absis bessons, no un o 
tres, com és el més normal, de la 
mateixa manera que la seua 
orientació és Nord-Sud i no Est-
Oest com succeeix a la majoria 
d'edificacions d'aquesta època. 
Només queda una paret, un absis 
i un trosdel'altre. 

Per quina de les dues tas
ques a les que et dediques sents 
més predilecció, la d'escultor o 
la de restaurador? 

Són dedicacions diferents 
però tenen certs punts de contac
te en el sentit que una construc
ció té uns sentiments, una àni
ma, de la mateixa manera que 
també els posseeix una escultura. 
El treball de restauració m'agra
da perquè em fa buscar la relació 

Monument al «Mall de la Guingueta». Foto: AHVVÁ. 

de la construcció amb el medi on 
està enclavada, de quina manera 
està integrada dins del paisatge. 
En definitiva, m'interessa trobar 
l'ambientació de la construcció 
en el moment que es va dur a ter
me. Per exemple, el pont d'Es
pot: he de mirar per què el van 
fer com el van fer. Les pedres del 
paviment he anat a buscar-les a 
la muntanya, tractant de trobar 
les més semblants a les que ha
vien estat utilitzades originària
ment. Tot això, però, adaptant 
l'obra a l'aspecte funcional i 
aprofitant les tècniques moder
nes. 

Dur a terme una obra 
d'aquestes característiques deu 
comportar una sèrie de dificul
tats. Quines són les de més difícil 
solució? 

En general, no saber què 
trobarem a sota. Encara que la 
construcció estigui molt deterio
rada, no podem oblidar que en
cara conserva un equilibri, i en 
actuar sobre ella podem trencar-
lo. Al començament, els malde
caps són constants perquè tocar 
l'estructura sempre em fa por. 
Hi ha hagut alguna nit que no he 
pogut dormir de pensar-hi. 

Quines han estat les expe
riències que han marcat més pro
fundament la teua obra i la teua 
vida? 

Els records dels viatges, i el 
que m'han aportat d'experièn
cia. Segurament, si no hagués fet 
aquests viatges no viuria de la 
manera que estic vivint. També 
m'ha influenciat profundament 
l'experiència de la misèria així 
com el coneixement que he tin
gui de construccions molt dife
rents, d'escultures i pintures, tes
timonis del que ha passat, el con
tacte amb altres cultures... 

El David i la seua familia 
van venir a les Valls d'Àneu bus
cant la tranquil.litat i la bellesa 
necessàries per poder fer allò que 
més els agrada, per trobar, d'al
guna manera, el seu paradís. No 
sabem si després de deu anys 
Aneu continua essent allò que 
cercaven. Sens dubte, el testimo
ni de les seues vivències l'ha plas
mat en els treballs que ha realit
zat a la nostra terra. 



L'ARNA 

La Universitat de Lleida: 
Una esperança per a tots. 

No acostuma a ser un fet 
habitual que es crei una Univer
sitat. Menys encara, que la seua 
ubicació tingui lloc en un medi 
d'escassa població —comparat, 
naturalment, amb les megalòpo-
lis— i amb una economia poc in
dustrialitzada sense concentra
cions de milers d'obrers qualifi
cats i capes importants de classes 
mitjes. Però, la història té sor
preses i aquesta que tenim da
vant nostre és una d'elles. Sor
presa sí, però no tant. De fet, la 
creació de la Universitat de Llei
da no és, ni de bon tros, un feno
men que vagi a produir-se ex-no-
vo. En realitat, no és més que la 
culminació jurídico-institucional 

Estudi General, futura Universitat de Lleida. 

d'un procés que va iniciar-se ara 
fa més de vint anys quan les 
aules de l'Institut d'Estudis Iler-
dencs varen albergar les primeres 
classes de Dret i més tard les de 
Lletres. Després va venir la con
solidació de magisteri. Agrò
noms i Medicina, i més recent
ment les escoles universitàries 
d'Informàtica i d'Infermeria. 
Aquest conglomerat, juntament 
amb altres titulacions com ara 
Graduat Social, Treball Social o 
INEF, hauran de constituir el 
gruix inicial de les matèries i lli
cenciatures que s'impartiran a la 
universitat lleidatana. Una Uni
versitat que, no obstant, no pot 
ser només una suma d'estudis, 
una juxtaposició de llicenciatu
res, sinó un projecte cientific-
educatiu, al servei de la societat 
on va a néxier i desenvolupar-se. 
I aquesta idea de servei i funcio
nalitat fa que el projecte univer
sitari cal que sigui, abans que 
res, un projecte polític. 

Des d'aquesta perspectiva 
globalitzadora és des d'on cal 
mesurar la trascendencia del que 
se'ns ve a damunt. Són moltes 
les conseqüències que se'n deri
varan, passat el temps, de la de
finitiva configuració de la màxi
ma institució educativa i investi
gadora de les nostres comarques. 
Una d'elles, pot ser la principal, 
és la d'actuar com un motor 
d'impuls del creixement econò
mic, del desenvolupament social 
i de la millora cultural de tot el 
territori de la Catalunya interior. 
En aquest sentit, els inconve
nients que ben sovint hom li atri
bueix a una universitat petita i 
aïllada són avantatges objectius. 
La Universitat de Lleida cal que 
sigui el principal referent cultu
ral i investigador de l'immens 
territori que es mou entre Barce
lona i Saragossa. La seua escassa 
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L'Arna 

massificació, si va acompanyada 
amb la dotació de recursos am
plis, pot fer-la tan o més produc
tiva que les megauniversitats. 
Fer-la atraient depèn de nosal
tres mateixos (societat i universi
taris) i dels poders polítics locals 
i centrals (Generalitat). D'exem
ples a Europa, n'hi ha suficients 
per tal que ho hàgim d'improvi
sar massa. 

Però aquesta tasca no pot 
ser, cal que no sigui, dirigida ex
clusivament, ni tampoc priorità-
riament cap a la ciutat de Lleida. 

La Universitat cal que sigui el 
punt d'integració de totes les co
marques de l'actual ens provin
cial (dit això com a exclusiva re
ferència geogràfica). Si la Uni
versitat de Lleida es dedica no
més a promocionar la capital, re
produirem encara més els pro
blemes de desintegració i margi-
nalitat que pateixen la Catalunya 
de Ponent, les terres del Pallars o 
les del Pirineu. No. La Universi
tat no pot néixer per certificar 
desigualtats territorials, desequi
libris socials, arrítmies econòmi
ques. No. La futura Universitat 
ha de ser un vehicle de desenvo
lupament integral de tot aquest 
vast però esperançat territori. La 
futura institució cal que crei tèc
nics i cal que executi plans de re
cerca que es refereixin tant a 
Lleida com a la Seu d'Urgell, a 
Tremp com a les Valls d'Àneu. 1 

això no és demagògia de cara els 
lectors d'aquesta magnífica pu
blicació, sinó un profund con
venciment de qui escriu. Una 
mostra de bona voluntat seria 
que les facultats dediquessin la 
seua atenció investigadora a les 
terres d'Àneu, que s'estableixin 
convenis de col·laboració, que la 
futura Universitat realitzés cur
sos d'estiu (una Universitat d'Es
tiu?) als Pirineus. Les passes se
guides pels antropòlegs de la Fa
cultat de Lletres, amb Llorenç 
Prats al capdavant, són un bon 
exemple a seguir. 

En darrer lloc, la Universi
tat de Lleida caldrà que serveixi, 
també, per una millor i més ple
na integració de les nostres co
marques en el projecte nacional 
de Catalunya. En aquest sentit 
estic convençut que una Univer
sitat que exerceixi bé les seues 
principals funcions serà un pilar 
indispensable a l'hora de dir a la 
resta de Catalunya, especialment 
a les classes dirigents de Barcelo
na, que nosaltres també existim. 
La universitat, en aquest sentit, 
caldrà que rebutgi qualsevol 
símptoma de victimisme, qualse
vol vestigi de «per Lleida ja està 
bé» i transformar les energies de 
la nostra gent en un torrent d'ini
ciatives que ens fiqui al mateix 
nivell que la resta dels nostres 
conciutadans. Una participació 
en el «fer Catalunya» feta des 
del universalisme, sense provin
cianismes estrets, ni visions de 
campanar. I en aquesta tasca, la 
Universitat de Lleida necessitarà 
l'ajuda de tots, serà imprescindi
ble que tots la veguem com a 
cosa nostra, com a empresa prio
ritaria. Caldrà que en els primers 
anys li donem calor i li concedim 
credibilitat. Si la Universitat ha 
de ser de tots, és menester que 
tots la considerem com quelcom 
propi. Ans al contrari l'esperan
ça pot tornar-se frustració. Des 
d'aquesta visió, compartida per 
molts universitaris lleidatans, la 
Universitat de Lleida és, i cal que 
segueixi sent, la Universitat dels 
veïns del Pirineu i de les Valls 
d'Àneu. 

Roberto Fernández Díaz 
Degà de la Facultat de Lletres 

de la Universitat de Lleida. 
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Arcadi Castillo i Cadena 
Tremp (Pallars Jussà), 1957. 

L'Arcadi Castillo va néixer a Tremp l'any 1957. El 1979 
es va llicenciar en Geografia per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. La seua formació universitària va coincidir amb 
una etapa de profunda renovació de les ciències geogràfiques a 
Espanya, de la qual la UAB en fou capdavantera. Altrament, 
pertany a les generacions d'universitaris, formades a cavall del 
franquisme i la democràcia, que es van comprometre en la llui
ta per la recuperació de la identitat nacional de Catalunya. 
Aquestes dues circumstàncies històriques han marcat, de for
ma clara, el seu tarannà humà i professional. 

A mitjans dels 70 va ingressar en els Grups de l'Alt Piri-
neu, des d'on va començar a interessar-se professionalment 
per la realitat física i humana de les comarques de muntanya. 
Al coneixement que com a excursionista i pescador ja tenia 
d'aquest medi, hi va afegir una rigorosa visió científica que, al 
llarg d'aquests anys, li ha permès aprofundir decisivament en 
les problemàtiques i els dinamismes que transformen, com ell 
mateix diu, «els escenaris de la realitat» pallaresa. 

