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ÁRNICA 
NIAL 

Recentment el Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya ha atorgat els PREMIS NACIONALS DE CUL
TURA POPULAR: l'Ateneu Popular de Ponent de Lleida ha 
estat guardonat per la millor iniciativa de renovació associati
va; l'Esbart Santa Tecla de Tarragona i l'Esbart Sant Cugat de 
Barcelona per la millor iniciativa artística popular. El premi a 
la millor acció de dinamització cultural ha estat condedit al 
CONSELL CULTURAL DE LES VALLS D'ÀNEU. 

El premi reconeix la tasca àmplia de dinamització cultural 
que se s'ha vingut desplegant des que el 1983 naixia el Consell 
Cultural. Recuperació-conservació-difusió i restitució del Pa
trimoni Cultural aneuenc, objectius bàsics, línies mestres tra
çades amb il·lusió, eixamplades i completades després d'anys 
de funcionament. Tasca cultural que se solapa i compenetra a 
una subcomarca amb identitat geogràfica i personalitat histò
rica pròpia. La recuperació del patrimoni popular —jornades 
culturals, Santa Águeda, Veïnats, falles d'Isil (reconegudes en
guany com a festa d'interès nacional), pujada a Salau, fira de 
Santa Teresa—...; patrimoni documental —creació de l'Arxiu 
Històric de les Valls d'Àneu—; patrimoni natural —Escola de 
Natura, avui Camp d'Aprenentatge de la xarxa del Departa
ment d'Ensenyament—; patrimoni arqueològic —excavacions 
a la necròpolis d'Alós i al jaciment Castell de València 
d'Àneu—; patrimoni artístic i monumental —col.laboració 
amb els municipis aneuencs en la recuperació de monuments 
singulars (esglésies, comunidors, ponts romànics, torres de 
guaita...): església parroquial d'Escaló, Son, Borén, Isavarre, 
Alós, Esterri d'Àneu, monestir de Sant Pere de Burgal, Santa 
M. d'Àneu, Sant Cosme de València, Sant Joan d'Isil, torre de 
guaita d'Escaló i Espot, pont romànic d'Espot, serradora 
d'Alós, casa Gassia d'Esterri, restauració del retaule gòtic de 
Son, i d'altres en projecte: església parroquial de Berros Jussà, 
d'Unarre, d'Isil, comunidor d'Unarre, Sant Beado, palanca 
d'Àrreu—...; patrimoni integral —Ecomuseu de les Valls 
d'Àneu; recerca: casa i família a les Valls d'Àneu, el món de la 
fusta; recuperació d'infrastructures, divulgació: fulls i qua
derns de l'ecomuseu, exposicions, vídeos...; i difusió amb la 
revista Árnica. 

El Premi Nacional ens permet de sintetitzar en unes quan
tes ratlles l'esforç d'individus i col.lectius en benefici del co
mú. Cal per tant estructurar el model de societat en què volem 
viure i desenvolupar-nos. Cal col.laborar en la definició d'es
pai que ens subjecta com a éssers i amb el qual ens identifi
quem. De sempre, la societat civil ha empès amb dinamisme el 
carro del futur, ha solcat i projectat el perímetre d'actuació 
que se centra en un territori concret. 

Catalunya és una nació capdavantera en el món associa
tiu. En ell la societat ha volcat una pregona capacitat de trans
formació i de progrés, de superació i sobretot una constant i 
inestimable dedicació a la col.lectivitat. 



LA PIPIDA 
per Joan Abella i Jordi Abella 

L'antropologia en cinemascope 
o la polaroid de la realitat 
Entrevista a Llorenç Prats i Canals 

\ . 

La Pidida en acció: qui entrevista a qui? 
Fot. EVVÀ. 

Llorenç Prats és doctor en 
Antropologia Social, cap de la 
secció d'Antropologia de l'Estu
di General de Lleida i president 
de l'Associació Catalana del Pa
trimoni Etnològic. Entre les 
seues publicacions cal destacar 
El mite de la tradició popular 
(guardonat amb el premi xarxa) i 
coautor de La cultura popular a 
debat. Actualment està investi
gant sobre les topografies mèdi
ques i els metges higieniestes, i 
treballa també en la confecció 
del marc general i pla estratègic 
de l'Ecomuseu de les Valls 
d'Àneu. 

Explica'ns la teua vida, i re
corda que només tenim una cin
ta. Qui és Llorenç Prats?, d'on 
ve?, a on va?, què fa? 

«Je, je, je, què vols que 
t'expliqui de la meua vida? 
Doncs vaig estudiar de gran, vaig 
començar la carrera després de 
fer molts «pinitos» universitaris i 
estar emmerdat amb coses du
rant els finals dels seixanta i 
principis dels setanta, fent molta 
activitat cultural variada. Fins 
l'any que va morir el Franco ha
via estat fent d'animador cultu
ral però sense sou ni càrrec, a 
Sant Feliu, fent Cine clubs, fent 
teatre, portant revistes, anant a 
la universitat però sense matricu
lar-me mai, llavors anava a clas
ses del Solé Tura, a classes del 
Manolo Sacristán, anava a as
semblees i a recitals de nova can
çó, i a manifestacions i coses 
d'aquestes, he, he, m'ho vaig 

passar en gran, vaig començar 
coses diverses, vaig començar 
magisteri una vegada, fins que al 
final, al 74 vaig fer un curs de fi
lologia però no em va agradar, i 
al 75 vaig entrar a Geografia i 
Història. Jo no tenia ni idea de 
l'antropologia, vaig descubrir el 
rotllo aquest de l'antropologia 
que suposo que era el rotllo que 
s'adaptava més bé a tot aquest 
currículum anterior de fer cin
quanta mil coses, el que em per
mitía fer coses més globals i fi
car-me una mica amb tot i vaig 
fer la carrera entre el 75 i el 80, 
després de la carrera treballava, 
és clar, no he estudiat mai sol. 
Vaig començar que treballava de 
llibreter, jo havia posat una lli
breria quan tenia 16 anys, vaig 
continuar guanyant-me la vida 
dedicant-me al teatre i després 
vaig acabar de professor de Ca
talà, això durant la carrera, lla
vors quan vaig acabar-la vaig 
continuar treballant com a pro
fessor de català i vaig començar 
a donar classes d'antropologia a 
l'ICESB a Barcelona, a l'Institut 
Catòlic d'Estudis socials de Bar
celona. El 81 vaig presentar la te
sina que va ser la història del fol
klore a Catalunya, una revisió 
general, i després a partir del 81 
vaig guanyar una beca d'investi
gació, vaig començar a preparar 
la tesi però bé, molt poca cosa, 
vaig continuar treballant a 
l'ICESB, fent conferències i co
ses aixi i després el 83 vaig entrar 
aquí, a Lleida a la Universitat i 
del 83 cap aquí he continuat tre
ballant a Lleida, vivint a Barce-



La pipida 

L'Estudi General de Lleida, també, la 
Universitat del Pirineu. 

lona fins aquest estiu, fent la tesi 
doctoral, portant les assignatu
res i intentant engegar l'àrea 
d'antropologia que quan vaig ar
ribar aqui era pràcticament ine
xistent perquè era allò «tierra 
quemada». 

Ha merescut ¡'esforç, des 
què vas començar fins ara? 

Sí perquè m'ho he passat 
molt bé amb totes aquestes histò
ries jo he disfrutat moltissim. La 
meua vida ha estat una vida molt 
trasbalsada, molt moguda, i 
molt ocupada sempre, llavors su
poso que la última raò perquè 
fas totes aquestes coses és perquè 
hi disfrutes molt. La meua vida 
és això, no només això, però la 
meua vida és això. Sí ha meres
cut l'esforç. 

Tu tens un origen rural o ur
bà? ? 

El que passa és que la meua 
tradició familiar és molt diferent 
en aquest sentit perquè tinc la 
branca del pare és d'una casa de 
pagès, els avis van morir sent pa
gesos i van morir sense camps 
perquè els camps els va enterrar 
l'autopista, en canvi per la ban
da de la meua mare era una casa 
de proletariat industrial. L'avi 

era conductor de camions o de 
taxi, però els altres homes de la 
família tots eren treballadors in
dustrials del tèxtil. Llavors bar
rejo una mica les dues tradicions 
aquestes, la tradició industrial 
obrera dura i pura, i la tradició 
pagesa. 

/ creus que aquesta combi
nació afavoreix el teu interès per 
l'antropologia? 

No, no, en absolut, que em 
fiqui en el món de l'antropologia 
té molt més a veure amb tots els 
canvis culturals que es produei
xen a Europa i que van arriban 
aqui de retruc els anys seixanta i 
principis dels setanta, que no pas 
amb la meua biografia. Sóc una 
persona molt desarrelada jo, sóc 
una persona que no em costa 
gens canviar de lloc i fins i tot no 
em costa gens canviar de gent. 

Tens capacitat d'integració? 
Sí, absoluta, absoluta i cap 

sensació d'arrelament. 
Diries que la teua feina és 

vocacional, o no hi creus amb 
aquestes coses? 

Jo no hi crec amb les voca
cions, la única vocació que he 
sentit a la meua vida és quan era 
molt petit i voha ser capellà, je, 
je, je, crec que l'antropologia i el 
tipus de treball universitari em 
permeten de reinventar el meu 
treball, de reinventar la meua vo
cació si vols, cada vegada que ho 
cregui necessari, jo sóc una per
sona que tinc una curiositat molt 
gran per moltes coses i llavors, el 
que no podria sofrir seria l'estar 
ficat en un lloc de treball i amb 
un tipus d'activitat que m'obli
gués tota la vida a veure el món 
per un forat, jo necessito aquest 
canvi, i aquest canvi me'l permet 
la mateixa estructura laboral en 
què estic ficat. 

Quina és la teua principal 
distracció fora de la feina? 

Bé, la meua passió fona
mental fora de la feina és la 
muntanya, amb la muntanya 
tinc una relació gairebé diria atà
vica, tinc una relació que no és 
una relació massa racional, en la 



La pipída muntanya arribo a cometre im
prudències, vaig a la muntanya 
per la pura atracció de la munta
nya, em deixes sol a la muntanya 
i puc arribar a anar-me'n molt 
lluny tot i sabent que estic anant-
me'n tant lluny que encabat no 
tinc temps per tornar per exem
ple, vull dir, això m'ha passat 
més d'una vegada, però és una 
relació curiosament que l'he des
coberta de gran, llavors dintre 
d'aquesta mateixa història entra 
l'interès per formes de vida, no 
ho sé, deu ser l'home i la natura
lesa, coses aixi. 

Què és i per a què serveix 
l'antropologia? 

L'antropologia és una cièn
cia social que es mira la societat 
amb un teleobjectiu, és la ciència 
del detall com diu el Ricardo 
Sanmartín, i és veritat, l'antro
pologia fa macro-fotografies de 
petites realitats socials, llavors 
arriba a tenir una informació 
molt detallada de comporta
ments de les persones, de con
ductes de petits col·lectius so
cials. L'antropologia és la cièn
cia de la cultura, i la cultura és el 
que en podríem dir la carta de 
navegació de tota societat. La 
societat no és un col·lectiu de 
persones que viuen juntes i que 
actuen segons els seus instints, si
no que la societat té unes pautes 
de conducta, unes normes, uns 

El Pirineu: futur camp de treball de la Univesitat de Lleida? Fira de Santa Teresa d'Esterri 
d'Àneu.Fot.EVVÀ. 

hàbits que es transmeten de ge
neració en generació i que al 
llarg de la nostra vida hem 
d'aprendre. L'antropologia ens 
ensenya a entendre el nostre 
comportament, i ens ensenya 
també, que coneixent la nostra 
pròpia cultura ens dona la possi
bilitat de domínar-la, de contro
lar-la, de poder esdevenir amo i 
senyor del teu propi destí. 

