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ÁRNICA 
NIAL 

Com una cadena sense fi, forjada amb el metall de la des
trucció i la mort, la guerra continua essent el mètode més em
prat per unificar criteris i eliminar divergències. És el joc ma
cabre per als assedegats de sang que no saben calmar la set 
amb l'aigua de la historia, una historia que ens adverteix que 
sempre va ser més fàcil declarar la guerra i sembrar el terror 
que tractar de resoldre els problemes amb negociacions serio
ses, pactes que s'acompleixin o consensos sincers. I la pedra 
continua al mateix lloc, esperant pacientment qui, conscient
ment, tornarà a ensopegar. I els qui s'hi oposen són anome
nats traïdors a la pàtria i passen a formar part de la intermina
ble llista de víctimes. I quan el foc de les armes s'atura, la pe
dra continua al mateix lloc, esperant... 

Durant la primera meitat d'aquest segle es van succeir a 
Europa les guerres més terribles i devastadores que l'home ha 
conegut. La mort, l'odi, la gana i la misèria van ser els seus 
efectes més immediats. I d'aquell caos van sorgir nous mapes 
politics, productes de reparticions entre potències que ignora
ven conscientment cultures i identitats, reprimint, torturant i 
assassinant per aconseguir un tot uniforme i artificial. Fer de
saparèixer cultures senceres, però, sempre ha estat tasca àrdua 
per als repressors, tot i que moltes vegades se n'han sortit, de 
la mateixa manera que altres cops la identitat dels pobles s'ha 
mantingut per damunt de la creació dels macroestats que els 
han aglutinat. Ara, quan algunes d'aquestes cultures no volen 
continuar formant part d'aquests engendres, les intel.ligències 
ordenadores que les van unir amb la força de les armes conti
nuen negant-les i la guerra torna a ser el mitjà per arribar a la 
solució efímera. I la pedra encara continua al mateix lloc, es
perant. Encara sembla més fàcil ensopegar amb ella que mou
re-la per deixar el camí lliure. 



ÁRNICA 
LA PIPIDA 

per Ester Isus i Barado 

El Gall fer: 
una relíquia dels temps glacials 
Entrevista a Josep Guillén, 
encarregat de la granja de galls fers d'Esterri d'Àneu 

Fot. Josep Guillen 
El Gall fer (Tetrao urogallus 

ssp aquitanicus. Ingram, 1915), 
és una espècie eminentment fo
restal, que viu als boscos de coní
feres dels Pirineus entre els 1600 
i els 2100 m. d'altitud, és a dir als 
boscos de,pi negre i avet amb un 
sotabosc ric en bardenal (Rhodo-
dendron ferrugineum) i nabius 
(Vaccinium myrtillus). Presenta 
un acusat dimorfisme sexual: el 
mascle és de majors proporcions 
i amb el plomatge gairebé negre, 
mentre que la femella, més xica, 
té coloració críptica. Es un ani
mal difícil d'observar degut al 
seu comportament esquerp i per
què els seus efectius estan en re
trocés des de fa temps a causa de 
la caça i de la transformació del 

bosc. Per aquest motiu ha esde
vingut un animal mític de la fau
na pirinenca. 

A les Valls d'Àneu hi ha 
ubicat l'tinic centre de cria i re
producció en captivitat d'aquest 
animal que depèn del Servei de 
Gestió i Conservació de la Fauna 
del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de la Genera
litat de Catalunya. Josep Guillén 
n'és el seu encarregat. 

Quina ha estat la teua tra
jectòria fins arribar a Esterri 
d'Àneu? 

Vaig néixer a Saidí, a la 
Franja, d'una família pagesa, i 
ja de ben petit m'agradaven molt 
els animals. A l'escola canviava 
cromos als amics per granotes, 
sargantanes... El meu pare m'en
senyava els nius de moixons i jo, 
a diferència dels altres nens, no 
els destruïa sinó que els observa
va amb cura. A casa teníem tam
bé animals domèstics, sobretot 
eugues que m'agradaven molt, i 
aprofitava les visites periòdiques 
del veterinari per satisfer la meua 
curiositat que no tenia límit. Més 
tard, a través dels llibres i. de 
l'experiència, vaig anar aprenent 
però sense cap disciplina ni espe
cialització. 

En acabar l'escola, vaig tre
ballar uns anys a casa fent de pa
gès però paral·lelament criava 
animals salvatges que recollia de 
tot arreu. Més tard vaig anar a 
treballar a Lleida, a casa d'un 
oncle que era carnisser, canviant 
totalment la manera de tractar 
els animals; de veure'ls néixer i 
créixer, els veia morir, però con
tinuava tenint a casa el meu zoo
lògic particular. Un dia vaig co
nèixer l'encarregat del viver de 
Vallcalent i en una visita a les 
seues instal·lacions vam arribar a 
un pacte: jo alimentaria els seus 



La pípida 

animals i a canvi em deixarien te
nir allí els meus. Aquesta col·la
boració va durar catorze anys 
durant els quals el viver es va 
convertir en el centre de Fauna 
Autòctona de Vallcalent. 