Una gran capacitat de treball i un ferm interès pels proble
mes de la seua terra li han permès compaginar la seua tasca do
cent al Centre de Capacitació Agrària de Tremp entre el 1981 i 
el 1989, amb la realització de nombrosos i valuosos estudis, 
que han contribuït notablement al coneixement de la realitat 
sòcio-econòmica de les comarques del Pallars i que l'acrediten 
com a una de les veus més autoritzades per parlar de les pers
pectives de futur d'aquestes comarques. Alguna de les seues 
aportacions més destacades en aquest camp, són els estudis 
d'estructura sòcio-econòmica i territorial del Pallars Jussà 
(1981) i del Pallars Sobirà (1983), els treballs sobre la delimita
ció d'espais naturals a protegir al Pallars i l'Alt Urgell (1984) i 
les diagnosis dels Plans Comarcals de Muntanya del Pallars 
Jussà (1988) i de l'Alta Ribagorça (1989). 

L'activitat de l'Arcadi Castillo no s'ha limitat però al que 
acabem de citar. El seu esperit infatigable l'ha portat a partici
par, al llarg d'aquests anys, en congressos nacionals i interna
cionals, a publicar articles, a presentar ponències i comunica
cions en diverses escoles d'estiu, a moderar taules rodones, a 
coordinar estudis i activitats i a realitzar un llarg rosari de cur
sets de reciclatge professional. Actualment treballa com a tèc
nic superior del Departament de Política Territorial de la Ge
neralitat de Catalunya, tot ocupant-se del desplegament dels 
Plans Comarcals de Muntanya. 
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Els escenaris del 2000 
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ AL PALLARS 
(1960- 1990) 

Població 
(en milers) 

Pallars 
Jussà 

15 

10 

5 

15 

10 

5 

15 

10 

5 

15 

10 

5 

(1 

Pallars 
Sobirà 
Tremp 

Son 

1980 1986 1990-

MAPA N. I DELIMITACIÓ DE LES ÀREES 
INCLOSES AL PEIN 

1. All Aneu 
2. Capçaleres de les 

Nogueres de 
Vallferrera 

3. Aigües Tortes 
4. Montsenl de 

Pallars 

5. Valide 
Sia. Magdalena 

6. Estanys de Filià 
7. Costoia 
8. Estany de 

Montcorlès 
9. Congost de 

Collegats 
10. Serra de Boumort 
11. SerradeSl.Gervàs 
12. Alta Vall de 

Serradell 
13. Serra deCarreu 
14. Serra Mitjana 
15. Estanys de Basturs 
16. Montsec 

Font: Direcció General de Medi Ambient: 
«Pla d'Espais d'Interès Natural» 

L'aprovació del Pla d'Espais d'Interès 
Natural contribuirà a la preservació 
dels valors naturals del Pallars. 

Des del punt de vista del 
geògraf, la realitat fisica i huma
na d'un territori, —la fesomia 
geogràfica que deia Pau Vila
no és un fet immutable, sinó que 
es troba en un procés continuat 
de canvi. Els pobles, els conreus, 
els rius, les muntanyes, el paisat
ge..., configuren uns «escenaris» 
que, de la mà de l'home i de la 
seua forma d'actuar, es transfor
men permanentment. 

El Pallars, en aquest sentit, 
no és cap excepció. Tal vegada 
aquestes transformacions siguin 
més lentes i més dificils de perce
bre que en altres llocs, però com 
arreu, a la nostra terra aquests 
escenaris de la realitat també 
canvien en funció, sobretot, de 
les característiques del model 
econòmic dominant. 

Per a conèixer quins han es
tat aquests canvis i, molt espe
cialment, quins poden esdevenir 
en el futur, és obligat fer referèn
cia a alguns dels mecanismes que 
defineixen el model econòmic ac
tual. 

En aquest sentit, i des d'una 
perspectiva històrica, cal referir-
se a la progressiva desaparició de 
l'economia tancada o autosufi
cient que es donava en moltes co
marques, i la seua integració en 
un marc económico-territorial 
més ampli i globalitzador. 
Aquesta dinàmica comportarà 
l'aparició del principi de l'espe
cialització productiva del territo
ri, mitjançant el qual, les activi
tats productives de cada àrea es 
justifiquen més per les necessi
tats generals del pais que per les 
pròpies de cada comarca. 

La dinàmica seguida pel Pa
llars al llarg d'aquests darrers de
cennis, encaixa perfectament en 
aquest esquema. Aixi podem ob

servar com en aquest context 
d'especialització productiva, 
l'economia pallaresa s'ha centrat 
en activitats encaminades a co
brir demandes o necessitats ex
ternes. És el cas de l'explotació 
agrària i forestal, de l'aprofita
ment hidroelèctric de l'aigua i, 
en un altre ordre, del forniment 
de mà d'obra a les àrees indus
trialitzades del litoral. 

Tanmateix, aquesta situació 
ha condicionat la realitat interna 
de la comarca, tot modelant una 
estructura sòcio-econòmica i ter
ritorial prou definida: aparició 
de forts corrents migratoris, 
abandó de pobles, estancament 
econòmic, dèficits importants en 
infrastructures, en serveis i en 
equipaments públics i, en un 
altre nivell, aïllament i margina
ció respecte d'altres àrees del 
país que han assolit un grau de 
desenvolupament important. Pe
rò, com es deia al començament, 
els escenaris es transformen al 
llarg del temps per les actuacions 
dels homes. Els canvis que ac
tualment es produeixen en el sis
tema econòmic, en les idees i els 
valors de la societat, poden mo
dificar substancialment aquest 
model i, en conseqüència, provo
car canvis importants en la reali
tat social i territorial del pais. 

Analitzar quins són aquests 
canvis i quines poden ser les 
seues previsibles conseqüències 
és, des del punt de vista del geò
graf, un dels exercicis més sug
gestius. En aquest sentit cal dir 
d'antuvi que, pel que fa al Pa
llars, el principi de l'especialitza
ció productiva jugarà altre cop 
un paper determinant. 

A les funcions especifiques 
ja esmentades, cal afegir-ne ara 
una de nova: la producció d'es
pai de lleure per a la població ur
bana. En efecte, el procés de de
gradació ambiental de les comar
ques industrials i la creixent satu
ració de les àrees turístiques tra
dicionals del litoral, farà que el 
Pallars, com a comarca amb im
portants valors naturals inalle-
rats, es converteixi en una àrea 
de lleure i de consum de natura i 
d'aventura. 

Sóm doncs, davant d'una si
tuació que per la seua magnitud. 

11 
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provocarà importants modifica
cions en l'actual estructura sò-
cio-econòmica i territorial del 
país, algunes de les quals merei
xen una breu reflexió: 

L'economia 

En funció precisament 
d'aquesta nova especialització, 
les activitats productives experi
mentaran una profunda 
transformació. Les activitats his
tòricament tradicionals (agricul
tura, ramaderia i bosc) entraran 
en una crisi important, i perdran 
progressivament la seua compe
titivitat en el mercat. Aquesta si
tuació afectarà a moltes de les 

Congost de Terradeí aciudU cxploiacions que es 
veuran obligades a reorientar la 
seua producció. La realització 
d'activitats complementàries 
—com l'elaboració artesana! de 
productes alimentaris, l'aprofi
tament turístic dels habitatges 
(residències-casa de pagès) o 
l'explotació de les activitats tu
rístiques d'aventura— i en un al
tre nivell, les pensions dels jubi
lats, i els ajuts i indemnitzacions 
provinents de la Comunitat 
Europea, seran algunes de les al
ternatives que més poden contri
buir a limitar la crisi del sector. 

D'altra banda, i en base a 
l'aprofitament turístic dels re
cursos naturals, el manteniment 
de la població activa agrària es 
converteix en una necessitat de 
primer ordre, no tant per la seua 
aportació a la producció agrària 
final com per la seua contribució 
al manteniment d'un paisatge or
denat i atractiu. En definitiva, es 
tractarà de reorientar la seua ac
tivitat, pasant de ser pagesos i ra
maders a ser «jardiners de la 
muntanya». 

Les activitats industrials, en 
part per la manca de tradició i en 
part per l'allunyament dels cen
tres de consum, seguiran sense 
assolir un notable desenvolupa
ment, fora de les petites empre
ses actualment consolidades i 
d'aquelles que s'implantin amb 
la intenció d'aprofitar els baixos 
costos salarials de la població fe
menina subocupada. 

Per contra, les activitats tu
rístiques passaran a jugar un pa
per fonamental en l'economia 
pallaresa. Sigui pels seus efectes 
directes o sigui pel creixement 
«induït» sobre altres sectors (en 
especial el de la construcció), el 
seu desenvolupament suposarà 
un impacte positiu per a la co
marca, tant en terme de rendes 
com de llocs de treball creats. 

La població i el poblament 

La població permanent 
—així permet intuir-ho la dinà
mica evolutiva reflectida a la 
gràfica adjunta— tendirà a l'es
tabilització. L'emigració cap a 
les àrees urbanes serà cada cop 
quantitativament menys impor
tant, però es tornarà més selecti
va, afectant especialment els jo
ves que marxen a estudiar i que 
difícilment es reintegraran a la 
comarca. En tot cas, aquests flu
xos quedaran compensats per 
l'arribada de diferents col.lectius 
d'immigrants, com ara els antics 
emigrats dels anys seixanta que 
retornen, grups o famílies «satu
rades» del medi urbà industrial i 
(especialment al Pallars Jussà), 
centroeuropeus àvids de sol i de 
tranquil.lítat. 

D'altra banda, l'atractiu de 
gaudir d'uns valors naturals no 
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degradats (per contraposició a 
les àrees industrials i també a les 
àrees de turisme massificat) i la 
millora de la xarxa de comunica
cions, que escurçarà les fins ara 
grans distàncies als centres ur
bans, propiciaran un fort creixe
ment de la població de segona re
sidència. 

Tots aquests factors, units a 
la millora de les comunicacions 
internes i a la creació dels equi
paments i dels serveis assisten-
cials bàsics determinaran impor
tants canvia en el poblament. El 
creixement dels centres comar
cals anirà acompanyat d'una im
portant recuperació física dels 
petits nuclis, que seran reocu-
pats, temporal o permanent
ment, pels diferents col.lectius 
abans esmentats, canviant 
d'aquesta manera l'actual dinà
mica d'abandó. 