Què és el patrimoni etnolò
gic? 

El patrimoni etnològic és el 
patrimoni d'una societat, és la 
herència que es rep dels avant
passats i que a la vegada trans
met als descendents. Aquella 
imatge tant bonica del Alberto 
Cirese que deia que nosaltres no 
som els propietaris de la terra, si
nó que la tenim en préstec dels 
nostres néts. 

Hi ha un poema del Bertol 
Brecht que descriu una caseta a 
la vora d'un llac amb unes mun
tanyes i uns arbres... un paisatge 
idíl·lic, i diu, «i per la xemeneia 
surt un filet de fum, i si no fos 
per aquest filet de fum, quina de
solació; és el filet de fum, que és 
la vida humana, el que dóna sen
tit a tot això· El patrimoni etno
lògic el que fa és seleccionar, i no 
entendre la selecció d'una mane
ra arbitrària· El que cal trobar 
per construir el patrimoni etno
lògic és, quines són les claus o els 
nòduls que permeten interpretar 
el que ha estat la transició i la 
història d'unes formes de vida· 

El pirineu i la Universitat. 
Què en penses dels diferents pro
jectes que s'estant portant a ter
me al Pirineu lligats amb la uni
versitat? 

Jo penso que les perspec
tives pel pirineu són francament 
optimistes dintre del context de 
la comunitat econòmica euro
pea, perquè el pirineu es conver
teix en un dels tres grans espais 
naturals de la C·E·E· Per una 
banda hi ha els Alps, el segon 
parc natural serà el Pirineu i el 
tercer serà l'aquarama d'Euro
pa, que és la Mediterrània. 
Aquests tres espais són realment 
claus, i quan dic que són econò-



La pipida 

El mite de la tradició popular, obra de 
Llorenç Prats. 

micament estratègics, vull dir 
que són políticament estratègics. 
En aquest sentit, penso que el Pi-
rineu pot ser un lloc en que 
s'aboquin molts recursos que en 
definitiva és el que ha de perme
tre la conservació natural i de pa
trimoni cultural que correlativa
ment hauria de permetre que es 
mantingués una població piri
nenca més o menys estable, vull 
dir quejo no veig tant boja aque
lla idea d'allò que hem dit tantes 
vegades que sen's hauria de pa
gar per viure aqui. 

La relació Pirineu-Universi-
tat de Lleida, és una relació per 
una banda natural i necessària, i 
per una altra, oportunista per les 
dues bandes. Una relació natural 
perquè si es constitueix un nucli 
universitari a Lleida ha d'inten
tar irradiar els serveis a tot el ter
ritori de la Catalunya interior, 
que és el territori que natural
ment li pertoca i dintre d'aquest 
territori el Pirineu. 

La universitat de Lleida és 
una universitat petita, per tant 
no pot fer-ho tot, és una univer
sitat que s'especialitza en deter
minades coses, com per exemple 
el tema de pirineus, fer un perfil 
de la problemàtica des de tots els 
punts de vista: desenvolupament 
econòmic, assistència sanitària, 
legislació relativa a Parcs natu
rals. Això a la universitat de 
Lleida li interessa perquè, piri
neu, segurament voldrà dir re
cursos, diners per investigació i 
per desenvolupar programes. 1 al 
Pirineu li interessa reclamar a la 
universitat de Lleida com un 
equipament propi i apropiar-se 
d'aquest equipament amb molts 
sentis. 

/ en aquest context, com 
veus el projecte de l'Ecomuseu 
deies Vallsd'Àneu? 

Jo penso que l'Ecomuseu de 
les Valls d'Àneu és fill d'un fe
nomen molt característic de Ca
talunya, aquesta capacitat d'as
sociacionisme que té la societat 
civil catalana. Aquest fenomen 
social lé les seues arrels en l'ex
cursionisme del Segle XIX. Però 
hi ha una quantitat d'associa
cions culturals, veus en el cas de 

les Valls d'Àneu resulta que 
aquest fenomen d'associacionis
me conflueix amb l'empenta i la 
capacitat d'utilitzar recursos ex
traordinaris d'unes persones que 
són capaces contra tota lògica de 
fer quallar en un lloc on no hi ha 
base demogràfica, ni recursos 
econòmics, uns projectes per la 
pròpia iniciativa històrica d'unes 
determinades i poques persones 
que fan un esforç en aquest sen
tit. El que passa és que ha arribat 
el moment d'elaborar el plà es
tratègic de l'Ecomuseu perquè en 
els propers anys es clarifiquin les 
funcions socials que ha de com
plir l'Ecomuseu i de cara a la po
blació de les Valls d'Àneu, i la 
relació que ha de tenir l'Ecomu
seu amb un potencial públic visi
tant bàsicament turístic i la fun
ció que ha de tenir l'Ecomuseu 
com a instrument de ciència i co
neixement per tota la humanitat. 
Fins ara, s'han fet moltes coses, i 
penso que no s'han fet en mala 
direcció, que s'han anat fent bé, 
no caldrà amputar-ne cap, per 
entendre'ns, però son a temps 
encara, però potser d'aqui un 
temps ja no hi seriem a temps, 
d'ordenar-ho i de fer-li el marca 
en aquesta iniciativa. En aquest 
sentit, crec que ens hem de plan
tejar bàsicament aquestes tres 
preguntes, què ha de ser l'Eco
museu per a la població de les 
Valls d'Àneu? que probablement 
per a la població de les Valls 
d'Àneu no hauria de ser un eco-
museu o un museu, sinó una al
tra cosa, per la població de les 
Valls d'Àneu i per la població 
del Pallars en general. Després, 
que ha de ser l'Ecomuseu en re
lació a la població flotant del Pi
rineu i com l'Ecomuseu pot ser 
un instrument de contenció i re
conducció d'aquesta mena 
d'onada de població, com l'Eco
museu pot ser un canal de con
ducció, d'orientació de pautes de 
conducta, aquest és un segon 
repte per l'Ecomuseu. I tercer, 
que és l'Ecomuseu en la humani
tat, en la comunitat científica in
ternacional, és a dir, com instru
ment de ciència i coneixement 
quines funcions ha de cumplir. 



NICA 
L'ARNA 

«Obrir o trencar 
lo Port de la Bonaigua» 

Els vint-i-vuit quilòmetres 
de carretera que cal recórrer des 
d'Esterri (948 m.) al Cap del 
Port de la Bonaigua o de Pedres 
Blanques (2.072 m.), no oferei
xen, avui dia, cap problema als 
vehicles que des del Pallars Sobi
rà es dirigeixen a la Vall d'Aran 
o als que ho fan en sentit contra
ri. Sí que, al cor de l'hivern, al
gun any, el Port pot quedar en
cara «tancat» del tot a la circula
ció durant breus períodes de 
temps. Això no obstant, la mo
derna maquinària que existeix 
per netejar les calçades, més el 
fet inqüestionable que —excep
tuant situacions concretes— ja 
no es produeixin les precipita
cions de neu «d'abans» amb els 
gruixos corresponents, fa que a 
les darreries del nostre segle mol
tes persones el considerin com un 
pas de muntanya incapaç de 
crear greus problemes. Com a 
molt, potser, com una font d'in
formació sensacionalista i anec
dòtica per als Rodríguez Picó de 
torn. Que de tot hi ha a la vinya 
del Senyor... 

La Mare de Déu de les Ares, senyora del Pon de Pedres Blanques. Pot. Daniel P 

Tot i que potser el lector ja 
tingui coneixença d'alguns episo
dis ocorreguts fa més de cent cin
quanta anys o d'altres de poste
riors —si bé sempre d'abans del 
1924 en què fou inaugurada la 
carretera— pensem que sempre 
és interessant arreplegar allò que 
altres ens deixaren com a testi
moni escrit, si més no, com 
s'acostuma a dir ara, «per a in
formació de les joves genera
cions» (com si aquestes, si tenen 
inquietuds, no poguessin trobar-
ho per elles mateixes). 

Un fet històric: el «Port» 
que també s'anomenava «de Pa
llars» 0 «d'Àneu», era conside
rat a l'hivern com a molt perillós 
i això es justificava per les moltes 
desgràcies que ben sovint s'hi es
devenien. Els gruixos eren més 
que considerables, el terrible 
torb arremolinava la neu i ben 
sovint la necessitat ineludible de 
creuar-lo representava deixar-hi 
la pell. 

Mn. Jacint Verdaguer va es
criure: «Més amunt, vers lo port 
de la Bonaigua, cada any hi 
cauen llamps, i sota ses immen
ses onades de terra solidificades 
hi ha més d'un pobre viatger en
terrat». 

Hi ha casos força divulgats 
com el de Pascual Madoz, autor 
del Diccionario geográfico-esta-
dístico-histórico (¡845-50), el 
qual l'any 1835 com a jutge i cap 
militar a Viella, el travessà amb 
un escamot armat i per poc que 
no arriba ningú a l'Hospital de la 
Bonaigua; o el d'un grup sortit 
d'Esterri, el febrer de 1843, del 
qual en morien sis i només un se
tè pogué arribar, pròxim a la 
mort, a Tredòs; o encara el 23 de 
gener de 1844 amb vuit occits 
juntament amb deu cavalleries. 
Coneixem, també, el testimoni 
d'una persona molt coneguda a 
les Valls d'Àneu, Francesc Sas-
trada. Guarda de caça i pesca 
que ens confirmà, fa pocs anys, 
que la seua àvia i família moriren 
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d'un allau, quan el marit era a la 
fira de Salàs, tot i que es refugia
ren a Casa Andreuet de Sorpe. 

És evident, doncs, que el 
«Port» romania tancat ben so
vint sis mesos a l'any, tot i dispo
sar de l'Hostal de Baix i de Dalt 
(1.610 m.), dels que Juli Soler i 

Trencar el Port era una aventura molt 
arriscada. Fot. Daniel Pi. 

Santaló el 1906 deia, textual
ment: «aquests paradors, ensems 
que serveixen de punts de proveï
ment pera'ls nombrosos tragi
ners que fan el comerç de la Vall 
d'Aran, són refugis a l'hivern 
pera'ls viatgers que volen passar 
el port, y, malgrat trobar-se molt 
escassos d'elements, presten 
bons serveys, trobant-se oberts 
tot l'any». 

També es podia confiar, en
cara que menys, amb el gran co
bert per al ramat de les Ares, 
gens negligible als seus 1.800 m., 
i del que el patrici aneuenc Joa
quim Morelló va escriure, el 
1904: «Creyem que ab poch cost 
podria convertir-se en refugi dels 
viatgers que han d'atravessar el 
port durant el mal temps, que re
gularment dura vuit o nou me
sos, y tal volta s'evitarien algu
nes desgracies de les que tant so
vintegen. És una idea que exposo 
a la consideració dels aneuenchs, 
especialment dels pobles que 
gaudeixen del dret de pasturar-hi 
ses remades». Amb els anys, el 
suggeriment de Morelló fou rea
litat i els guardians, empleats de 
l'Estat, donaven bona acollida 
als transeünts, pels voltants del 
1926 i ja fins els anys 50 en què 
començà l'abandonament. 

Hi ha uns paràgrafs en el lli
bre «Excursions pels Pirineus» 

de Josep M^ Guilera, editat 
l'any 1959 (pàgines 110 i 111) 
que considerem interessants per 
la relació que tenen amb el tema 
encetat en les presents ratlles: 

«Els guardians dels dos re
fugis extrems, el de les Ares i el 
del Ticolet, tenien llavors l'obli
gació d'acompanyar gratuïta
ment els qui arribaven per passar 
el port. Els duien fins al refugi 
del cap del Port, í allí el guarda 
d'aquest els acompanyava fins al 
refugi de l'altre costat. Encara 
els del darrer refugi els conduïen 
fins a deixar-los ben encarrilats 
de cara a la vall i lluny dels pe
rills i de les boires i torbonades 
de la collada. 