El territori 
i el medi ambient 

En aquest nou model pro
ductiu, el medi físic i els recursos 
naturals que l'integren deixaran 
de ser progressivament el suport 
de les activitats agràries per con-

L'explotació intensiva dels recursos naturals jugarà en el futur un paper bàsic en l'economia 
Pallaresa. 

vertir-se en el principal actiu de 
les activitats turístiques. Al ja 
tradicional aprofitament de la 
neu, s'hi afegirà el de l'aigua, no 
per a fer quilovats com fins ara 
sinó per a fer-hi «ràfting» o es
quí nàutic. Els feréstecs bar
rancs, maleïts a la literatura po
pular, passaran a ser l'escenari 
idoni per a suggestives aventures 
i els ponts i cingles es convertiran 
en modernes plataformes per a 
vols intrèpits. 

Els canvis en la fesomia del 
territori també vindran donats 
—i tal vegada sigui aquest el més 
trascendent— per les necessitats 
de disposar de recursos d'acolli
da suficients. La recuperació de 
cases deshabitades, als petits nu
clis actualment semiabandonats 
però sobretot les construccions 
de nova planta, especialment ho
tels i urbanitzacions, a més d'al
terar l'estructura del poblament 
tradicional, modificaran com
pletament l'lis i el valor produc
tiu de les actualment poc renta
bles pastures i terres de conreu. 

Usos turístics i usos residen
cials seran, en definitiva, els 
components bàsics d'uns nous 
escenaris que revaloritzaran el 
sòl i modificaran intensament el 
territori. 

Altrament, les diferents ad
ministracions (Ajuntaments, 
Consells Comarcals i Generali
tat) hauran de fer els esforços ne
cessaris per tal que aquestes acti
vitats tinguin els màxims efectes 
difusors en l'economia comarcal 
i en garanteixin el seu íis correc
te. 

La preservació i control dels 
aspectes medioambientals (abo
caments incontrolats, acampada 
lliure, contaminació d'aigües), la 
fixació de mesures urbanístiques 
que ordenin els usos del sòl i evi
tin l'especulació, i l'aprovació de 
plans normatius que garanteixin 
la preservació d'aquells espais 
que tinguin valors naturals sin
gulars i representatius, poden ser 
algunes de les actuacions més 
aconsellables a realitzar si, com 
sembla, aquesta opció de desen
volupament defineix el futur 
econòmic del Pallars. 

Arcadi Castillo i Cadena. 
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Mató de llet de vaca bruna 
amb mel 

La mel de mil flors, molt 
suau i ñairosa que les abelles ela
boren, és un complement que 
acompanyant el mató farà unes 
postres que t'hi podràs sucar els 
dits. 

El mató i el formatge són 
dos productes artesanals que 
s'elaboraven a les Valls d'Àneu 
amb llet d'ovella i de cabra. Les 
cases grans tenien ramat però les 
cases mitjanes i petites que no en 
tenien, havien d'aprofitar la llet 
munyida a les ovelles 
transhumants que cada estiu pu
javen cap a les pastures de mun
tanya. 

Ara ja no hi ha gaires ove
lles i no es munyeixen, però 
igualment podem fer mató amb 
llet de vaca bruna, una raça 
autòctona que sempre s'ha criat 
al Pallars amb la finalitat de 
criar vedells; no dóna gaire llet 
però és d'una qualitat excel.lent 
per fer formatge. 

Ingredients: 
• Llet de vaca bruna. 
• Mel de mil flors. 
• Lactat càlcic (el podeu trobar a 

les farmàcies o a drogueries). 

Confecció: 
Bulliu dos litres de llet, dei

xeu-los refredar una mica i afe
giu-hi dues cullerades soperes de 
lactat, deixeu reposar i veureu 
com la llet és matona. Coleu-la 
amb un drap o un colador fi i po
seu el mató en cassoletes. Dei
xeu-lo a la nevera i serviu-lo 
acompanyat amb la mel. Bon 
profit. 

Ester Isus i Barado. 

Foto: Jaume Comas. 
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DE L'ECOMUSEU N.4 SETEMBRE 1991 

Editorial 

La difusió en la Museologia 

El problema de la difusió ha estat i és un dels grans 
camps de batalla de la nova museologia. El saber què es 
vol difondre, a qui difondre-ho i com fer-ho, és a dir, 
plantejar-se els tres pilars bàsics de tota comunicació so
cial, esdevé essencial per a dur a terme una bona i eficaç 
política de difusió sòcio-cultural. 

Dins del camp dels ecomuseus, així com d'un gran 
nombre de nous museus —comarcals a Catalunya, per 
exemple—, aquesta política de difusió s'inclou dins la 
tasca de gestió del patrimoni. Un Patrimoni generat his
tòricament per una comunitat i que la institució museolò-

Plana d'Esterri d'Aneu. (Vall Central de la Noguera Pallaresa). 
Foto: AHVVÀ. 

gica interpreta, estudia, recull, ordena, conserva i resti
tueix amb dos propòsits bàsics: ésser utilitzat com a ex
pressió d'identitat col.lectiva i com a instrument d'edu
cació o com a provés d'aprenentatge del món que ens en
volta. 

De la mateixa manera que la societat no és homogè
nia, el públic tampoc ho és. Aquest fet comporta la ne
cessitat d'establir nivells de comunicació múltiples, utilit
zant per a cada nivell la metodologia i els conceptes més 
adequats a la capacitat de comprensió, assimilació i rela
ció que tingui el receptor. Però no tot s'acaba aquí, cada 
persona que participa en el procés d'aprenentatge té una 
xarxa de coneixements previs des dels quals analitza, re
laciona i integra l'observació, i que poden portar a inter
pretacions errònies o no. S'ha de procurar doncs, a més o 
prèviament a difondre coneixements, oferir criteris d'in
terpretació i relació tot canviant o no —segons s'esdevin-
gui— els pressupòsits. 

Actualment, des de fa uns anys, hi ha una gran 
fal.lera per estudiar com comunicar-se amb el públic. 
Sens dubte els avanços tècnics han facilitat la renovació 
de les tècniques museogràfiques, però, s'utilitzen ade
quadament? s'arriba al públic? i en cas afirmatiu, en 
quin grau? Certament, les formes expositives contribuei
xen a facilitar la intercomunicació patrimoni/públic, pe
rò no s'ha d'oblidar que tan sols són tècniques i no objec
tius i que, en tot cas, sempre han d'estar en connexió 
amb el que es vol difondre i al tipus de públic receptor. 

L'èxit social d'un museu o ecomuseu depèn, fre
qüentment, de la política de difusió que estableixi, de la 
capacitat comunicativa que és capaç d'establir, de com 
s'han solucionat els problemes, de què, a qui i com di
fondre el nostre patrimoni. D'aquí la importància que ha 
pres i pren la difusió en la nova museologia, en la nostra 
societat d'avui. 

Editor: Consell Cultural de les Valls d'Aneu 
Director: Ferran Relia 
Coordinació: Joan Abella i Jordi Abella 
Disseny gràfic: Raül Valls 

FULLS DE L'ECOMUSEU fa constar que el contingut dels arti
cles publicats reflecteix únicament l'opinió de llurs sotasignats. 

GENERALITAT DE CATALUNYA / AJUNTAMENT D'ESTERRI D'ÀNEU / 
CONSELL CULTURAL DE LES VALLS D'ÀNEU. 
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Descobrint la realitat 

Una de les tasques dels professionals del Camp 
d'Aprenentatge Valls d'Àneu és la divulgació de la reali
tat que ens envolta a grups d'escolars d'indrets, sovint 
força diferents dels de casa nostra. Aquest grup de gent 
que ens dediquem a l'ensenyament fora de les aules, hem 
de lluitar molts cops amb el dilema d'ensenyar nous con
ceptes o ajudar a clarificar els antics. A l'hora de disse
nyar una proposta de treball, —sobre la casa pallaresa, el 
relleu glacial, etc.— sovint dubtem si hem d'incidir sobre 
aspectes nous, desconeguts pels nostres alumnes, o bé 
aprofitant aquelles idees preconcebudes, aquells esque
mes previs, molt sovint erronis, reconduir-los, fent noves 
associacions d'idees. 

Considerem que és molt important fer-se aquests 
plantejaments previs abans d'iniciar qualsevol tasca edu
cativa al Camp d'Aprenentatge perquè generalment els 
alumnes arriben amb uns esquemes previs que intenten 
descriure una realitat que els envolta. I molt sovint 
aquests esquemes estan molt simpli ficats i van associats a 
un munt de conceptes mal entesos. 

Difícilment sabrem a posteriori quins són els conei
xements dels nostres futurs alumnes, que, a més a més, 
poden ser d'edats molt diverses. Això fa més complicada 
la planificació d'una bona estratègia d'aprenentatge. Un 
dels sistemes més eficaços seria el de donar a conèixer 
l'oferta educativa al professor responsable dels alumnes 
del centre on provenen. Aquest, amb l'assessorament de 
l'equip d'ensenyants del Camp d'Aprenentatge, hauria 

Itinerari pel Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 
Foto: CAVVÀ. 

de poder dissenyar un pla de treball a mida per cada 
alumne. Però per qüestions pràctiques de feina i progra
mació escolar això no és possible. Cal molta vocació i ho
res extres. Sovint amb una trobada prèvia és pot fer un 
tempteig del nivell dels alumnes i sóm nosaltres els qui 
acabem definint l'estratègia a seguir. Aquesta, a més a 
més ha de contar amb actuacions molt flexibles, ja que 
ens hem d'adaptar a uns alumnes que poden tenir nivells 
molt dispersos. 

L'experiència ens ha fet creure que el més important 
és repassar els mapes conceptuals dels nostres alumnes, 
clarificant els possibles conceptes erronis i les seues rela
cions. Els alumnes estan convençuts que ja ho saben tot, 
que qualsevol cosa nova encaixa perfectament o amb pe
tits ajusts amb els seus esquemes. Això és un fet en els 
alumnes més grans, en els nens petits la curiositat i el des
cobriment és encara fascinant. I sembla ser que per poder 
corregir o ampliar esquemes, sovint simplistes de la reali
tat, cal exposar a l'alumne davant de fets impactants, si
tuacions que trenquin esquemes i els obliguin a pregun
tar-se, per què? 

Quan surten del seu lloc d'origen i fan una estada a 
un lloc diferent s'aconsegueix part d'aquest impacte mo-
tivador. Els itineraris, les visites a llocs concrets i prèvia
ment triats no tenen altra funció que aprofundir en les si
tuacions impactants. I quan s'aconsegueix trencar els es
quemes i l'alumne et demana que l'ajudis a reconstruir 
un nou model que serveixi per entendre la realitat, és lla
vors quan pots corregir, ampliar i enriquir la seua visió 
del món. És llavors quan el noi descobreix que tots 
aquells conceptes que un dia va estudiar ara té l'oportu
nitat d'aprendre'ls i de trobar-los un sentit. Aleshores, 
quan has aconseguit motivar el noi per acceptar noves 
idees, és el moment de descobrir més coses, plantejar-li 
nous conceptes, i ajudar-lo a fer-se més preguntes. 

Tornant a les preguntes que ens fèiem al principi 
d'aquest article, cal aconseguir ei màxim d'objectius, pe
rò marcant prioritats. Primer clarificar els conceptes que 
teòricament haurien de tenir assumits i repassar el mapa 
mental que tenen de la realitat que els envolta; després, 
enriquir aquest mapa conceptual amb noves relacions, i 
si cal, desmontar-lo del tot i començar de nou. Cal crear 
noves associacions d'idees, nexes nous amb conceptes 
antics. I un cop esgotades totes les possibilitats, llavors 
cal introduir nous conceptes per continuar amb el joc in-
tel.lectual. 

Un cop rellegit el que fins ara hi ha escrit, s'arriba a 
la conclusió que almenys al nostre Camp d'Aprenentatge 
no és important ensenyar sinó aprendre. Saber que a les 
Valls d'Àneu es parla el pallares o que fa 50.000 anys tot 
estava sota una gelera, pot passar a ser d'una simple cu
riositat —un concepte més— a una nova teoria del llen
guatge o a una nova visió de geodinámica externa. Tot 
depén de quin camí es fa servir per fer créixer la xarxa de 
coneixements dels nostres alumnes. 

Xavier Castells / Lurdes Marsol 
Camp d'Aprenentatge Valls d'Àneu. 
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Museu Comarcal: 
Potenciador de la dinàmica d'un territori? 

La Llei de Museus de Catalunya 17/1990, de 2 de 
novembre, atorga als Museus Comarcals un paper deci
siu com a potenciadors de la dinàmica cultural de cada 
territori i els defineix com «els que ofereixen per llur 
plantejament i contingut, una visió global de la història, 
de les característiques humanes i naturals o de la riquesa 
patrimonial d'una comarca» (art. 29). Per tant han 
d'ésser elf equipaments que compleixin bàsicament la 
funció de protecció, conservació, documentació, estudi i 
difusió dels testimonis que conformen el patrimoni inte
gral de la comunitat en la que estan implantats. 

En els darrers tres anys, al Museu Comarcal de la 
Noguera s'ha reunit un col.lectiu de científics que, im-
mersos en la investigació per millorar el coneixement del 
nostre patrimoni, s'ofereixen uns plantejaments nous, 
tant en el contingut com en l'expressió, del programa de 
difusió del Museu. Aquest col.lectiu està treballant des 
de diferents àrees del coneixement, i més concretament la 
històrica i la natural, però amb la intenció de difondre'l 
de forma unitària i global, com el conjunt unitari que és i 
com element que es sustenta en el territori i població on 
està implantat. 

A més de totes les funcions pròpies del museu, vo
lem que en tingui altres de fonamentals i que estan lliga
des amb la dinàmica de difusió que estem dibuixant des 
del Museu, i que faran d'aquest equipament una eina bà
sica com a motor sòcio-cultural al servei de la població i 
territori on és arrelat. Aquestes funcions estan lligades 
directament amb el món del lleure i de l'ensenyament. 
Volem que el Museu s'obri, convertint-se en un espai de 
participació científica, compatible amb la tasca realitza
da per l'equip d'investigadors. Es vol desenvolupar un 
programa d'activitats en el qual hi hagi una participació 
activa dels joves estudiosos i estudiants, i ciutadans en 
general, desenvolupant activitats i iniciatives que perme
tin, o fins i tot obliguin, a prendre-hi part. 

Pensem que la gestió del patrimoni d'una col·lectivi
tat ha de tenir en compte tots aquells aspectes lligats al 
conjunt d'expressions o de realitats pròpies dels indivi
dus que la formen. Per tant, el Museu Comarcal de la 
Noguera, com a equipament públic que és, procura 
obrir-se a tots els sectors de la població, i això solament 
podem fer-ho oferint programes variats que estiguin lli
gats a l'activitat quotidiana i lúdica de l'espectador. 
D'aquesta manera pensem que s'aconseguiran dues co
ses: 

1.- Crear la necessitat de visitar l'edifici-museu. 
2.- Convertir el Museu en un lloc de consulta no sols 

per a l'investigador especialitzat sinó per a l'espectador 
de l'activitat desenvolupada fora del marc. 

t ^ 

L'estand del Museu a la Fira-91. Difusió.. 
Foto: MCN 

si ens deixen. 

Malauradament aquests programes sembla que no 
són prou atractius per la perspectiva de les administra
cions corresponents. Per una banda la Llei de Museus 
diu que els museus comarcals tindran un paper decisiu a 
l'hora de potenciar la cultura d'un territori i que el De
partament de Cultura ha d'establir anualment un progra
ma d'ajuts econòmics i d'ajut tècnic als museus comar
cals; per altra la mateixa llei no aposta pels museus co
marcals, desfent la xarxa de Museus Comarcals de Cata
lunya. 

Avui, amb l'aprovació de la Llei de Museus i alhora 
les transferències que a nivell cultural tenen els Consells 
Comarcals, es planteja una línia clara des de l'adminis
tració que com és obvi caldrà desenvolupar-la amb els re
glaments necessaris per a determinar la nova política mu-
seistica d'aquest país. 

Els museus comarcals necessiten urgentment una de
finició que comporti continguts reals i dotacions tant de 
personal com pressupostàries ben clarificades per tal de 
poder ser els vertaders motors que des de l'àmbit del pa
trimoni integral d'aquest territori desenvolupin tot un se
guit d'activitats que lliguin la població amb la reahtat ac
tual del país, participant també en altres àmbits genera
dors de riquesa com poden ser el turisme, l'ensenyament 
i el medi ambient. 

Josep Giralt. 

17 



F U L L S 
las^zümü 

I Congrés d'Història de la família als Pirineus 

Els dies 10 i 11 de maig d'enguany, es va celebrar a 
Andorra La Vella el primer Congrés d'Història de la Fa
mília als Pirineus, organitzat pel Centre de Trobada de 
les Cultures Pirinenques (Comunitat de Treball dels Piri
neus). Aquest congrés va aplegar un gran nombre d'in
vestigadors —més del calculat pels propis organitza
dors— que treballen des de diferents perspectives cientí
fiques: l'antropologia cultural, la demografia, la història 
i el dret i la legislació. 

El fet que especialistes de diferents disciplines cientí
fiques s'apleguessin entorn d'una temàtica i àrea geogrà
fica comuna, —Història de la Família i els Pirineus, res
pectivament—, va fer sentir la necessitat d'una més gran 
coordinació entre els diferents investigadors, tant des del 
punt de vista científic, és a dir, la coordinació i comuni
cació interdisciplinària, com des del punt de vista geogrà
fic, o sigui, entre els investigadors especialitzats en les di
ferents àrees d'estudi del Pirineu (Espanyol i Francès). 

Entre les conclusions més interessants que es van ci
tar, cal destacar-ne dues: En primer lloc, que la família 
no es pot considerar com una institució aïllada sinó inte
grada a altres contextos socials, com per exemple, el po
ble, associacions comunitàries, etc.; i en segon lloc, que 
la família i els seus trets definitoris, tot i que tenen certa 
especificitat en el Pirineu, són perfectament comparables 

amb ajtres àrees geogràfiques no pirinenques. 
L'Ecomuseu de les Valls d'Aneu va contribuir en 

aquesta plataforma de diàleg i de comunicació interdisci
plinària presentant dues comunicacions diferents: Una 
que, amb el títol Aproximació a la Morfologia de la Casa 
Aneuenca (Pallars Sobirà), va donar a conèixer els dife
rents tipus d'assentaments humans que hi ha a les Valls 
d'Àneu, així com presentar la tipologia de les cases agro-
ramaderes d'Àneu i els tipus d'edificis més característics 
en funció de l'activitat agro-ramadera i del cicle rama
der; l'altra comunicació que tenia per títol La Casa com 
a Unitat de Producció, la Diversitat Laboral, Canvis i 
Noves Perspectives, presentava els canvis soferts en 
l'economia de les unitats domèstiques aneuenques, des 
de mitjans del segle passat fins als nostres dies, el pas 
d'una economia basada en l'explotació agro-ramadera a 
la diversitat laboral que caracteritza els nostres dies. 

Aquestes dues comunicacions pretenien donar a co
nèixer la realitat social i familiar d'una de les comarques 
menys estudiades del Pirineu, tot definint l'especificitat 
pròpia i la comunió o semblances amb les formes fami
liars de la resta del Pirineu. 

Joan J. Abella i Escuer. 

Cartells al Pallars Sobirà 

De r i al 11 d'agost el Paller de Casa Gassia va aco
llir una exposició de cartells relatius a activitats culturals 
que han tingut lloc a la nostra comarca en els darrers 
anys, o bé d'algunes en les quals, si bé han tingut lloc fo
ra de la comarca, hi hem participat d'una manera espe
cial des d'aquí. 

Aquesta exposició que porta per títol: «CARTELLS 
AL PALLARS SOBIRÀ. Mostra gràfica de vitalitat cul
tural», ha estat preparada pel Servei de Dinamització 
Cultural del Consell Comarcal i ha estat exposada de for
ma itinerant durant l'estiu pels municipis de la comarca. 