Si els qui passaven eren gent 
que ja coneixia el port, que era el 
cas més freqüent, renunciaven a 
l'acompanyament, però llavors 
el guarda d'un refugi prevenia 
l'immediat pel telèfon particu
lar, de la colla que passava, i si 
s'esdevenia algun accident o es 
retardava el seu pas els del refugi 
següent sortien a cercar-los». 

Per acabar hem de parlar 
dels motius que un hivern darre
ra l'altre, obligaven a «obrir o 
trencar lo Port». Certament aixi 
consta en el títol, si bé ens hem 
permès de parlar de moltes més 
coses, sense allunyar-nos gaire 
del tema. 

El motiu principal, sens 
dubte, era la necessitat de fer ar
ribar el bestiar de la Vall d'Aran 
a la fira de Salàs per la segona 
setmana de quaresma. Tots hem 
sentit parlar o hem llegit alguna 
cosa sobre aquesta antiga fira 
iniciada en els segles XIII-XIV, 
amb tota la seua magnificiència 
en el XVIII (pensem que durava 
vuit dies) i que era la més impor
tant no només del Pallars sinó de 
tot el Pirineu. Eren milers d'ani
mals de bast i de tir reunits per 
tal de fer-ne tractes. 

Segons diversos autors «lo 
Port» s'obria per mitjà d'un 
conjunt de bous conduïts per 
bons coneixedors del país. La 
tasca dels bòvids era simplement 
la d'aixafar la neu durant diver
ses jornades i segons Morelló 
vers l'any 1895 «poch abans 
d'arribar a cap del port, baixà 
una allau, que ab sa força impe-
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tuosa arrossegà al fons de la vall 
de Saboredo alguns animals i dos 
homes. A I'anar el dia següent en 
busca deis cadavres, trabaren a 
un d'ells tranquilament assegut 
sobre la neu; l'altre havia mort». 

Juli Soler i Santaló en dóna 
aquesta versió a principis de se
gle: «Aquest port, malgrat no 
ésser dels més alts de la Vall, res
ta cinc o sis mesos tancat per les 
neus, abundant-hi'ls torbs. Els 
correus d'espardenya's veuen de-
vegades privats de passar la cor
respondencia. Hi ha hagut anys 
que per l'Abril, estant tancat el 
port, han tingut els aranesos 
grans treballs pera passar llur 
bestiar pera conduir-lo a Sort, y 
fins en alguna ocasió ho han fet, 
pero a preus d'algunes pèrdues 
d'aquell. És curios veure la pas
sada d'aquest gran aplec de bes
tiar de tota mena procedent de 
l'Aran, formant l'avantguarda'l 
bestiar boví, que per sa gran re
sistencia va aixafant la neu y 
obrint pas als demés bestiar que 
va a reraçaga, y que, compost de 
matxos y mules, constitueix el 
principal recurs del pais». 

Finalment, Josep Vallverdú 
a «Els rius de Lleida» ens aporta 
un parell de detalls que, si bé no 
són de gran importància, com
plementen el que hem recapitu
lat: «per tal que s'enduris i per
metés el pas del bestiar, una set
mana abans de la fira, un home 
de cada casa de les que enviarien 
els animals a Salàs es reunien a 
Tredòs, últim poble de la Vall 
ensota de la Bonaigua, a prepa
rar l'expedició». I afegeix, des

prés: «per bé que la fira no fos 
en data numèricament fixa, sí 
que s'esqueia una setmana des
prés de Carnaval, sempre en dies 
de lluna plena, que eliminava 
quasi totalment els temporals i 
els torbs». 

Tots hem anat llegint en el 
transcurs dels anys notícies dels 
projectes de foradar territoris de 
les Valls d'Àneu per tal de supe
rar la Bonaigua. Xifres de déu 
mil milions, la necessitat que fos 
de peatge, fórmules mixtes Ge-
neralitat-capital privat... També 
el vell somni del 1880 amb una 
comissió internacional nomena
da el 1883 per Alfons XII que no 
podia preveure que fins el 1953 
arribaria sols a la Pobla, quan 
hom volia foradar sota el Port de 
Salau per arribar a l'Arieja fran
cès... 

Certament ara no cal «obrir 
o trencar lo Port» pels mètodes 
dels nostres avis aranesos o 
aneuencs. Els turismes amb ca
denes, els tot terrenys, els 4x4, 
els esquiadors d'alta muntanya i 
de travessia i les potents màqui
nes d'Obres Públiques permeten, 
com hem dit abans, creuar-lo 
gairebé tot l'hivern en les dues 
direccions. 

És clar que ens queda el 
consol d'evocar les gestes 
d'abans —estareu d'acord amb 
mi en què eren fets memorables, 
els d'aquells homes— i repetir 
aquells versos de Joan Benet i 
Petit a la Mare de Déu de les 
Ares: 

«De l'amor és una ñama 
que eixamora tots els pics; 
per passar els ports de la vida 
fa els senders bells i florits. 

Si al recer d'aquesta flama 
el més pobre se sent ric, 
i les penes que ens acoren 
resten totes a l'oblit, 

deixaríem La Bonaigua 
restaríem sempre ací, 
ran del Coll de Pedres Blanques, 
on no hi plana mai la nit». 

La neu s'acongesta i ajau mandrosament. 

. * # 
Fot. Daniel Pi. 

Daniel Pi i Tramunt 
del Comitè Català de Refugis 

de la Federació d'Entitats 
Excursionistes de Catalunya. 
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LO VISTAIRE 

Josep Borrell i Figuera 
Lleida, 1954 

«T'hi trobaràs bé al Pallars de dalt», em deia el mecànic 
fill d'una família d'Escart. «Poca gent, però d'una peça. I de 
pau no en vulguis més. Els poemes et sortiran per les orelles». 
A mi personalment em captivava força més el bon menjar, la 
bona aigua i la fresqueta que enamora. Doncs cap a les Valls 
d'Àneu s'ha dit! Però no sé si ho fa que treus el nas pel diari 
que, només posar els peus a terra, ja se m'abalança un perio
dista amateur en pràctiques per la «zona nord» i m'etziba: 
«D'on sou vós?» Caram, què passa? No m'hauran deixat pas 
a la ratlla de la frontera gavatxa? S'identifica i insisteix: «ens 
cal el vostre currículum. La revista, sabeu?». Jo sóc del Pla 
d'Urgell, de la Mollerussa d'abans del Big-Ben, del 54. Entre
tant, li vaig preguntar per firar-me de Royal Crown. «No en 
trobareu pas, d'això. Ara, amb formatge, pastís, girella, xolís 
i civet ja passareu». Vínga, som-hi, doncs, que li dic. Després 
ja la xerrarem. El gustet del xolís, però, no invitava a altra co
sa que a una cigarreta fumada amb parsimònia davant la silue
ta del campanar de Son amb llumenera. Mireu, amb gana es 
fan pocs poemes. Encara que aquí es podria provar de viure de 
l'aire del cel i d'aquest paisatge matutí que sobresurt pertot. 
La gent del pla mitifiquem la muntanya i quan hi som, de tem
porada en temporada, no tenim temps (i poc ens interessa) 
d'esbrinar-ne el sentit real. El riu se t'emmena el cos, la ment 
s'enverdeix i les formes dels pics et roben la mirada que no 
sembles sinó un encantat. (El periodista que engega la grava
dora i ja t'ho faràs que jo sestejo, sabeu?). 

A Mollerussa, si anaves a La Salle, encara que fossis de 
cal Mano, pelats com una rata, t'estalviaves de cantar el Cara 
al sol. I si després anaves al Seminari de Solsona, trobaves que 
la postguerra passava molt a l'altra banda d'una frontera llu
nyana. A Solsona des de la finestra podies veure el Pedrafor
ca, i aquella silueta dels pollegons eriçats em devia robar el cor 
més que la sotana i la litúrgia. Ara bé, un seminarista al cor de 
Catalunya, voltat de serres i de sotanes ferrenyes com la de 
Mn. Armengou, havia d'esdevenir nacionalista per força. I es-
coltista i excursionista... Quan als disset-divuit anys et diuen 
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d'anar a Lleida a estudiar, sobretot si has viscut en un nuvolet 
de cotó-en-pèl, acabes mirant-te-les totes, menys les assignatu
res. Vaig decidir de canviar la Teologia per la Filologia. Com 
que l'Estudi General era encara un nadonet, tot hi varen ser, 
ben mirat, flors i violes: molta gresca, algunes garrotades dels 
grisos i un gran infantament: La Gralla i la Dalla, poetes. 
Aleshores era cantant, els caps de setmana i sobretot, Xerric. 
Va ser en aquells setanta que d'Esterri sortia una columna de 
la «marxa per la pau», i allí érem. Un cop ets poeta grallós, 
que fas la revista L'Estrof, que t'han proclamat Uicenciat en 
lletres catalanes, què pots fer sinó dedicar-te o viure a la lluna 
de València o emigrar o fer de mestre de xics i xiques? Gràcies 
al Sr. Suàrez i al M. H. Tarradelles van dedicar-nos a ensenyar 
Llengua i Literatura de casa (i la que s'hi avenia) pels instituts 
de Batxillerat. Set anys adoctrinant ja es mereixen un tros de 
cel! 

Després de tot, hi havia la poesia, la història literària del 
segle XIX lleidatà, i vindrien l'Òmnium Cultural i allò que en 
diuen una predisposició especial per a l'activisme cultural. Ca
sat i a punt d'afillar-te, plantes l'arbre (si no tens un tros de 
terra a casa, aquesta és una feina que no sols practicar) i 
escrius un llibre. T'hi engresques i n'escrius un altre i et fan 
botpernista i assisteixes a reunions, moltes reunions, i comen
ces a solucionar el món des de les taules rodones plenes de 
fum, i et va bé que es posi de moda dir que vas estressat, que 
dorms cinc hores i que ets un manyoc de tics. Llavors no hi ha 
més remei que pujar a les Valls d'Àneu i estirar-te en qualsevol 
prat i deixar que et colguin els saltiretxos sota la picor d'un ou 
ferrat colossal. I quan retornes et dius que no tens més remei 
que dur una doble (o triple) vida. I ara fas d'Inspector d'Ense
nyament, ara de president de l'Òmnium, ara de poeta, ara de 
badoc,... Ep, noi, queja acabo! Em fa l'efecte que aquesta en
registradora tan menuda no m'ha captat l'oratòria. «Tant se 
val, potser que anem a fer un mos. Al capdavall he estat pen
sant que valdria més fer un bon reportatge sobre el concurs de 
gossos d'atura» C..., que li dic, també l'hauria fet jo la mig
diada, podrit! Ja te'l regalarà un altre el meu darrer. Rambla 
de tardor, carallot! «Mestre! que jo us he llegit Com es comen
ta un text literari i en treuria profit» I m'ha entendrit. Alesho
res el ventet del vespre, la remor de les fulles i l'aigua m'han 
seduït i m'he deixat endur. I, en somnis, he imaginat aquest 
enfarfec poètic. 
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CANTATA PER A US DE FLABIOLS 
SOBRE LA PLETA DE MALLOLÍS 

Al Pallars, teofania, 
les Nogueres, l'establia; 
del món enter cosmogonía! 

Xerric 

TORNADA: Badabadoc, castanyer, 
el furot et fa llengotes, 
pro jo em llesco les muntanyes; 
vinrà cap el miracler! 

Truites, palets, xaragalls i tavans. 
Singla Noguera un talp vell submarí. 
Per port Salau, acordió i pastís; 
Isard llescat a la Coma de Burg. 

Sant Quirs, Feliu, Virós, liquen i molsa, 
Bedoll, pi fosc, avet, Llíser i alà; 
Un bus a la solana i molts moltons. 
Afila el Pui, semença d'esquirol. 