A més de voler ser una mostra explicativa i represen
tativa del dinamisme cultural del Pallars Sobirà, té també 
una finalitat pedagògica, en tant que informa dels tipus 
d'activitats que es realitzen, de quins són els agents que 
els promouen i els concretitzen, de les àrees geogràfiques 

que les generen i les acullen, etc., i, per tant, de les volun
tats individuals i col.lectives, institucionals i populars, 
públiques i privades que, en cada cas o globalment, les 
fan possibles. 

És per això que, des del Servei de Dinamització Cul
tural, es té la modesta pretensió que aquesta exposició es
devingui un motiu de conscienciació i esperonament per
què aquesta vitalitat cultural continuï creixent i s'esten
gui allà on encara no n'hi ha, de manera que poguem dir 
que no només tenim una comarca culturalment dinàmi
ca, sinó que, a més, és una comarca culturalment equili
brada. 

Xavier Català 
Dinamitzador Cultural. 
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LA GRIPIA 

per Carine Mestre 

ELS VEÏNATS 
3 -10 de juny 

Els Veïnats d'aquest any van ser inaugurats pel 
Sr. Lluís Calvo i Calvo, gran estudiós de la vida i 
l'obra de Joan Amades, que ens va oferir una con
ferència sobre la figura d'aquest popular folkloris
ta. Des dels «Cargols» fins al «Sagrat Cor i la Clo
sa», tots els Veïnats van fer que aquesta celebració 
tan tradicional a Esterri d'Àneu omplis de festa la 
vila durant vuit dies. 

EXPOSICIÓ AL PALLER DE CASA GASSIA 
Primera setmana de juny 

El Paller de Casa Gassia ha estat l'escenari de 
l'exposició L'home i la muntanya que reflecteix el 
projecte CADISPA a Catalunya. Restà oberta du
rant la primera setmana de juny. 

LES FALLES - EXPOSICIÓ CARTELLS 
23 de juny 

Amb les Falles d'Isil, aneuencs i visitants, van 
donar la benvinguda a l'estiu la nit de Sant Joan. 
També, la mateixa nit, es va inaugurar una exposi
ció de cartells de la comarca, duta a terme pel Servei 
de Dinamització Cultural del Consell Comarcal del 
Pallars Sobirà. 

IV TROBADA AL PORT DE SALAU 
4 d'agost 

La quarta trobada occitano-catalana va reunir 
el primer diumenge d'agost a l'Alt del Port de Salau 
un gran nombre de participants en aquesta jornada 
de germanor. 

FIRA DE SANTA TERESA 
15 d'octubre 

El dia 15 d'octubre celebrarem a la vila d'Es
terri d'Àneu la Fira de la Tardor i com cada any, 
venedors i compradors es passejaran pel carrer Ma
jor, per l'Areny i pel Firal. 

FESTA MAJOR VELLA DE VALÈNCIA 
D'ÀNEU 
30 de novembre, dia de Sant Andreu 

Com diu la dita, «per Sant Andreu la neu al 
peu», i si ho desitgem, ballant ens la podrem espol
sar a la Festa Major vella de València. 

• g,¿ ^^'-m ^ ' 

Veïnats. Foto; AHVVA. 

Falles d'Isil. Foto: Estudi 3. 

£à 
Pujada al Port de Salau. Foto: AHVVA. 

Fira de Santa Teresa. Foto: AHVVÀ. 
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ARNICA 
LA MOSQUERA 

La reforma de reducació 
de Tany 2000 

DISSENY CÜRRICULÀR 

Ensenyament Secunctari Obligatori 

Al llarg de la dècada que tot 
just comença, es posará en prác
tica una nova estructura del sis
tema educatiu, l'anomenada re
forma de l'educació que consis
teix en un conjunt de mesures di
rigides a canviar l'organització 
de l'ensenyament d'avui amb la 
finalitat de obtenir resultats més 
satisfactoris. 

Canvi: 
Ara hi ha 8 cursos d'ense

nyament obligatori per a tots els 
alumnes d'edats compreses dels 
6 als 14 anys. Amb la reforma se
ran 10 cursos, dels 6 als 16 anys, 
distrubuïts en 2 etapes diferen
ciades: dels 6 als 12, educació 
primària, i dels 12 als 16, educa
ció secundària obligatòria. 

Abans d'aquest periode 
obligatori, des dels 3 anys 
d'edat, tots els Centres Públics 
oferiran vacants per l'etapa de 
l'Educació Infantil que va dels 3 
als 6 anys. S'avança un curs al 
començament però es manté el 
caire voluntari que ja tenia. Fins 
ara la denominació era Educació 
Pre-escolar; el canvi vol indicar 
una concepció més centrada en el 
mateix nen i no tant en l'aspecte 
de preparació per l'escolaritat 
obligatòria. 

La formació professional 
retornarà al seu sentit original 
d'una capacitació qualificada en 
les vessants científica i pràctica, 
per una feina concreta, però es 
proposarà el seu inici a la finalit-
zació del període obligatori de 
l'ensenyament, als 16 anys, i a 
l'obtenció del corresponent nou 
títol de Graduat Escolar. 

Mentrestant, als 4 cursos de 
secundària obligatòria, conjun
tament amb una formació acadè
mica en el sentit habitual, es faci
litarà mitjançant l'oferta de ta
llers, el cultiu dels components 
tècnics i artístics del currículum. 

Després d'aquest llarg pe
riode de 10 anys d'ensenyament 
obligatori, si l'alumne opta per 
continuar els seus estudis, podrà 
escollir entre varis tipus de Batxi
llerat —2 anys— com a camí cap 
a la Universitat, o bé, per una 
preparació d'alt nivell per al 
món del treball mitjançant els es
tudis de formació professional. 

En definitiva, l'estructura 
del sistema educatiu de finals 
d'aquest segle i començaments 
del proper, experimentarà un 
profund canvi. 

Millora: 
Es modifica, es varia la si

tuació existent, per a millorar els 
resultats, per aconseguir uns ni
vells més alts de satisfacció en la 
societat a la que serveix el siste
ma educatiu. 

Per això, es propugna una 
concepció de l'educació com
prensiva adreçada a tota la po
blació escolar, sense separacions 
abans d'hora en grups, i amb in
gredients acadèmics i manipula-
tius a la vegada, i opcional cada 
alumne segons el seu ritme i les 
seues afeccions, podrà en part, 
anar dissenyant un currículum 
personal. 

Podrà fer-se realitat aquesta 
científicament ambiciosa millora 
de la pràctica diària de l'ense
nyament? S'intentarà amb força 
realisme i per això es prendran 
tot un conjunt de mesures, així: 

• Plà de formació del pro
fessorat amb importants aporta
cions econòmiques, conscients 
que sense una adequada motiva-
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ció i preparació del professorat 
no es modifica la pràctica diària i 
les reformes fracassen. 

• La ràtio, el nombre 
d'alumnes per classe, disminueix 
de forma notable i s'assenyala, 
per primera vegada, el nombre 
màxim d'escolars per aula —25 a 
primària i 30 a secundària—. 

• L'orientació de l'alumne, 
donada l'autonomia que se li 
concedeix i la necessitat detecta
da de consell en aquestes edats, 
es millorarà mitjançant l'incre
ment de professionals específics i 
l'atenció a la labor de tutoria 
dels professors. 

• Les noves tecnologies s'in
troduiran en tots els Centres, 
com a instrument de millora di
dàctica, i per els seus beneficio
sos efectes en la motivació dels 
alumnes. 

En definitiva, s'és conscient 
que millorar, entre moltes altres 
coses, significa ajudar a modifi
car i això implica invertir més re
cursos econòmics i vetllar per 
l'eficàcia de la seua gestió. 

El món rural i la reforma: 

També s'aplicarà la Refor
ma al món rural malgrat els rela
tivament pocs alumnes dels seus 
centres? Sí, decididament 
s'aposta per garantir uns mínims 
de qualitat per a tots els nens, 
visquin on visquin. 

Així, està previst que totes 
les poblacions continuïn amb els 
seus centres oberts oferint, al 
menys, els nivells de l'educació 
infantil i primària, és a dir, dels 3 
als 12 anys. El nombre mínim 
d'alumnes que s'exigirà per a 
mantenir les escoles en funciona
ment serà molt baix i, a més a 
més, d'aplicació flexible segons 
les circumstàncies geogràfiques i 
demogràfiques de cada cas. 

Es concediran ajusts de 
transport, menjador i internat, si 
fós necessari, als alumnes que no 
disposin d'un Centre de primària 
o de secundària en el seu poble 
d'origen. 

Sense sortir de la comarca es 
podrà cursar tota la secundària 

•»"»:,» 

Col·legi Públic d'Alins (Vallferrera). Foto: AHVVÀ. 
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ESTRUCTURA ACTUAL NOVA ORDENACIÓ 
EDATS 

3 anys.., 

4 anys 

6 anys. . 

12 anys. 

14 anys. 

16 anys. 

18 anys.. 

PRE-ESCOLAR 

[ . ( i . l i . l 

B.U.P, 

C.O.U. 

F.P. 1 

F.P.2 

\y\ 
UNIVERSITAT 

MÓN DEL 
TREBALL 

EDUCACIÓ INFANTIL 

PRIMARIA) 

SI ( I \ 1 ) \RI / \ I 

BATXILLERAT 
hNSENYAM. 

2n NIVELL 
PROFESS, 

rvf 
UNIVERSITAT 

ENSENYAM. 
3r NIVELL 
PROFESS. 

MÓN DEL TREBALL 

ENSENYAMENT OBLIGATORI 

obligatòria i la post-obligatòria 
—el Batxillerat de 16 a 18 anys 
de edat—, i alguns mòduls pro
fessionals adaptats a la realitat 
sòcio-econòmica de la mateixa. 

Però, ¿aquests centres petits 
podran impartir un ensenyament 
de qualitat? S'intentarà aconse
guir-ho i s'adoptaran mesures 
concretes. Així es facilitarà 
l'agrupació d'escoles en les ano
menades Zones Escolars Rurals 
(Z.E.R.) amb la finalitat de que 
els professors que les integren 
puguin compartir projectes i 

problemes per a plantejar-se 
conjuntament la solució, i 
formar equips d'alumnes de les 
diferents poblacions per a la 
pràctica d'esports, i unir-se per a 
programar excursions, 
viatges..., d'altra banda impossi
ble per manca de nombre sufi
cient d'escolars. 

A més a més, com a la resta 
dels centres es facilitaran les no
ves tecnologies, s'implantarà 
progresivament un sistema de 
professors especiaistes itine
rants, es consolidaran i s'incre
mentaran els serveis de «suport» 
com Centres de Recursos, 
Equips d'Orientació i altres... 

En resum, des del punt de 
vista tècnic, la Reforma es podrà 
aplicar al món rural amb possibi
litats reals d'aconseguir els ob
jectius de millora de la pràctica 
docent actual. 

La Reforma, ¿solució defi
nitiva? 

Pot semblar que s'ha descrit 
una situació ideal en la qual tots 
els problemes quedessin resolts. 
No és aixi. Al món de l'educació 
els objectius finals son sempre 
semblants: formar ciutadans 
cuits, tolerants, equilibrats i ma
durs i, a més a més, capaços de 
desenvolupar amb eficàcia un 
treball. Però són metes tan ambi
cioses, tan difícils d'aconseguir 
que sovint sorgeix la sensació 
d'insatisfacció pel que s'ha acon
seguit, i, per això, es revisen pe
riòdicament els camins i els 
medis utilitzats per a assolir-los. 
Així sens dubte, passarà també 
amb la reforma que ara comen
ça. 

En educació, el fonamental 
per al seu èxit no és tant el con
junt de medis tècnics i materials 
que s'inverteixen, com l'esforç i 
la il.lusió que la comunitat esco
lar, tota ella, alumnes, pares, 
professors, les diferents adminis
tracions: local, comarcal..., son 
capaces d'abocar en aquesta tas
ca. 

Vicente Mora Baringo 
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Rèquiem per una ermita 

Sant Jaume de Jou. 
Foto: Arxiu Gavín. 

Mare de Déu de Bellero • 
Foto: J. Tous. 

Son. 

No, no m'he equivocat de 
preposició. Ja sé que més corrent 
fora «Rèquiem en una ermita», 
doncs als llocs sagrats és on hom 
hi prega pels morts. Però avui 
nosaltres hem de dir el darrer 
adéu a una ermita. 

Naturalment molts diran: 
«Si era un munt de rocs!», «Si 
tan sols restaven trossos de 
parets, no valia la pena!». Pero 
la veritat és que novament se'ns 
han emportat un tros del nostre 

L'hostal d'Aidí. Foto: Arxiu AEFC. 

ja de per si minço patrimoni his
tòric, arquitectònic i arqueolò
gic. 

M'estic referint a la capella 
de Sant Jaume de Jou. Veritable
ment sols en restaven les parets 
laterals i l'àbsida poligonal; i el 
seu interior estava ple de runa, 
esbarzers i bardisses. A cent me
tres al NE del nucli de Jou, era 
com una fita que senyalava l'en
trada al poble al costat mateix de 
la pista que va a Son. 

I aquest emplaçament ha es
tat el seu botxí doncs, al eixam
plar la carretera, les màquines 
sense encomanar-se a Déu ni al 
diable han volgut ignorar l'exis
tència i el valor històric, patri
monial i sentimental d'aquest pe
tit temple. I amb aquesta igno
rància (real o fingida) han «es
combrat» totalment del paisatge 
la petita esglesiola. 

I no és aquest el primer cas 
que es dóna a les nostres valls: ja 
fa temps, la construcció d'una 
pista que puja a Les Planes de 
Son enderrocà la capella romàni
ca de la Mare de Déu de Bellero. 
Fa menys anys, per eixamplar la 
carretera de Balaguer a França 
també s'enderrocà l'Hostal 
d'Aidi, que si bé no era cap mos
tra artística ni arqueológica, si 
tenia el seu interès nostàlgic per a 
tots els aneuencs que saben què 
significava aquest hostal per 
anar a peu a les fires de Salàs, de 
Tirvia, etc.. 

És indignant aquesta manca 
d'interès per part de les institu
cions (tant autonòmiques com 
provincials, comarcals i locals) 
envers aquestes petites mostres 
del patrimoni històric. I és 
lamentable que organitzacions 
locals com el nostre Consell Cul
tural de les Valls d'Àneu no arri
bi a temps (manca d'informació? 
manca de mitjans?) per a salva-
guardar-les. Podríem, si més no, 
demanar responsabilitats? Ara, 
el mal ja està fet. 

Francesc Móra 
Estáis, primavera del 91. 
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Lletres de Ponent 
o l'art d'esbandir la boira* 

MillMDOI$ 
BE PONENT 
(1939-1987!Antologia 

h 

Tocaven les darreres campa
nades dels seixanta i bona part 
d'Europa, amb l'ànima encongi
da, era a l'aguait de la primavera 
que, el maig de 1968, havia florit 
pels carrers i places de París. La 
passa d'aquell xarrampió d'uto
pies arribà aviat a casa nostra i 
serví d'atiador de la recuperació 
cultural encetada a finals de la 
dècada anterior. Un procés de 
recuperació falcat, entre altres, 
pel naixement de «Serra d'Or», 
d'«Òmnium Cultural», d'Edi
cions 62, el moviment de la «No
va Cançó» i el retorn de l'exili 
d'una editorial tan emblemàtica 
com Proa. Es vivia, llavors, la 
falsa eufòria de la llei de premsa 
i la modernitat passava per la 
música dels Beatles i la tisorada 
generosa a les faldilles femeni
nes. 

Cap a Ponent, però, tot 
continuava en la immobilitat de 
sempre. La boira s'havia 
escarxofat en la plenitud de l'hi
vern franquista i impedia d'ana-

Jordi Pàmies, Josep ValUcrdú i l'aulor del tcxi hidor Cónsul 

litzar el present amb el punt de 
perspectiva que calia. El 1967, 
Josep Vallverdú al.ludia, amb 
raó, al complex de mancança 
cultural que Lleida arrossegava 
des dels anys de la Renaixença (i) 
i la veritat, és que aquesta cançó 
d'isolaments i mancances havia 
estat sempre peixada per les par
ticularitats d'una geografia de 
frontera, una economia de base 
agrària i una flaca cap a l'esca-
motejament de la pròpia realitat 
cultural. Durant tota la dècada 
dels seixanta, les baluernes del 
règim resistiren eficaçment els 
embats de qualsevol iniciativa de 
recuperació catalana i l'«Institu-
to de Estudios Ilerdenses» esde
vingué, en bona part, el respon
sable de la mediocritat, el pro
vincianisme i la fossilització cul
turals durant la llarga dictadura. 
Per terres de Ponent, Josep Vall
verdú i Guillem Viladot esdevin
gueren, com qui diu en solitari, 
els escassos testimonis d'una lite
ratura en llengua catalana més 
obligada a resistir que no pas es
forçada per surar amb un mínim 
de normalitat. 

Els primers senyals de canvi 
no es començaren a notar fins 
deu anys després. Coincidiren 
amb l'estrena de la nova confi
guració política de l'Estat i amb 
l'establiment universitari de l'Es
tudi General de Lleida. El 1979, 
capdavanteres d'un procés que 
ha arribat fins ara mateix, nai
xien dues revistes literàries que 
semblaven d'empenta i vitalitat: 
«Quaderns de Ponent», sota la 
batuta de Jaume Pont, i «L'Es-
trof» on compartiren el guiatge 
Esteve Mestres i Josep Borrell. 
Tot i que les comparacions no 
són mai prou justes ni encerta
des, la primera rodava en una òr
bita similar a «Els Marges» i la 
segona en la línia de «Reduc
cions». Malauradament, campa-
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ren poc temps i, amb dificultats, 
només allargaren fins a 1983 i 
1985, respectivament (2). De tota 
manera el sarau havia començat i 
s'havia plantat llavor de futur. 
En són una prova les pàgines de 
totes dues revistes que recullen 
els primers tempteigs dels noms 
d'ara: Pep Coll, Carles Sanuy, 
Xavier Macià o Francesc Pané. 

Xavier Macià presentant Les Rutes de 
Ponent 1, de Vidal Vidal. 
Foto cedida per diari «Segre». 

D'Alcampell a Arbeca: Chauvell i Pané 
presentant les darreres creacions. 
Foto cedida per diari «Segre». 

Sens dubte, «Quaderns de 
Ponent» i «L'Estrof» foren el se
nyal d'una inequivoca voluntat 
de moviment. Moviment estron
cat abans d'hora, si ho mirem 
pel costat de les publicacions, tot 
i que, com succeeix amb l'au Fè
nix que reneix de les pròpies cen
dres, la seua mort coincidi amb 
el rebrot d'una segona florada li
terària a la capital de Ponent. El 
1984, la Paeria de Lleida convo
cava el «Premi d'Assaig Josep 
Vallverdú», consolidat en poc 
temps com un guardó de volada 
i, aquell mateix any, Miquel 
Pueyo rellançava i actualitzava 
una vella reflexió a Lleida: ni 
blancs ni negres, però espa
nyols (3). 

Entre 1985 i 1986 la gresca 
s'animà encara més amb una 
doble iniciativa institucional que 
modernitzava, d'una banda, 
l'Institut d'Estudis Ilerdencs (4) i 
inaugurava, de l'altra, la col·lec
ció «Autors de Ponent», fruit 
d'una col.laboració entre la Di
putació i Llibres de Mall. La crisi 
i posterior fallida de l'editorial 
convertí el projecte en una actua
ció un punt irregular i efímera, 
tot i que, de la seua intensitat, en 
donen testimoni la dotzena de tí
tols publicats en un parell 

d'anys: s'hi estrenaren Francesc 
Pané, Pep Coll i Margarida 
Prats, i s'hi publicaren, també, 
obres de Josep Borrell, Jaume 
Pont, Jordi Pàmias, Josep Vall
verdú, Guillem Viladot i Josep 
Espunyes, entre altres. L'atura
da de la col·lecció s'aprofità per 
a fer reviure, novament, la metà
fora de l'au Fènix: les cendres 
d'«Autors de Ponent» escalfaren 
«Les Talúries» —una iniciativa 
similar, però diferent— lligada 
amb l'Editorial Tres i Quatre, i 
mirant de cavalcar per una es
quena d'interessos comuns en 
l'anomenat eix Lleida-València. 