TORNADA 

Merla i cucut, pinxos neros de Sort, 
Pastor de gerds, gos d'atura i gall fer. 
Mall de Lladorre, roent farga de Gil, 
Fust de Gavàs, polissó de Naorte, 
(Basc o iber ja hi era al quaternari) 

Llasca i granit, cloquer coet de Son, 
Cau de Baiasca, ponts d'Àrreu i Sorguen, 
Te de roca i bruixots, pom de Boet. 
Per als picots, cotoneres dels àngels! 

tf? 

Merla i cucut, pinxos neros de Son. lo l . Abl-C . Ions. Basusia i Roca. 
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...cloquer coet de Son. 
Fot. AHVVÀ. 

TORNADA 

Carreretes, xolís, Unarre al pap, 
Conill, girella, allaus de ceps, campanes! 
Hams al senglar, ball de toia a Norís; 
Civet de sant Beado amb clavellets. 

Bitlles, romanços, corbs i moixernons, 
Tírvia la guardiana, Burg carrabiner. 
Ancora l'ull sobre el volter i la garsa. 
El cor d'estany de Mar, roure a la faixa. 

TORNADA 

Gavatxa, port, era i formatge d'orri. 
Sentor d'avellaners, fura d'Aixeus, 
Radar a Baciber, cleda a Perosa, 
Volcà de Sotllo, pastor de Montcalm. 

Eixorellons, esteles, creus de Surri, 
Besulls de ratafia i esquirols, 
Buiro, Boa vi, fallaires i raiers. 
Nautes, immersió al Certescans! 

TORNADA 

Bisbes d'Esterri, reines de València, 
Palau de Sorpe, eqües de Bonaigua, 
Amunt Boldís i Roca Cigalera! 
Negat de saltiretxos, Calvo al cel! 

Marmotes d'Estaon, Tudela en ñor. 
Pla de Nequa, barrancs i sanadors. 
Les murris d'Escaló, les neus d'Aidí. 
Nedem cap a Encantats fins a Peguera... 

TORNADA: Badabadoc, castanyer, 
el furot et fa llengotes, 
pro jo em llesco les muntanyes; 
vinrà cap el miracler! 

Josep Borrell 

.ponts d'Àrreu. Fot. AHVVÀ. 
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ARI^iCA 
LA GRIPIA 

per Carme Mestre 

FIRA DE SANTA TERESA 
75 d'octubre 

La primera fira de la tardor, la de Santa Tere
sa, va aplegar gent d'arreu de la comarca a la vila-
d'Esterri d'Àneu. 

EXPOSICIÓ SOBRE OFICIS TRADICIONALS 
A LES TERRES DE LLEIDA 
Octubre - novembre 

El Paller de Casa Gassia va acollir durant els 
mesos d'octubre i novembre l'exposició fotogràfica 
sobre els oficis antics a les terres de Lleida. 

INSTAL·LACIÓ i PRESENTACIÓ DE LA 
RESTAURACIÓ DEL RETAULE DE SON 
Octubre - novembre 

El dia 14 d'octubre es van iniciar les tasques 
d'instal.lació del retaule gòtic de Son, que va ser 
restaurat al Centre de Restauració de la Generalitat 
a Sant Cugat del Vallès. El dia 16 de novembre va 
ser inaugurat en un acte que va comptar amb la pre
sència del Director General del Patrimoni Cultural. 

INAUGURACIÓ DE LA RESIDENCIA 
CASAL DE JUBILATS 
20 d'octubre 

El dia 20 d'octubre el temps no col·laborà en la 
inauguració de la Residència-Casal de Jubilats. La 
fresqueta ambient constrastà amb l'escalfor d'un 
acte important i emotiu. 

VISITA DELS ALCALDES 
DE LA VALLDIGNA 
18, 19 i 20 d'octubre 

Els representants dels quatre municipis de la 
Valldigna, comarca valenciana de La Safor, van vi
sitar les Valls d'Àneu, iniciant així un seguit de con
tactes encaminats a l'agermanament d'ambdues 
valls. 

Cíclicament la «fira de Santa Teresa d'Àneu» acull amorosament 
cK aiumals arnuntanyats. Fot. AHVVÀ. 

Tasques de muntatge del retaule gòtic de Son. lo t . .-\H\\',A. 

El Conseller Comas, de Benestar Social, i les autoritats en l'acte 
d'inauguració. Fot. AHVVÀ, 

Fa Valldigna a Súper FSIHII. Fot. Ferran Relia. 
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RESTAURACIÓ DEL COMUNIDOR 
D'UNARRE 
21 d'octubre 

Inici de les obres de restauració del comunidor 
de l'església de Sant Julià d'Unarre, a càrrec de Da
vid Marzo. 

CAVALCADA DE REIS 
5 de gener 

Com cada any, petits i grans esperarem amb 
il·lusió l'arribada dels Reis Mags de l'Orient, que 
recorreran els carrers d'Esterri amb les seues carros
ses ben guarnides i plenes de regals per a tothom. 

FESTA MAJOR VELLA D'ESTERRI 
22 de gener, Sant Vicenç 

Aquest dia celebrarem el dia del patró d'Esterri 
d'Àneu. Ens trobarem al poliesportiu per ballar 
fins que les «cames mos faiguen figa». 

FESTA DE SANTA ÁGUEDA 
5 de febrer 

Aquest és el dia que les dones tenen «la paella 
pel mànec», però no la volen fer servir. Totes plega
des a dinar i després a ballar i fer gresca. 

CARNESTOLTES 
Febrer 

Ja tornem a tenir a Carnestoltes amb nosaltres. 
Durant aquests dies de disbauxa gairebé tot està 
permès. Posem fil a l'agulla i comencem a embastar 
les disfresses per a rebre Carnestoltes amb tots els 
honors. 

El Comunidor d'Unarre amb la testa descoberta. 
Fot. AHVVÀ. 

Cartell de l'Exposició. Ferrer de «les Iglesies» (Pallars Jussà). 
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F U L L S 
DE L'ECOMUSEU N.5 DESEMBRE 1991 

Editorial 

La diversitat cultural: Antropologia i Museologia 

És freqüent que quan es parla sobre museologia 
s'oblida sovint un dels puntals teòrics en que s'ha de re
colzar aquest concepte: el de la diversitat cultural. 

La Cultura humana és variada i multicolor, basada 
en la diferència i la diversitat de pautes de conducta, de 
normes i hàbits socials, de formes de relació i de diferents 
maneres d'entendre el món que es van aprenent al llarg 
de la vida humana a través del procés d'endoculturació. 

Tot plegat, implica una especificitat i identitat cultu
ral que sens dubte es troba present en qualsevol expressió 
cultural provinent d'una societat concreta. En aquest 
sentit, l'antropologia entesa com la ciència de la cultura, 
és un instrument molt eficaç que ens permet penetrar en 
la realitat subjacent d'una societat i que ens porta més 
enllà de les aparences externes que produeix una cultura 
determinada. 

Pensem que l'antropologia té molt a dir en el món 
de la museologia, tal com s'expressa en l'article mono
gràfic que presentem en aquest número dels FULLS, ja 
que ens ensenya a esbrinar, escorcollar i aprofundir en la 
realitat cultural d'un país, d'un poble, d'un barri, etc.. 
lligant-ho amb l'evolució i context històric que l'envolta. 

La nova museologia, que com ens mostra l'article de 
Montserrat Iniesta i Carles Feixa s'està implantant d'una 
manera creixent arreu del món, necessita d'unes bones 
anàlisis de la realitat local de cada societat per, d'aquesta 
manera, poder definir quines són les necessitats a cobrir i 
plantejar quines han de ser les actuacions prioritàries en 
funció de la seua pròpia identitat cultural. L'antropolo
gia, com a disciplina científica que contempla i estudia la 
diversitat cultural, pot realitzar una tasca important en 
aquest camp. 

Vista general del poble de Boré-ii i del Uae de!> i 
Mare de Déu de les Neus. 
Fot.EVVÀ. 

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'ANEU / 
CONSELL CULTURAL DE LES VALLS DÀNEU. 
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L'Ecomuseu de les 
I Foro de Promotores de Museos < 

B3 

Del 8 al 12 del proppassat mes de març es va celebrar 
a Oaxtepec (Mèxic) el I Foro Nacional de Promotores de 
Museos Comunitarios per tal d'analitzar i sistematitzar 
la pràctica que fins ara han desenvolupat els museus co
munitaris mexicans, experiències museístiques basades 
en la participació de petits grups indígenes, camperols o 
urbans. Des que el Museo Nacional de Antropologia va 
posar en marxa la Casa del Museo a les colònies populars 
de la ciutat de Mèxic (1973), diverses experiències han 
aplicat en aquest país una museologia renovadora basada 
en els principis propugnats per la Declaració de Santiago 
de Chile (1972), carta que inspirà allò que avui coneixem 
com a Nova Museologia. En aquesta línia, l'Instituto 
Nacional de Antropologia e Historia (INAH) està treba
llant des del 1983 en la creació de petits museus comuni
taris, primer a través del Programa para el Desarrollo de 
la Función Educativa de los Museos (PRODEFEM) i a 
partir del 1989 amb el Programa de Museos Comunita
rios. Aquests programes han pretès reunir l'experiència 
dels projectes educatius desenvolupats fins aleshores 
aïlladament per l'INAH, per tal d'impulsar la creació de 
museus autogestius com alternativa per la participació 
conscient i activa de la població en el rescat i conservació 
del patrimoni cultural. 

Els museus comunitaris assoleixen aquest objectiu 
mitjançant mètodes de promoció social, impulsats per 
promotors autòctons de museus degudament capacitats, 
que sensibilitzen la població i l'organitzen en grups de 
treball que intervenen en la gestació i dinàmica del 
museu. Aixi, el museu comunitari es vol un projecte 
d'educació no formal, identificat amb l'educació popu
lar i amb la democratització de la cultura: «El museu co
munitari crea una educació comunitària transformadora 
reprenent el fil de la nostra història per tal de teixir una 
imaginació creativa que construeixi el futur propi dels 
nostres pobles». Al llarg dels seus vuit anys de trajectò
ria, els museus comunitaris de l'INAH han elaborat una 
depurada metodologia promocional basada en la planea-
ció-avaluació (determinació de formes organitzatives, ac
tivitats i anàlisi de resultats), la formació de grups de tre
ball, la investigació participativa, (apropiació i produc
ció col.lectiva dels coneixements) i la creació d'una mu-
seografia comunitària (tractament de les formes, l'espai i 
el color per la pròpia població en funció de la seua creati
vitat i dels recursos autòctons). 

El fòrum de Oaxtepec va servir per agilitzar la co
municació i l'intercanvi d'experiències entre els promo
tors, així com per avaluar conjuntament l'impacte cultu
ral, social i educatiu que ha tingut el museu comunitari 
als estats on opera actualment el programa (Baja Califor
nia, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Yuca
tán). Per exemple, vam poder conèixer directament mi
núsculs museus de comunitats nàhues i tlapaneques a la 
muntanya de Guerrero, i també els de comunitats mine
res i otomís d'Hidalgo. Basant-se en les comunicacions 
presentades pels promotors, les taules de treball van or
ganitzar les sessions al voltant de quatre temes: la proble
màtica i perspectives del treball promocional, la tasca 
educativa i les alternatives de formació del promotor, les 
potencialitats de la museografia comunitària i la implica
ció del museu en el desenvolupament comunitari. L'anà
lisi de cadascun d'aquests temes va treure a la llum les di
ficultats quotidianes que troben els promotors en el de
senvolupament del seu treball amb la comunitat, els dub
tes i les contradiccions del mètode i la pràctica. Això va 
generar nombroses propostes per tal de repensar i opti-
mitzar el procés de promoció social que mena al museu 
comunitari. 

A banda, el fòrum va esdevenir un espai d'encontre 
interètnic i pluricultural amb la presència de diverses ex
periències estrangeres que estan essent plantejades dins 
d'una òptica similar a les mexicanes. Dinàmiques cuba-

Patrimoni Etnològic: del Patrimoni loca' 
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alls d'Aneu a Mèxic 
unitarios, Oaxtepec (México), 1991 

nes de museografia popular, el Museo de Cultura Popu
lar a Santa Lucía de Brava (Costa Rica), la colonia auto-
gestionària de Villa El Salvador (Perú), les galeries i mu
seus d'herois de la revolució (Nicaragua), l'ecomuseu 
Ak-Chin d'Arizona (EE.UU.) i les nombroses iniciatives 
de dinamització de les cultures autòctones del Quebec 
(cris, inuits i algonquins) van evidenciar que el llenguatge 
de la nova museologia s'extén per tot el continent ameri

cà. L'únic testimoniatge europeu va ser la ponència en
carregada a Montserrat Iniesta, que es va centrar en 
l'evolució dels tractaments rebuts pel patrimoni de les 
cultures populars a Catalunya, per presentar finalment 
els treballs d'avaluació i planejament endegats per l'As
sociació Catalana del Patrimoni Etnològic. Les experièn
cies pirinenques i, particularment, l'Ecomuseu de les 
Valls d'Àneu van desvetllar un gran interès entre els as
sistents. 

La proliferació d'ecomuseus al Canadà —especial
ment al Quebec— no ha tingut fins ara parangó a la resta 
del continent, malgrat que comencin a sorgir projectes 
—com el mateix Ecomuseu Ak-Chin— directament ins
pirats en el model canadenc. A Mèxic, si bé el discurs de 
la nova museologia ha estat gairebé monopolitzat pels 
museus comunitaris, d'una anys ençà l'ecomuseu està 
inspirat un cert nombre de projectes museologies impul
sats per col.lectius deslligats de l'INAH, com per exem
ple els de Tepoztlàn (Morelos) o el de Xochimilco (Estat 
de Mèxic), que reprenen els antecedents francesos. El cas 
de les Vallas d'Àneu va posar en evidència que a Catalu
nya, com a Mèxic, l'ecomuseu és una fórmula d'implan
tació recent, eficaç per la seua gran capacitat adaptativa 
a les diverses realitats culturals. Però, sobretot, l'expe
riència pirinenca va demostrar que a l'altra banda de 
l'Atlàntic, els museus comunitaris mexicans tenen un in
terlocutor potencial amb una llengua comuna: la nova 
museologia. 

Fruit significatiu d'aquest I Foro fou la Declaración 
II de Oaxtepec, que va ser redactada amb l'esperit de 
mantenir la continuïtat dels encontres regionals i interna
cionals de nova museologia, proclamant davant la comu
nitat internacional l'existència d'una museologia alterna
tiva caracteritzada per «una pedagogia de caràcter popu
lar, que reconeix la societat civil com a subjecte històric 
de transformació i desenvolupament social». Aquest do
cument s'aplega així a les declaracions de Quebec i de 
Oaxtepec (1984) que van formalitzar l'existència 
d'aquest corrent amb la constitució del Moviment Inter
nacional per a la Nova Museologia (MINOM). 

Montserrat Iniesta i Carles Feixa 

• '̂iiüni de la humanitat. Fot. EVVÀ. 
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Oficis antics de les Terres de Lleida. 
Una nova exposició al paller de Casa Gassia 

Del dia 7 d'octubre fins al 4 de novembre, es va po
der visitar al Paller de Casa Gassia una nova exposició 
itinerant que sota el nom d'OFICIS ANTICS DE LES 
TERRES DE LLEIDA donava a conèixer algunes de les 
feines i oficis que són el reflex d'un temps i d'unes for
mes de vida que han anat canviant i, en alguns casos, de
sapareixent. 

Aquesta exposició, organitzada pel Consell Cultural 
de les Valls d'Àneu i l'Ecomuseu del Servei d'audiovi-

suals de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, la formen un se
guit de fotografies originals de la primera meitat 
d'aquest segle que representen un interessant testimoni 
d'aquestes formes de vida que fins fa pocs anys encara es 
podien trobar per terres lleidatanes. Tanmateix, la expo
sició anava acompanyada d'uns videos didàctics que des
criuen diferents processos artesanals d'alguns oficis: fus
ters, ferrers, teulers, picapedrers, etc.. 

Segones Jornades sobre recerca 
al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

Recerca i coneixement del Parc 

Durant els passats dies 22, 23, 24 i 25 d'octubre es va 
celebrar a Espot les SEGONES JORNADES DE RE
CERCA AL PARC NACIONAL D'AIGÜESTORTES i 
ESTANY DE SANT MAURICI amb el propòsit de reu
nir a les persones que han treballat dintre de l'àmbit terri
torial del Parc Nacional en tasques d'investigació amb la 
finalitat de mostrar la tasca realitzada, establir contactes 
directes entre els investigadors i entre aquests i l'adminis

tració del parc i detectar els buits i deficiències existents 
en aquest camp. 

L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu va prendre part en 
aquestes jornades presentant la comunicació «aproxima
ció a l'evolució demogràfica contemporània en la zona 
d'influència del Parc Nacional d'Aigüestortes i estany de 
Sant Maurici. L'estudi d'un cas concret: Les Valls 
d'Àneu (Pallars Sobirà)», on s'introdueixen unes prime
res dades sobre l'evolució demogràfica aneuenca. 

El patrimoni etnològic a debat 

Els dies 10 i 11 d'octubre es va celebrar a l'Estudi 
General de Lleida el SEMINARI INTERNACIONAL 
SOBRE EL CONCEPTE DE PATRIMONI ETNOLÒ
GIC on diferents especialistes europeus van debatre i re
flexionar sobre els problemes conceptuals relatius al Pa
trimoni etnològic i quin és el tractament que se li ha de 
donar. 

En aquest seminari, organitzat per l'Associació Ca
talana del Patrimoni Etnològic (.ACPE), assistiren com a 

ponents Alberto M. Cirese (Catedràtic d'Antropologia 
de la Universitat de Roma), Isidoro Moreno (Catedràtic 
d'Antropologia de la Universitat de Sevilla) i Jacques 
Hainard (Director del Musèe d'Etnographie de Neucha-
tel), els quals juntament amb la col.laboració de Claude 
Geignebet van oferir alguns nous elements de reflexió so
bre què és el patrimoni etnològic i quin sentit té la seua 
recerca i salvaguarda. 
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LO ROVELL DE L'OU 

EI retaule gòtic de Son 

L'ensulsiada del 36 acabà amb bona part de l'ornamentació sacra de 
les nostres esglésies. Béns mobles de temps reculats, peces d'unió amb uns 
referents que resultarien inevitablement trasbalsats. El poble de Son acon
seguí, llavors, de salvar de la crema les taules policromes enviant-les a Llei
da tot esperant que passés la maltempsada. El 1940 el retaule luia no
vament encapçalant la nau central de l'església parroquial. Quatre taules, 
però, de la pradel.la s'havien fet escàpoles. El 1989, gràcies a l'acció nego
ciadora del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, s'aconsegui de recloure la 
joia pictórica en el Servei de Restauració de Béns Mobles que la Generalitat 
té a Sant Cugat. Des del dia 25 d'octubre, dos anys després de l'amorosa 
cura, el retaule de Son, realitzat a les darreries del segle XV per Pere d'Es-
pallargues, presideix, testa enlaire, un dels conjunts més prestigiosos del 
romànic pallares. 

Obra de Pere Espallargues, 
col·laborador de Pere Garcia de 
Benavarri, que el pintà, proba
blement, cap a les darreries del 
segle XV. Un altre pintor identi
ficable com a Mestre de Son va 
completar-lo tot executant la 
predel.la i les portes (i). En 
aquest retaule hi són representa
des les escenes de: La Mare de 
Déu i l'Infant amb els àngels; 

Sapiença i fermesa en la restauració. 
Fot. Carles Aymerich. 

Anunciació; Visitació; Nativitat; 
Epifania; Resurrecció; Pentecos
ta; Els sants Just i Pastor davant 
Dioclecià; Els sants Just i Pastor 
a la presó; Mort dels sants Just i 
Pastor; Santa Susanna; Quatre 
compartiments amb sengles àn
gels portadors dels atributs de la 
Passió; Santa Llíicia; Sant Anto
ni Abat; Santa Caterina; Sant 
Blai. Segons els historiadors Jo
sep Gudiol i Santiago Alcolea 
Blanch que han donat aquests 
noms de les escenes, no és possi
ble d'assegurar que la disposició 
i el nombre actuals dels compar
timents d'aquest retaule siguin 
els originals. 

Restauració: Examen preli
minar organolèptic i diag
nòstic 

Endemés d'un suport de 
fusta atacat pels insectes xilòfags 
i unes capes de preparació de ti
pus tradicional a base de sulfat 
càlcic i un tremp de cola cartila
ginosa, s'afegeix el problema, de 
tan nefastes conseqüències quan 
hi ha humitat, que la majoria de 
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les taules estan estopades. L'es
topa, que s'aplicava amb cola 
d'origen animal sobre les posts 
del retaule per així poder rebre i 
mantenir millor les capes de pre
paració, és, paradoxalment, la 
causa del despreniment de les po
licromies d'una gran quantitat 
de taules de finals del segle XV i 
de tot el segle XVI. 

Durant el procés de fixació i consolidació 

de la crestería del retaule. 

Fot. Carles Aymerich i Marti Ple. 

El retaule entre embastides. 
Fot. AHVVÀ. 

Un paper d'embalar de to
nalitat grisa estava encolat a tota 
la superfície pictòrica de dues de 
les taules i de forma parcial a la 
resta del conjunt. En alguns ca
sos aquest paper adherit a la ca
pa pictòrica en un principi per 
motius de protecció en el seu 
trasllat durant la guerra civil, 
fou arrencat bruscament tot pro
duint un despreniment de parts 
molt importants dels personatges 
representats. La inevitable brutí
cia acumulada en els darrers cin
quanta anys en forma de pols i 
fum, no deixaven contemplar 
amb nitidesa aquest magnífic re
taule. 

El procés de conservació i 
restauració 

En primer lloc es procedí a 
la realització d'un reportatge en 
video i fotografia en color de 
quan el retaule encara estava «in 
situ» i totes les seqüències poste
riors pertanyents al seu desmun
tatge, així com l'ambient d'es-
pectació que al seu entorn es pro
duïa. A tall d'anècdota podem 

recordar les manifestacions d'un 
vilatà de Son que li explicava a 
un coterrani seu el valor de l'an
tiguitat, valor que segons ells es 
perdria segurament amb la res
tauració que es proposaven de 
fer aquells tècnics de la bata 
blanca, de la Generalitat. Fins 
aquí podríem prendre aquesta 
sutil observació com a una justi
ficada por que les capes pictòri
ques poguessin perdre en el pro
cés de neteja —sempre estaríem 
parlant d'un neteja dràstica i 
abusiva— les finíssimes pàtines o 
aquella delicada textura superfi
cial que juntament amb els cre-
quelats, només tenen les obres 
autèntiques com el retaule de 
Son. Però la sorpresa nostra va 
ser quan al final, en voler afinar 
més el bon home, veièrem que es 
referia a la fina capa de pols acu
mulada amb els anys, i que per a 
ell tenia un valor d'antiguitat ir
renunciable. Aquesta anècdota 
em va interessar moltíssim per
què encara es produeix en deter
minats col.leccionistes, natural
ment sense arribar a l'extrem 
d'identificar la pols amb l'anti
guitat, la sensació que els objec
tes antics semblen, per efectes 
d'un concepte romàntic, més 
autèntics si estan lleugerament 
bruts. 