Un tomb literari per la pell 
de Ponent. 

Ara bè, a mesura que crei
xia, la literatura ponentina 
s'anava estirant a tots els vents 
respecte del centre neuràlgic de 
la ciutat que li fa de capital. 
Aquest és un fenomen, diguem-
ne tradicional, que s'ha multipli
cat en els darrers anys. Des 
d'aquesta perspectiva és just 
d'apuntar el bellugueig d'un gra
pat de caps de comarca amb ini
ciatives d'empenta com ara la re
vista «URC» (cuinada a Tàrre
ga) o els premis «Valeri Serra i 
Boldú de Cultura Popular», a 
Bellpuig, i el de «Novel·la Curta 
Ciutat de Mollerussa»^ Afegiu-hi 
l'impacte de revistes com «La 
Pansa», «Pirineu Actual» o 
«Desperta Ferro» —a Tàrrega, 
la Seu d'Urgell i la Franja de Po
nent, respectivament— i us ado
nareu que, tot plegat, suma un 
caliu d'inquietuds i d'activitats 
que no és gens desdenyable· 

I si fos possible un viatge li
terari com les curses de bicicletes 
que apamen una determinada 
geografia, podríem tancar 
aquesta visió panoràmica punte
jant la mena d'indrets del Po
nent català que, aquests darrers 
anys, s'han armat amb una espe
cial significació literària· Propo
so de començar pels aspres del 
Pallars, on els llibres de Pep Coll 
i de Maria Barbal ens hi fan de 
nuncis nostàlgics. Tots dos han 
bastit un plany per la terra per
duda i, del conjunt, sobresurt un 
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títol significatiu de la darrera 
narrativa catalana, Pedra de tar
tera. Si l'excursió continuava pel 
Pirineu que mira a llevant, senti
rem ressonar, per la banda de 
Peramola, els sonets de Josep 
Espunyes i, més al nord, lligat 
amb el record de Pep Albanell i 
d'Antoni Morell, ara s'hi senten 
les primeres narracions de Joan 
Obiols i d'Isidre Domenjó. De la 
muntanya caldrà baixar al pla i 
proposo d'arribar als erms de la 
Segarra passant per la Conca del 
Sió. Farem parada i fonda a la 
rebotiga de Guillem Viladot, 
apotecari d'Agramunt, on els 
versos flairants d'espígol de Jor
di Pàmias es disfressaran amb 
farbalans de poesia visual i escol
taran, atents, el cabdell de brui
xes de Rosa Fabregat. Tot això, 
és clar, sota l'advocació podero
sa de Manuel de Pedrolo, l'es
guard cosmopolita de Josep Ma 
Madern i amb el convenciment 
de Josep Vallverdú deixarà el re
cer de l'Espluga per acostar-se a 
la vetllada. 

L'endemà, abocats a la fe-
racitat de les terres grasses de 
l'Urgell, ens acararem al ritual 
d'intensitats de Maria Mercè 
Marçal, tot mirant de cavalcar, 
si és possible, alguna de les rutes 
de Vidal Vidal. Després, d'es
quena al Segrià i a la capital, ani
rem a furonar pels topants de la 
Franja, des dels morrots d'Obar-
ra fins al pantà de Mequinensa. 
Passant per Balaguer recorda
rem Teresa Pàmies, amb un guix 
nou seguirem el fil d'«Escrivim a 
les parets» i, a Menàrguens, en-

Pané, Macià, Coll, Vidal i Bayo. Els cinc magnífics. Foto cedida per diari «Segre». 

tonarem un plany elegíac a la 
dissortada memòria de Joan 
Barceló. Entrarem a la Franja 
per Alcampell i trobarem l'alè de 
la terra a les contalles de Josep 
A. Chauvell, en els versos d'Hèc-
tor Moret i en la meravella 
d'aquesta Mequinensa colgada 
sota les aigües que reviu, esplèn
dida, a Camí de Sirga, de Jesús 
Moneada. 

I abans de tornar al cor de la 
vella ciutat de Lleida, lligarem, 
passant per Sunyer, els nusos de 
tres poètiques amigues: Jaume 
Pont, Pere Rovira i Joan Marga-
rit. Després de sopar, Vidal Vi-
dals en menarà per un viacrucis 
de bars on trobarem la plana ma
jor del botdepernisme (5) i la ma
tinada ens sorprendrà a la Seu 
Vella llegint poemes i passant 
pàgines de tots els que no he en
certat d'enfilar en aquest viatge. 

Isidor Cónsul. 

* Reproducció per voluntat expressa de 
l'autor del text, publicat a la revista Cul
tura de la Generalitat, l'abril de 1991. 

(1). Vegeu Lleida, problema i reali
tat. Edicions 62. Barcelona, 1967. El lli
bre, coordinat per Josep Vallverdú, era 
de fet un assaig col.lectiu escrit per J. 
Lladonosa, F. Porta, S. Miquel, J. Vall
verdú i J. Gabernet. 

(2). De «Quaderns de Ponent» en 
sortiren quatre números (el darrer 3/4, 
hivern de 1983) i de «L'Estrof», vuit (el 
darrer Primavera - Tardor de 1985). 

(3). Miquel Pueyo, Lleida: ni blancs 
ni negres, però espanyols. Edicions 62. 
Barcelona, 1984. L'obra, guardonada 
amb el premi Xarxa d'assaig actualitzava 
la vella reflexió de 1967 a Lleida, proble
ma i realitat. 

(4). La modernització de l'Institut 
d'Estudis Ilerdencs, a banda d'una reno
vació important de criteris estètics, passà 
pel seu moment culminant, l'abril de 
1987, amb el cicle de conferències Viatge 
a l'interior de la novel, la, que aplegà Ber-
nard-Henry Levi, Baltasar Porcel, Patri
cia Highsmith, Malcom Bradbury, Ma-
muel Vázquez Montalban, Joan Perucho 
i Miquel Delibes. 

(5). A finals de 1987, el diari «El Se
gre» incorporà una secció fixa en català 
sota el titol «Bot de pernes» on, pràctica
ment, hi participarem tots els elements de 
la tribu ilergeta. Era una secció, sobretot 
fresca, agosarada i desimbolta, i que ser
vi de banc de proves per a joves escrip
tors que començaven. Editorial Empú
ries n'ha publicat una doble selecció: una 
de col.lectiva, Bot de pernes (1989) i una 
altra d'individual: Vidal Vidal, Geogra
fia impúdica (1990). 
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Militància dialectal 

De fa un temps que, per fi, molta gent s'ha adonat d'alguns dels perills 
de la televisió. 

• crea addicció en els més petits, 
• provoca manca de comunicació en les famílies (a l'hora de menjar, 

asseguts a taula, només parlen els presentadors de les noticies), 
• crea dropada en la gent (alguns, més s'estimen encarxofar-se al sofà 

que no pas fer alguna activitat). 
• provoca debilitat al cervell (no cal plantejar-se ni qüestionar-se res, 

perquè ja t'ho donen mastegat), 
• resta públic als cinemes (ja fan pel·lícules per la televisió i, a més, hi 

ha els videos), 
i tants d'altres com n'hi vulgueu afegir. 

N'hi ha, però, encara una altre, també molt greu, que voldríem co
mentar: l'homogeneïtzació de la llengua. 

Lligat a la tendència social i política de despreocupació i d'abandó del 
món rural en favor del món urbà, hi ha el factor de la llengua: la llengua 
dels mitjans de comunicació (publicacions, ràdio, TV), desenganyem-nos, 
no és una llengua «estàndard», és una llengua urbana. I encara gosaríem a 
dir més: és una llengua barcelonina. I ens cal argumentar una afirmació tan 
contundent com aquesta: 

• Per una banda, l'accent, la fonètica. A la TV només sentim a parlar 
en «barceloní»: dibuixos animats, pel.lícules, informatius... I si podia ha
ver-hi algú amb una fonètica diferent, de mica en mica s'ha anat contami
nant de la de la «casa» (fixem-nos, per exemple, en la M. Pau Huguet). 

• Per una altra banda, el contingut de la llengua. Per si no n'hi havia 
prou amb els neologismes, els tecnicismes... paraules que, tot sovint, no 
entenem la meitat de la població, han desaparegut aquelles expressions més 
genuïnes de la nostra parla: «un ramat de camins» ha estat substituït per 
«un munt de vegades», totes les coses extraordinàries s'han convertit en 
«súper-no-sé-què»... 

• I, encara, el contingut urbà: se suposa que tothom fa vacances, com 
a la ciutat; se suposa que a tothom li importa la densitat del trànsit a les 
sortides de les ciutats (= Barcelona); se suposa que a tothom li importa el 
recorregut que s'haurà de fer el dia que tallin el carrer X a causa de les 
obres, etc., etc., etc. 

Per contrarrestar aquest bombardeig urbà, ens queda la força de vo
luntat de la «gent de comarques», no deixar-se enlluernar per una manera 
de parlar tan bona com la de tothom... i estar convençuts que no ens hem 
de corregir ni reprimir ni els tortosins, ni els pallaresos, ni els ribagorçans, 
ni ningú. 

És el que en podríem dir «militància dialectal». 

Josepa Berenguer i Fabregat 
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INVENnrARI D'ESGLESIES 

Pallars Sobirà 
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VI, CASTANYES i CARGOLS AMB BANYES 
LA TARDOR. 
Diversos autors. 
Edicions Pleniluni. Barcelona, 1987. 

Aquest llibre forma part d'un cicle de reculls sobre folklore que abraça 
tot l'any: l'hivern, l'estiu, la tardor i la primavera. Són un compendi de di
tes, cançons i danses preparat perquè els educadors en puguin treure mate
rial de treball d'una forma pràctica i àgil, especialment d'aquell que ha es
tat menys popularitzat i que, per tant, restava menys a l'abast. Inclou un 
apèndix amb reflexions sobre el tema, suggeriments de treball i un índex 
classificatori de matèries. 