Seguidament, un cop des
muntat el retaule es procedí a la 
fixació d'algunes policromies 
que perillaven de desprendre's 
del suport de fusta i que de no 
haver-se adherit provisionalment 
amb unes fines tires de paper fi, 
s'haguessin perdut irremissible
ment en el trajecte fins al Centre 
de Conservació i Restauració 
que la Generalitat tè a Sant Cu
gat del Vallès. Tot seguit es pro
cedí a l'embalatge amb plàstic de 
bombolles de cada una de les 23 
peces del conjunt del retaule. 

Personalment, i potser pels 
recors del meu pare Domènec 
Xarrié, que fou restaurador 
d'obres d'art al servei de la Ge
neralitat republicana, em va 
semblar assistir a un moment 
històric molt important. Potser 
va ser una sensació intimista pe
rò certs elements que podem veu
re en les fotografies que il.lus
tren el Butlletí de la Junta de 
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Museus del període republicà hi 
eren talment presents com per 
exemple els mossos d'esquadra 
de la Brigada de Patrimoni de la 
Generalitat i l'espectació de la 
gent del poble que s'ho mirava 
no sense un cert recel, com un fet 
poc quotidià. 

Tasques de col·locació del retaule. 
Fot. AHVVÀ. Un cop realitzat el trajecte 

fins als laboratoris de Sant Cu
gat, custodiats pel cotxe patrulla 
dels mossos d'esquadra, es pro
cedí en les setmanes següents a la 
fotografia detallada de cadascu
na de les taules, i dels guarda-
pols, i a un procés de desinfecció 
i prevenció dels efectes dels 
insectes xilòfags. 

Procés de reintegració. Fot. Carles Aymerich i Martí Pie. 

Una de les peculiaritats 
d'aquesta restauració va ser el 
greu problema dels papers que 
s'aplicaren amb motiu del darrer 
trasllat, amb finalitat fallida de 
protecció. Caldria insistir que 
tècnicament és molt greu aplicar 
uns papers d'aquella gruixària 
amb una cola a base de cartilegs 
o cola de fuster que només es 
desfà amb aigua a unes pintures 
que també s'havien realitzat amb 
tècnica pictórica aquosa. El re
sultat va ser que si s'haguessin 
hagut d'eliminar amb humitat 
aquesta hauria desfet la pròpia 
pintura. Només per a deixar al 
descobert tota la superfície pic
tòrica del retaule va caldre una 
gran paciència i una gran habili
tat que en aquest cas demostrà 
amb escreix la restauradora Sta. 
Anna Maria Claverol. A ella se li 
ha d'agrair no solament aquesta 
habilitat sinó també la professio-
nalitat en la reintegració pictòri
ca del conjunt. Els criteris se
guits en aquesta part tant impor
tant del procés de restauració 
han estat en gran part de caire 
arqueològic, o sigui deixat les 
parts totalment perdudes i on 
respirava la fusta del suport, tal 
com estaven, simplement amb 
una minuciosa fixació de la pin
tura del voltant. Es tractava de 
no completar aquelles parts que 
el temps i els humans havien 
malmès, per raó de la historicitat 
de l'obra, i en canvi, completar 
totes les anomenades petites lla
cunes pictòriques. Això però va 
haver-hi una excepció i aquesta 
va ser la cara del Nen Jesús que 
va ser retocada sense cap tipus 
d'estucat previ per a un major 
respecte a l'original donat que 
teníem informació fotogràfica 
suficient d'abans de la Guerra 
Civil que vam trobar a l'Arxiu 
Mas i que va permetre que, trac
tant-se d'una obra que està en el 
culte religiós, no donés un aspec
te d'exagerada mutilació en una 
part tant important com és un 
rostre. També hem de dir que al
tres rostres no va ser possible re
construir-los per falta de docu
mentació gràfica. 

Un aspecte que cal ressaltar 
és la bona labor de talla en fusta 
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Fixació dels diferents estrats pictòrics. Fot. Carles Aymerich i Martí Pie. 

aplicada a la restauració que rea
litzà el Sr. Enric Pujol, respon
sable d'aquesta àrea en el Centre 
de Sant Cugat, i que comprèn 
des del desmuntatge del conjunt, 
el reforçament de les taules en 
mal estat i la talla de fusta que 
calgué completar fins al recent 
muntatge definitiu a l'església de 
Son. És d'agrair també l'esforç 
realitzat tant pel que fa a la re
cerca de la documentació a càr
rec de la Sra. Mireia Mestre, que 
ha permès de tenir les indicades 
dades històriques, com pel físic 
del Centre Sr. Eudald Cid que ha 
realitzat les anàlisis físiques per 
mitjà de la microsonda de la Fa
cultat de Ciències Físiques de la 
Universitat de Barcelona, aixi 
com el treball de fotografia i ví
deo realitzat pel Sr. Carles 
Aymerich. 

Caldria mostrar el nostre 
agraïment al poble de Son en pes 
per la paciència i la confiança 
que ens han demostrat, als Mns. 
Josep Maria Mauri i Jaume Tar
ragó que van col·laborar perquè 
el retaule es restaurés, i final
ment al Sr. Ferran Relia del Con
sell Cultural de les Valls d'Àneu, 
veritable ànima impulsora de les 
gestions finals i definitives que 
han fet possible aquesta restau
ració mercès a una voluntat per
sonal de pedra picada. 

Josep Maria Xarrié i Rovira 
Cap del Servei de Restauració 

de Béns Mobles de la Direcció General 
del Patrimoni Cultural de la 

Generalitat de Catalunya. 

(1) Josep Gudiol, Santiago Alcolea 
Blanch. Pintura gòtica catalana. Edito
rial Polígral'a, Barcelona 1987. 
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«ELS PASTORETS» 
o Fanella perduda...? 

Quin sentit pot tenir avui el 
parlar, en plena recta final del 
segle XX, d'una representació 
teatral tan aparentment ingènua, 
senzilla i revellida com «Els Pas
torets»?... A què pot respondre 
la vigència popular d'un especta
cle que es perd en la nit dels 
temps medievals o potser més en
llà i tot...? Una sèrie d'interro
gants s'obren de manera prou 
impertinent. «Els Pastorets» han 
divertit i emocionat multitud de 
generacions, que s'han sentit 
atretes, cada dotze mesos, per un 
joc escènic que el progrés de la 
societat i el mateix fluir de la 

El Dimoni banyut domina l'escena. 

Història haurien de tancar dins 
l'incinerador asèptic, convertir-
los en cendra i llençar-los al 
mar... 

Quins set-sous expliquen la 
seua envejable bona salut?... 
Com és que després d'haver-se 
decretat la defunció dels valors 
teològics suprems, Nietszche, ni
hilistes, dadaistes al fons, exis
tencialismes i colossals ensorra
ments de la Història, ells, «Els 
Pastorets», segueixen tan cam-
pants?... Són els protagonistes 
d'inèrcies socials i de tendreses 
nostàlgiques d'adults que es ne
guen a créixer i obliguen els seus 
fills a continuar una tradició se
cular i també fòssil...? Què di-
monmis passa amb «Els Pasto
rets»...? Qui més i qui menys 
se'ls mira amb rialleta perdona
vides, amb aires de suficiència... 
però ells segueixen més trempats 
que cent gínjols, entossudits en 
la seua lluita anual contra l'In
nombrable. I vet aqui un altre 
personatge que no descansa. Mi
reu si en són d'incombustibles 
«Els Pastorets» que han sobre
viscut a la clatellada que el Con
cili Vaticà II els va etzibar, ara fa 
25 anys, quan l'Església volia re-
situar-se dins el desgavell del 
món actual... Teologia i cultura. 
Heus ací els dos elements d'un 
binomi tan popular i vell com els 
mites, les llegendes i la saviesa 
popular. 

Tal volta, si donem un ràpid 
cop d'ull als llunyans origens del 
fenomen i la seua irregular evo
lució històrica, podrem, dic, si
tuar els accidents mítics, estruc
turals i dramatúrgies d'allò que 
encara avui coneixem com «Els 
Pastorets». 
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Orígens d'«Els Pastorets» i 
evolució històrica. 

Tal i com ens ha arribat la 
tradició, «Els Pastorets» són el 
resultat d'una llarga i ininter
rompuda evolució. 

A les cultures arcaiques, les 
festes de caràcter agrari tenen un 
valor sagrat de ritu propiciatori 
i, alhora, un valor pràctic per a 
la convivència. Els cicles de les 
estacions marquen un temps me
tòdic i arrelat en la natura i els 
seus fruits. Els solsticis d'hivern i 
d'estiu són períodes naturals que 
el cristianisme va fagocitar vint 
segles enrera. 

En algunes poblacions dels 
Pirineus, un pastor adorna una 
ovella, que ha ensinistrat durant 
mesos, i la duu a adorar el Nen 
Jesús, a l'altar major. L'animal 
executa unes quantes genufle
xions grotesques i benintencio-
nades, seguint les indicacions del 
seu amo... En altres indrets i al
tres esglésies, en aquest cas de la 
Segarra i la Noguera, s'avia un 

estol de pardals durant el mo
ment de l'elevació en la Missa del 
Gall. Aquestes demostracions 
són el conjunt de ritus favorables 
a la dramatització, i que se cen
tren en el solstici d'hivern. 

Quan a les seues arrels es
trictament teatrals, «Els Pasto
rets» es remunten a l'interior de 
les esglésies medievals, en la re
presentació popular dels «miste
ris» i les «moralitats», amb les 
seues «morades» o «cases»: el 
cel, la terra i l'infern, que dona
ven espais concrets a la figuració 
d'escenes de la vida de la Verge 
(el casament, l'Anunciació, el 
Natalici) i, alhora, les infernals 
maniobres de Satan i els seus mi
nistres, per tal d'impedir l'acom
pliment de les joioses profecies... 
Amb el temps, el Drama Sacre 
s'ajuntarà amb les burlesques 
aventures dels personatges cò
mics eixits de la cançó popular 
(hi ha un Cançoner del Nadal da
tat el segle XV) i d'aquest empel-
tament laic i popular en sortirà el 
rovell de l'ou dels «Pastorets» de 
Castella, Catalunya i Provença. 

En aquest sentit estricta
ment popular i teatral, no cal pas 
oblidar la tradició escènica de les 
farses atelanes llatines, on actors 
barroers recitaven en la seua 
llengua i amb extrema simplicitat 
referències a la vida senzilla, tot 
establint uns tipus fixats que es
devingueren màscares: el Bucus, 
el Pappus, poden ésser ben bé els 
antecedents dels pastors medie
vals anomenats el «Batu» i el 
«Borrego». 

Avançant en el temps, les 
farses esdevindran «paròdies» i 
d'aquí es salta a un nivell més 
culte i exquisit, les anomenades 
pastorals, d'emotivitat senzilla, 
presidides per intrigues, sorpre
ses i perills, de caire ingenu i in
tensa acció. A poc a poc, en un 
procés de decantado dramàtica 
de segles, «Els Pastorets» poden 
veure's com la summa de: el mis
teri medieval (o altrament dit el 
cel), l'assalt tumultúes del dimü-
ní (que esdevé l'Infern) i, final
ment, la figura del pastor (repre
sentació de la Terra enmig del 
Cel i l'Infern)... I perqué el pas
tor i no el pagès?... En les Uegen-
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des i rondalles populars, el pas
tor representa el bon cor i la poe
sia, en contraposició al pagès, 
que viu ajupit i arrapat a la terra, 
mentre que el pastor tresca per 
les muntanyes, sol i dret, respi
rant a ple pulmó. De fet, el pas
tor suposa l'aventura. Alhora és 
el simbol d'una humanitat primi
tiva, nòmada i enamoradissa. 
Amb el temps, amb anys i panys, 
el pastor formarà parella amb un 
altre pastor, creant la tipica i 
universal parella de contraris, 
còmica i dual: seran el «Batu» i 
el «Borrego», és a dir: 
— l'enginy i la poca traça. 
— l'optimisme i el pessimisme. 
— la gràcia i la grolleria. 