INVENTARI D'ESGLESIES 
PALLARS SOBIRÀ, núm. 9. 
Josep M. Gavín. 
Artestudi edicions. Barcelona, 1981. 

Josep M. Gavin, Barcelona 1930, ha tingut sempre la vocació de 
col.leccionista. Des de ben petit ha col·leccionat estampetes de Sant Josep, 
segells, cromos de diversos temes, cendrers de propaganda, anelles de ci
gars, capses de cigarretes, estampería religiosa universal, postals catala
nes... Finalment trobà la vocació que l'absorviria sempre més: no ès altra 
sinó la de «col.leccionar» campanars, en fotografia, com és natural. Es 
tracta dels edificis existents a la Catalunya històrica, i n'estudia cada detall 
i cada racó, sense deixar cap església, capella, ermita, monestir, oratori, 
etc. Amb aquests materials crea l'anomenat Arxiu Gavín, que actualment 
conté una recopilació fotogràfica que ultrapassa les 100.000 fotografies, les 
quals representen uns 8.500 edificis religiosos del nostre país. 

RESPOSTES DE LA VALL DE CABDELLA AL QÜESTIO
NARI DE FRANCISCO DE ZAMORA (1790). 
Presentació i edició a cura de Martí Boneta. 
Pròleg de Ramon Baixareu. 
Pagès editors. Lleida, 1991. 

L'any 1969, Ramon Boixareu publicava la «Resposta de la Pobla de 
Segur al Qüestionari de Francisco de Zamora. Expressava l'esperança 
que allò n'era el començament, i que a continuació s'anirien publicant les 
respostes d'altres pobles o corregíments. El Centre d'Estudis del Pallars re
collí el testimoni. De manera continuada i dins de la col.lecció «La cullere
ta» s'han publicat tres respostes més: l'any 89, a cura del mateix Ramon 
Boixareu, apareixia la del corregiment de Talarn; el 1990, a cura de Pep 
Coll, les d'Aramunt, Erinyà, Pessonada, Rivert, Sant Martí de Canals-Ser-
radell, Sessís, Toralla í Torallola. El llibre que us presentem recull les res
postes de la Vall de Capdella: Aguiró, Antist, Astell, Beranui, Mont-Ros, 
Oveix, Paüls, Pobellà, La Pobleta i La Torre de Capdella. Completa l'edi
ció tres annexos: I) Descripción de! Valle de Capdella y Coma de Mont-ros. 
II) Noticias del monasterio, villas y pueblos de Santa María de Gerri, i III) 
El cens del comte de Floridablanca, 1787. 
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LASCARIS 
PRINCESA GREGA, COMTESSA DEL PALLARS. 
Concepció G. Maluquer. 
Editorial: Institut d'Estudis Ilerdencs. Col.lecció Cigne. Lleida, 1991. 

Concepció G. Maluquer (Salàs, Pallars Jussà, 1918) es dona a conèi
xer com a escriptora molt tardanament. S'inicia a la literatura com a poeta, 
l'any 1957, amb «les creus al vent» Premi Ciutat de Barcelona. Entre el 
1961 i el 1971 publica sis llibres de prosa: tres novel.les breus (Dues cases, 
1961; Parèntesi, 1962 i Què s'ha fet d'en Pere Cots?, 1966) i tres novel.les 
(Gent del Sud, 1964; Aigua tèrbola, 1967 i Gent del Nord, 1971). Es tracta 
d'una obra narrativa important i sòlida, de tractament realista, en què la 
instrospecció psicològica dels personatges, l'emmarcament històrico-social 
i la descripció detallada d'ambients i situacions esdevenen els trets més sig
nificatius. 

Amb Lascaris recuperem una escriptora i un magnífic poema. En el 
fons, Lascaris ès una anècdota històrica que serveix d'excusa a la nostra 
autora per aprofundir en dos temes: els amors d'una dona i la geografia pa-
llaresa. Tant l'un com l'altre constitueixen, de fet, dues constants prou sig
nificatives al llarg de tota la seua obra poètica i narrativa publicada. 

LA NIT DELS ARUTAMS 
Maite Carranza 
Columna Edicions, S.A. Barcelona, 1990. 

Maite Carranza va néixer a l'Eixample de Barcelona l'any 1958. És 
professora de llengua i literatura catalanes en un institut de batxillerat i té 
dos fills. Es va donar a conèixer el 1986 amb Ostres, tu, quin cacau, que as
soli un gran èxit i fou guardonada amb el premi de la Critica Serra d'Or. 
Aquell mateix any guanyà el premi Josep M. Folch i Torres amb La revolta 
dels lactants. La nit dels arutams és l'obra guanyadora del premi Joaquim 
Ruyra de l'any 1989. 

La nit dels arutams és una novel.la d'aventures extraordinàries, narra
da amb un ritme trepidant, on l'amor, els ambients exòtics i les situacions 
extremes contrasten amb l'humor que presideix tot el relat. 

L'ECOMUSEU DE LES VALLS D'ÀNEU: LA IDENTITAT 
D'UN TERRITORI. 
Diversos autors. 
Edita: Consell Cultural de les Valls d'Àneu. Lleida, 1991. 

Es tracta d'una publicació que exemplifica el projecte d'Ecomuseu de 
les Valls d'Àneu tot reflectint l'exposició que es presentà al Paller de Casa 
Gassia el novembre del 1990 i que partia de tres unitats expositives: Home, 
territori i temps; patrimoni integral i, difusió. 

A través d'un senzill recorregut ens presenta tot un seguit de centres 
d'interès i d'elements conceptuals que giren entorn del projecte ecomuseís-
tic. Analitza: Què és un ecomuseu?, per què un ecomuseu a les Valls 
d'Àneu?. Presenta el projecte estrictament: l'ecomuseu de les Valls 
d'Àneu, infraestructures que presenta el projecte, patrimoni integral 
(l'exemple del procés de la fusta, àrees d'interès i d'actuació) i finalment 
considera la importància de la difusió: coneguem les Valls d'Àneu. 
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ÀPN1CA 
VENT DE PORT 

pel professor Tríngoles 

Segurament hi ha molt poca 
gent que no hagi fullejat, com a 
mínim algun cop i ni que sigui 
d'amagatotis, un exemplar d'al
guna revista d'aquestes que par
len de les diferents necessitats 
biològiques dels famosos. I cal 
preguntar-se per què aquest grup 
d'individus que apareixen setma
na darrera setmana als quioscos i 
papereries del pais desperten tal 
interès entre la concurrència, o 
per què es fa de la quotidianitat 
d'aquesta raça valerosa una 
qüestió de vida o mort. Potser 
m'equivoco, però possiblement 
sigui l'èxit social l'element comú 
que els agermana. Un èxit deri
vat de la seua vida d'artista, o de 
noble, o de dedicacions força es
tranyes i no del tot definides, o 
de tot alhora, perquè ni la salut, 
ni els diners, ni els gustos estè
tics, ni el beure en porró fan 
d'aquesta trepa un grup homo
geni. El cas és que la societat els 
ha convertit en camp de proves 
de nous costums i modes, en ar
quetipus a imitar, i alguns acon
segueixen marcar el cami a se
guir. Així, no és estrany que ca
da vegada que respiren, les revis
tes del cor ho esbombin: que si el 
fill petit de la tonadillera ja no es 
pixa als calçotets; que si la Cha-
veli cada dia s'assembla més a la 
seua mare, en tot; que si la Lola 
està vivint una segona joventut; 
que si Tita està enamorada del 
seu marit perquè el baró és un 
home atractiu, intel.ligent i amb 
una gran facilitat de paraula; 
que si a la Marta li agrada el cafè 
ben carregat i tal i qual Pasqual. 
Doncs bé, Miquel Barbi i Supe-
restar, de casa Preciós d'Unarre, 
enlluernat per aquest món de 
glamour, m'ha fet arribar una 
carta brodada on em demana 
consell sobre un problema que 
no el deix dormir. La carta, de 
vellut groc amb barret a conjunt, 
diu el següent: 

Apreciat Tringoles, la majo
ria de la gent ni em coneix ni sap 

de la meua existència perquè la 
vida no m'ha tractat com em me
reixo. Sóc una bellíssima perso
na, en totes les accepcions del 
terme, però cap periodista espe
cialitzat se'n recorda de mi a 
l'hora d'incloure-hi una exclussi-
va que parli de les meues vivèn
cies. La veritat és que no tinc res 
a envejar a tota aquesta colla de 
dròpols que pul.lulen setmanal
ment per l'anomenada premsa 
del cor, llevat quejo no hi surto. 
I sé que mai arribaré a realitzar-
me com a ésser humà mentre 
l'opinió pública no es faci ressò 
del cúmul de perfeccions a imitar 
que poden trobaren la meua per
sona. Des de festes fins a gales 
benèfiques, passant per celebra
cions d'aniversaris i altres events 
socials, tot ha estat inútil en la 
dura senda de l'ascensió social i 
de l'èxit. Què puc fer perquè les 
revistes parlin de mi? He venut la 
borda i mig ramat per comprar 
un títol nobiliari com a últim re
curs per fer realitat els meus an
hels. Però ni aquesta decisió 
dràstica ha dut a bon port el meu 
desig. Professor Tringoles, do
neu-me a conèixer! Sou el meu 
últim consol. 

Benamat Miquel, l'ÀRNI-
CA és una publicació oberta a 
tothom qui vulgui col.laborar en 
la dinamització i potenciació cul
tural de la terra d'Àneu. D'altra 
banda, el fet que hi surtis en una 
de les seues seccions et reportarà 
una fama que ja voldrien per 
elles les velles glòries de temps 
passats, ja que la seua difusió és 
internacional. Et diré, però, que 
hi ha altres publicacions més in
dicades per aconseguir el que 
vols. Penso que les seccions dels 
diaris destinades als successos 
resten obertes a la teua imagina
ció, i sense que et costi ni un du
ro. Tot i així, reflexiona sobre els 
avantatges i els inconvenients 
que comporta ser conegut arreu i 
sopesa prudentment les conse
qüències. 
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