Seguint en una lenta evolu
ció, la pastoral es melodramatit-
za i aviat també l'arribada provi
dencial de dos bons evangelistes 
com Sant Lluc i Sant Mateu, 
acabaran d'adobar la fórmula 

pastorivola i bucòlica, donada a 
trucs i màgies, realitat i fantasia, 
que avui coneixem pels «Pasto
rets»... I som ja a les portes del 
segle XIX. En la segona meitat 
del XVIII, «Els Pastorets» pre
nen uns trets moderns (gairebé 
autonomia completa en tant que 
representació teatral). 

A cavall de revolucions i ter
ratrèmols sociopolítics, és a dir, 
entre els segles XVIII i XIX, 
autors com Ignasi Plana, notari i 
membre de familia de notaris de 
Barcelona, escriu els primers tex
tos de gran acceptació popular. 
Després vindran els de Frederic 
Soler «Pitarra», Lluis Millà, Ra
mon Pàmies, Josep M. Folch i 
Torres, Rossend Llates, en una 
Uarguissima llista d'autors que 
mai no perden de vista el sentit 
popular i màgic d'«Els Pasto
rets». I ja ens hem plantat al se
gle XX... 

Les complicacions teològiques, la lluita entre el Bé i el Mal, són difícils de compaginar amb 
el món senzill de pagesos i pastors. Aquesta barreja és, però, un dels encants dels «Pasto
rets»; superestructura ideal i activitat quotidiana hi conviuen sense entrebancs. 
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Quins són els ingredients i 
quina l'estructura temàti-
ca* • • • 

Amb l'ajut d'estudiosos 
com Joaquim Vila i Folch i el 
malaguanyat Xavier Fàbregas, 
podem concretar-ho d'aquesta 
manera: 

1) La lluita secular entre el 
Bé i el Mal: és a dir, ÀNGELS i 
DIMONIS. 

2) La narració familiar de la 
Bíblia quan els fets que culminen 
amb el naixement de Jesús: Ma
ria i Josep. 

3) L'argument dels «Pasto
rets», que embolcalla els dos an
teriors i que és, sens dubte, allò 
que suposa més diversitat d'ac
ció i d'emoció. 

La combinació d'aquests 
elements suposa una faula evan
gèlica: «el matrimoni de Josep i 
Maria», amb el voraviu d'uns 
pastors que van a adorar al Nen 
Jesús. Entremig d'ambdos ni
vells narratius, s'hi incrusta els 
personatges que s'oposen a la 
consumació del pla diví: els di
monis, inquiets davant l'immi
nent neixement del Nen Jesús, 
com després quan l'adoració dels 
pastors (i de vegades els Reis 
Mags) al Portal de Betlem. 

Part decisiva en l'espectacu-
laritat dels «Pastorets», són la ti
pologia i la iconografia dels DI
MONIS, els PASTORS i els ÀN
GELS, així en aquest ordre: 

A) Els DIMONIS porten 
cua i banyes, i aquests atributs 
són el principal motiu de gresca i 
xirinola. A més, són indispensa
bles per a poder identificar-los. 
Ensems, el DIMONI treu flames 
pels ulls, fa pudor de socarrim i 
de sofre, duu vestit vermell i 
molt sovint es cobreix amb una 
capa negra, és lleig, renega, té el 
nas de ganxo i ungles llargues... 
Per això es disfressa i de vegades 
es torna invisible... per als altres 
personatges. 

Alguns autors, enduts pel 
desig d'augmentar l'eficàcia di
nàmica dels superbs protagonis
tes del Mal, construeixen (imi
tant la parella còmica dels «pas

tors») una espècie de «clowns» 
dimoníacs: Satanàs serà brutal i 
una mica babau, i Llucifer esde
vindrà astut, maliciós i un xic 
trapella. 

B) Quan els ÀNGELS, la 
iconografia és menys caricatu
resca, de fet resulta un pèl insípi
da. La presència angelical es cir
cumscriu gairebé a un sol perso
natge, l'arcàngel Sant Miquel, 
donzell formós, guerrer i bonís-
sim, vestit amb mantell blau o 
immaculadament blanc, amb es
pasa flamejant a la mà... 

C) I arribem als PASTORS. 
Tot i que la localització de la 
«faula-comedieta evangèlica» es 
situa en una arcaïtzant i folclòri-
ca Palestina de pessebre, els 
PASTORS són d'un localisme 
català evident. Es vesteixen amb 
calces curtes, espardenyes, sa
marra i sarró... ah! i no pot fal
tar-hi la «guinda» popular i ingè
nuament nacionalista de la bar
retina catalana. 

D) Quan els altres personat
ges, JOSEP i MARIA, apareixen 
molt desdibuixats, sense cap 
tractament especial. Són perso
natges sagrats, cal respectar-los 
segons l'iconografia hagiogràfi-
ca. Si de cas, la vara de JOSEP 
florint al temple com a signe 
d'estar escollit pel cel, suposa un 
ingredient meravellós. 

Amb tot això i l'instint apo
teòsic quan a l'espectacle, fan 
d'«ELS PASTORES» l'anella 
perduda (o no?) de la tradició... 
Els DIABLES dels «COME
DIANTS» i qui sap si tal volta la 
modernitat de la FURA DELS 
BAUS no en són deudors...? O 
dit d'una altra manera: raciona
litat estricta combinada amb 
l'imaginari fantàstic. En tot cas, 
el desig de seguretat i el neguit de 
l'aventura, en una barreja volgu
dament popular, en el més vital i 
genuí sentit d'aquest terme tan 
devaluat. Amén. 

I fins l'any vinent!... 

Marcel.li Borrell 
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Avui va de cursos 

El fet que a casa nostra s'hagi d'ensenyar el català a la població adul
ta, no deixa de ser una circumstància sorprenent. És clar que, en una situa
ció normal, la llengua propia del pais s'hauria après a l'escola. Possible
ment, és aquesta situació d'anormalitat que motiva moltes persones a l'ho-
ra d'inscriure's ais Cursos de Català per a Adults, i aixi aprofitar l'oportu
nitat d'aprendre la nostra llengua, tot i que hagin «d'anar a escola» a una 
edad atipica. 

Cal tenir molt present que els alumnes són adults i no infants, i per 
això s'ha de considerar que, ni els objectius, ni els programes, ni els mate
rials poden ser els mateixos que els que s'empren en l'ensenyament escolar, 
entre altres coses perquè les seues possibilitats d'aprendre tampoc són les 
mateixes. 

De totes maneres, hi ha una característica comuna a tots els alumnes 
adults que els diferencia dels infants, i és que, en la majoria dels casos, és el 
mateix alumne qui decideix lliurement d'apuntar-se als cursos. Però, d'al
tra banda, no s'ha d'oblidar que cada individu és diferent i té unes motiva
cions particulars que incideixen en tot el procés d'aprenentatge. 

Aquí al Pallars Sobirà, donat el baix índex de població, el nombre 
d'inscrits als cursos no possibilita de fer tants grups com es desitjaria, amb 
el mínim de 15 alumnes, tal com s'estableix. No obstant això, abans de per
dre l'oportunitat de fer els cursos i que les persones interessades a assistir a 
les classes no tinguin ocasió d'aprendre el català, es considera priorítari or
ganitzar cursos igualment, encara que amb alumnes de diferents nivells, la 
qual cosa fa que, a l'hora de conduir les classes, s'hagin de compaginar una 
mica les necessitats de tothom. 

Malgrat tot, es pot dir que el Pallars Sobirà es posa al nivell. 

GeneraUaí de Cata:i.rya 
ijepanarTient de Cül;L,ra 

Direcció General de Política Lingüística 

pv 

POSA'T AL NIVELL. 
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EL PIRINEU FRONTERA i PORTA DE CATALUNYA 
Xavier Fabrés 
Fot. Jordi Gumí 
Edicions 62. Barcelona, 1984. 

Xavier Fabrés exerceix professionalment ei periodisme des de 1968. 
Nascut a Barcelona, va residir durant vuit anys a Bèlgica, on cobria les cor-
responsalies de Tele/Exprés, Avui, Interviu. Ha publicat els llibres Frede
ric Escofet, l'últim exiliat (1979), L'art de mirar-se el melic a Catalunya 
(1982). 

A cavall de la narració de viatges i de la crònica d'actualitat. El Piri
nea, frontera i porta de Catalunya apareix com un gran reportatge literari i 
sobre el conjunt d'un món geogràfic repartit entre dos Estats, d'una comu
nitat catalana assentada a totes dues bandes de la ratlla de França i d'un 
massiu tràfic humà que transita pel pas fronterer més utilitzat d'Europa... 
El llibre desgrana les característiques precises de cada indret fronterer: les 
peculiaritats occitanes de la Vall d'Aran, el present i futur del Principat 
d'Andorra, el contraban llegendari, l'encavallament de les dues Cerdanyes, 
la fascinació exercida pel massís del Canigó, l'èxode pirinenc dels refugiats 
de la guerra civil, les tradicions de la vall de Núria, la situació del conjunt 
de les estacions d'esquí, els punts del pas oficial o bé consuetudinari... 

EXCURSIONS PEL PIRINEU I PEL PLA DE LLEIDA. 
(Escrits) 
Ceferi Rocafort 
Pagès Editors. Col.lecció «Garsineu, Biblioteca Pirinenca» núm. 1. 
Lleida, 1991. 

Ceferí Rocafort és una de les figures de més relleu intel·lectual que han 
donat les comarques del Pallars alhora que un gran desconegut pels propis 
Pallaresos. Fou autor del volum de Lleida de la Geografia General de Cata
lunya de Carreras Candi, de La España regional i de l'obra gràfica Portfo
lio de España. 

En aquest volum prologat per Ramon Boixareu es publiquen un total 
de 13 articles de Cefería Rocafort apareguts al Butlletí del Centre Excursio
nista de Catalunya de què fou gran col.laborador, 6 ressenyes d'excursions 
pel Pirineu i set articles de temàtica diversa entre els quals sobresurten la 
monografia sobre els raiers i l'article sobre les pintures rupestres de Cogul, 
que les donà a conèixer. 

Un recorregut pintoresc i sorprenent per les comarques pallareses de 
les primeries de segle, un llibre que tots heu de llegir. 

LA SENYORIA 
Jaume Cabré 
Edicions Proa. Col. A tot vent - 294. Barcelona, 1991. 

Després del cicle de Feixes (compost per La teranyina, 1984 —Premi 
Sant Jordi—, Fra Junoy o l'agonia dels sons, 1984 —Premi Prudcnci Bcr-
trana i dues vegades premi de la CRÍTICA—, I Llibre de preludis, 1985), 
Senyoria suposa un pas endavant en la meditació de Jaume Cabré sobre 
l'home i el poder. L'eficàcia de l'estructura narrativa i la ductilitat de l'estil 
contribueixen a fer encara més atractiva la darrera novel.la d'una de Ics 
primeres veus de la narrativa catalana contemporània. Don Rafel Masó, 
regent civil de l'Audiència de Barcelona, és un dels homes més poderosos 
de la ciutat. Però, per un seguit d'atzars fatals, els seus petits pecats secrets, 
i algun de no tant petit, el fan caure en desgràcia. L'equilibri del poder, que 
l'havia mantingut fins aleshores en una posició envejable, l'abandonarà a 
la pròpia sort de l'home que era respectat pel temor que infon cl seu càrrec 
quan corre cl risc de perdre aquest càrrec? 
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EL LLIBRE DE NADAL. 
Costums, creences, significat i orígens 
Ramon Violant i Simorra 
Altafulla, Col. El Pedrís, 12. Barcelona, 1983 

L'etnògraf Ramon Violant i Simorra (Sarroca de Bellera, 1903 - Bar
celona, 1956), desenvolupà al llarg d'una trentena d'anys allò que fou ini
cialment una afecció i, més tard, una professió exercida amb la vocació i 
dedicació d'un sacerdoci. La seua obra s'estén des de 1924, data de les pri
meres publicacions, fins a la seua mort prematura, en plena activitat inves
tigadora, i ofereix dues linies diferenciades però complementàries: la de pu
blicista i divulgador i la de museògraf. De formació autodidacta i d'ofici 
sastre, es dedicà de ple, a partir del 1940, a la tasca recol·lectora i museisti-
ca. Aconseguí amb els seus estudis d'establir unes bases per a l'etnologia 
catalana. 

El llibre de Nadal. Costums, creences, significat i orígens (1948) és la 
tercera obra de síntesi de Ramon Violant i Simorra. Concebuda i elaborada 
quasi simultàniament a el Pirineo Español. Vida, usos y costumbres, creen
cias y tradiciones de una cultura milenaria que desaparece (publicat l'any 
1949) \ di Art popular decoratiu a Catalunya (1948), aparegué per les festes 
de Nadal del 1948 i fou dedicat per l'autor al folklorista mossèn Francesc 
Baldelló, en homenatge al mestre i a l'amic. Ens parla de la gènesi del seu 
estudi sobre el ritual nadalenc. Prenen un relleu especial al llarg de tot l'es
tudi les sèries de textos folklòrics: aforístics, cançonistics, lúdics, que 
acompanyen els rituals nadalencs o que defineixen, configuren o caracterit
zen diversos aspectes d'aquest cicle festiu estacional. 

ELS COGNOMS CATALANS i LA SEVA HISTÒRIA 
Jordi Bas i Vidal 
Edicions Cap Roig. Barcelona, 1988 

Jordi Bas i Vidal, és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, 
així mateix va fer estudis de Filosofia i Lletres. Durant sis anys va treballar 
a l'editorial Labor i durant quinze a l'empresa discogràfica Belter. En l'ac
tualitat treballa a la Generalitat de Catalunya. És autor del llibre El dret 
successori català, Els noms propis catalans i la seva història. 

En aquesta obra s'han tingut present tres conceptes: l'onomàstic, el 
genealògic i l'heràldic, per tal que servis d'introducció i d'orientació. In
tenta fer realitat el propòsit d'exposar en un sol llibre l'aspecte fonamental 
d'aquestes matèries i facilitar-ne, al mateix temps, una consulta àgil i ràpi
da. 

CANTANT i BALLANT ELS FREDS SE'N VAN 
Diversos autors 
Edicions Pleniluni. Barcelona, 1985 

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. Es tracta d'un compendi 
de dites, cançons i danses preparat perquè els educadors en puguin treure 
material de treball d'una forma pràctica i àgil, especialment d'aquell que 
ha estat poc popularitzat en col.leccions en butxaca i que, per tant, resta 
menys a l'abast. El llibre es divideix en diversos blocs temàtics: 
• Nadal i Carnaval dues festes significatives de l'hivern 
• L'hivern • Els innocents • Reis • La candelera 
• Caga tió • Fi d'any • Sant Antoni • Carnaval 
• Nadal • Cap d'any o ninou * Sant Sebastià 
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Ha nascut Garsíneu, 
Biblioteca Pirinenca 

G A R S I N E U L L I B R E S 

Promoguda per la cooperativa recentment constituida Garsineu Lli
bres S.C.C.L. i editada per Pagès Editors de Lleida ha nascut la Col·lecció 
Garsineu, Biblioteca Pirinenca. 

Aquesta és una nova col·lecció de llibres, de la qual sortiran entre qua
tre i sis volums anyals, de diferent temàtica i de diferents autors amb un de
nominador comú: el Pirineu, la seua gent i la seua cultura. 

Amb aquesta nova col.lecció hom es proposa de recuperar i posar a 
l'abast del públic obres que a l'actualitat són pràcticament introbables o de 
dificil consulta, aixi com brindar a novells autors pirinencs un marc per a 
donar a conèixer la seua obra, dinamitzar l'oferta editorial d'aquestes co
marques i potenciar d'aquesta manera un patrimoni cultural comú. 

Els tres primers titols que apareixereu a la col.lecció són Excursions 
pel Pirineu i pel pla de Lleida. Escrits del poblatà Ceferi Rocafort i Samsó 
—un recull de ressenyes d'excursions i d'escrits de temàtica diversa pubh-
cats al Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya a començaments de 
segle— Els pastors i les estrelles, de l'etnòleg pallares Joan Lluis —un re
cull de contes, històries i llegendes sobre els pastors i les seues relacions 
amb els astres— i Mis historias naturales de la malaguanyada periodista 
pallaresa Maria Dolors Serrano —un recull d'articles de temàtica pallaresa 
publicats a La Vanguardia els anys 60-70 i alguns articles inèdits d'una guia 
inacabada sobre el Pallars. 

«Uns deien que Garsineu era una extranya bèstia, barreja de garsa i de 
guineu, que poblava alguns boscos de les esquerpes muntanyes pirinen
ques. Altres, que era un tractant sinistre que acudia sovint a les fires d'Or
ganyà i de Salàs. Com la garsa, posava el nas, o el bec, a tot arreu, i amb 
l'astúcia i la prudència de la guineu en treia sempre el màxim profit». 

Records d'un viatge als Pirineus. (Hamburg, 1853) 
Col.lecció Bonsoms - Biblioteca de Catalunya 

«Einige sagten, dap «Garsineu» ein sonderbares Tier —eine Mischung 
von Reiher und Fuchs— war, das gewisse Wàlder in den wilden Bergen der 
Pyrenàen bewohnte. Andere meinten, dap es sich um einen listigen 
Viehiànier, der des òfteren den Jahrmarkt von Organyà und Salàs be-
suchte handelte. Wie der Reiher steckte der «Garsineu» seine Nase —oder 
seinen Schnabel— überall hinein und zog immer, mit der Schiauheit und 
Vorsicht des Fuchses, den gròpten Vorteil aus aliem». 

Erinnerungen aus eine Reise durch die Pyrenàen. (Hamburg, 1853) 
Col.lecció Bonsoms - Biblioteca de Catalunya 
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ÁRNICA 
LO BISBOT 

Trumf es grogues amb ossos 
del carriscle i carric-earrocs 

Sense casa, hort, ni porc 
val més ésser mort. 

Com diu R. Violant i Simor-
ra, aquest aforisme pallares ens 
diu prou bé la importància cab
dal que representa la matança 
del porc per una casa. 

El mandongo és una festa 
social que reuneix parents i 
veïns, la gastronomia que l'a
companya és molt variada i rica 
perquè la mestressa de la casa 
s'hi juga l'honor de cuinera. 
Aquest dia, s'acostuma a fer dos 
àpats forts, l'esmorzar-dinar i 
sobretot el sopar, quan la feina 
ja s'ha acabat, això sense obHdar 

la torrada amb all-i-oli de bon 
mati i el berenar. Cada casa té els 
seus propis menús però hi ha un 
plat molt senzill que s'acostuma 
a fer a tot el nostre veïnat per so
par, les trumfes grogues. 

Ingredients: 
• Ossos de l'espinada (carriscle) 

del porc. 
• Carric-carrocs (Cartilags de la 

tràquia del porc) bullits. 
• Trumfes. 
• Oh. 
• Greix dolç (llard). 
• Safrà. 
• Pebre negre o vermell. 
• All, julivert, ametlla i pa torrat 

per la picada. 
• Mig vas de vi rosat. 

Elaboració: 
Es bullen els cartilags i es ta

llen a trossos, es fregeixen els 
ossos amb oli i greix dolç i es po
sen en una olla gran; amb el ma
teix oli es fa un sofregit de ceba i 
es flambeja amb el vi rosat, 
s'afegeix a l'olla juntament amb 
el safrà el pebre negre o vermell i 
brou o aigua calenta, es deixa 
bullir una mitja hora a foc lent. 
Es pelen les trumfes i es tallen a 
trossos grossos i es posen a 
l'olla, es deixa bullir una mitja 
hora més; mentrestant es fa una 
picada amb les ametlles, el pa 
torrat, all i julivert i s'afegeix a 
l'estofat, es deixa bullir uns mi
nuts més i ja és a punt de servir. 

Bon profit per qui se les 
mengi. 

Ester Isus i Barado 
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ÁRNICA 
VENT DE PORT 

pel professor Tringoles 

Fa uns anys, una empresa 
d'investigacions social va fer un 
estudi sobre els costums higiènics 
dels europeus, els resultats del 
qual donaven com a capdavan
ters en netedat i pulcritud els 
ciutadans de l'Estat Espanyol, 
De vegades, però, els números a 
gran escala sembla que no reflec
teixen la realitat quotidiana, i 
això és així perquè sovint hi ha 
excepcions que viuen a prop nos
tre i que ens recorden la relativi
tat de les xifres. En termes gene
rals, els ciutadans espanyols se
ran, segons l'estudi realitzat, 
més nets que altres ciutadans 
europeus, però és fàcilment 
constatable molta brutícia i llor-
deria. I de modalitats tantes com 
vulguis. És clar que aquesta bru
tícia i llorderia depenen de la 
subjectivitat de cada individu, 
perquè això de la higiene té molt 
d'ideològic també. La dutxa dià
ria, per exemple, és bona o do
lenta? Uns diuen que sí, que va 
molt bé; altres diuen que danya 
la pell i millor deixar un espai de 
temps prudencial de un mínim 
d'una setmana entre remullada i 
remullada. O la periodicitat del 
canvi de calçotets: cada dia? ca
da tres dies? cada setmana? un 
cop al mes? quan estan bruts? I 
els llençols? s'han de canviar ca
da setmana si es vol ser una per
sona neta? o n'hi ha prou amb 
canviar-los cada quin/e dies? i 
comprar-ne uns de fixos? 

El cert és que l'escala higiè
nica té molts graons i cadascú 
puja els que pot o els que li van 
bé. I aquests graons vénen defi
nits, d'una banda, per la medici
na, que ens recorda les mesures 
higièniques per a estar físicament 
sans, i d'altra banda, per les con
vencions socials que marquen les 
condicions higièniques impres
cindibles per a ser reconegut com 

a membre net de ple dret. I 
aquestes directrius poden ser, en 
alguns casos, traumàtiques. És el 
cas de Peret Llànties i Greixdolç, 
de Rose, seguidor del nostre con
sultori, qui ens ha fet arribar una 
carta plena de matèria orgànica 
difícil de descriure, i diu el se
güent: 

Benvolgut professor Trin
goles, m'he decidit a escriure 
aquestes ratlles perquè la meua 
situació és insostenible i vull una 
solució. Sóc una persona que 
mai no ha fet mal a ningú i que 
sempre ha mirat d'estar bé amb 
tothom. Però ja fa un temps que 
la gent ha començat a donar-me 
l'esquena. Noto que, per poc que 
puguin, m'eviten, i no serà per
què no sóc prou amable. Fa uns 
dies, un amic em va dir que el 
meu problema era l'olor corpo
ral, i que la solució eren els deso
dorants. Vaig anar a la perfume
ria i vaig comprar un bon lot. 
Durant un mes no m'he posat al
tra cosa, i l'únic que he aconse
guit és que el ramat que tinc a la 
pleta de Ventolau fugi espaordit 
cada cop que hi trec el nas. Quin 
ha estat el meu error? 

Amic Peret, el segle XX ha 
estat el més revolucionari pel que 
fa als descobriments i avanços 
tècnics. Un d'aquests, sens dub
te, ha estat el desodorant i el de
senvolupament de la indústria de 
la cosmètica, que pel que es de
dueix de la teua carta ja conei
xes. El que no acabo de veure 
clar és sí segueixes el procedi
ment correcte, a saber: aigua-sa-
bò-aigua desodorant. Davant 
dels teus plantejaments no puc 
fer res més que contestar-te amb 
una altra pregunta: què, potser, 
teniu restriccions d'aigua a casa? 
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