Quan es va jubilar el senyor 
Francesc Cases, encarregat de la 
granja de galls fers d'Esterri 
d'Àneu, se'm va oferir la possi
bilitat de continuar la seua tasca, 
ho vaig acceptar i aquí em teniu. 

Em podries explicar la his
tòria de la Granja? 

L'estiu de 1966, el Sr-. Fran
cesc Cases, d'Esterri d'Àneu, va 
recollir al bosc d'Espot un niu 
amb 6 ous dels quals van néixer 
un mascle i quatre femelles. 
L'ICONA va adquirir aquests 
pollets, va contractar el Sr. Ca
ses com a expert i va adquirir la 
finca on avui dia està ubicada. 
Es van construir les tanques i 
quate nuclis de gàbies i l'abril de 
1971 s'hi van traslladar cinc mas
cles i tres femelles de diferents 
edats. La granja s'ha anat 
eixamplant i s'hi han fet algunes 
modificacions fins arribar a la si
tuació actual, i més que una 
granja convencional és un pecu
liar complex de cria, donades les 
característiques excepcionals de 
l'espècie. 

Com és la cria del Gall fer? 
Al mes de març comença el 

zel dels mascles amb el pavoneig 
i exhibició davant les femelles, 
quan s'han comprovat les vies de 

Fot. Josep Guillen 

consanguinitat es deixen apare
llar (abril-maig) i a principi de 
juny la gallina fa un forat a ter
ra, l'entapissa amb branques i 
fulles i comença a fer la posta, 
que sol ser de 4 a 8 ous, en estat 
salvatge, però a la Granja hem 
aconseguit un promig d'onze 
ous/femella i concretament l'any 
91 una gallina va pondre 22 ous. 

Però com ho feu per estirar 
la posta? 

Es pot fer de dues maneres: 
— Forçant substitucions, és 

a dir, robant-li tots els ous quan 
porta tres o quatre dies d'incuba
ció per forçar la femella a un nou 
aparellament i a una segona pos
ta. 

— Per substitució estirada, 
és a dir, quan posa el primer ou, 
se substitueix per un ou de galli
na domèstica i així fins al quart 
dia la gallina cova un sol ou fals, 
a partir del cinquè dia se li aug
menten els ous falsos a dos i es 
continuen robant els seus. Així, 
la gallina va posant ous, però ca
da gallina té el seu caràcter i tole
rància per deixar-se remenar el 
niu, i la psicologia del cuidador 
ha de veure fins on pot anar 
allargant la posta. 

Paral, lelament al segon 
tractament, el tercer dia es can
vien els ous falsos per altres, 
també de galHna domèstica, però 
fèrtils i se li deixen incubar fins 
al final, així neixen pollets que la 
femella cria satisfent el seu amor 
maternal i no es sent frustrada; si 
no fos així el proper any canvia
ria el niu de lloc i es negaria a 
criar els pollets. El període d'in
cubació d'una gallina fera és de 
26 dies, mentre que per una galli
na domèstica és de 21. 

/ com s'incuben els seus 
ous? 

Quan es recullen els ous, es 
pesen, marquen i s'observa la 
pigmentació. Després de provar 

i diferents sistemes hem optat per 
la incubació amb gallines nanes 
(periquites) durant 24 dies i els 
dos últims els passen a la incuba
dora o cambra de naixements i 
així la primera cosa que veuen en 
néixer és el cuidador, i s'evita 
l'estress de captivitat o grau de 
percepció del pollet quan toca les 
plomes de la mare. 



La pipida 

Fot. Josep Guillen 

Explica'm millor això, que 
no ho entenc! 

Mira, quan el poll neix, el 
primer que toca són les plomes 
de la mare, sap que és un gall i 
tem tot allò que no sigui de la 
mare. Si el primer que veu és el 
cuidador, l'accepta com si fos de 
la seua espècie i ja no rebutjarà 
el contacte humà, amb la qual 
cosa serà més fàcil la cria durant 
els primers dies, que són els més 
delicats. 

Be, ja han sortit de l'ou, i 
ara què mengen? 

La primera alimentació es 
composa en un 100% d'animals 
que es mouen (insectes vius), si 
no es bellugen ni se'ls miren, el 
moviment els incita a picar i si no 
mengen, a les 48 hores moren per 
esgotament de les proteïnes de 
l'ou. Són molt mandrosos i els 
has de bombardejar amb el 
menjar cada 1/2 hora. Els quin
ze primers dies la feina és esgota
dora; després, ja comencen a pi
car fulles de pi (acicules) i fruita 
però continuen amb la dieta in
sectívora. Al mes ja es pot dir 
que tenim un exemplar més, però 
fins aquí necessiten una dedica
ció gairebé exclusiva; si un 
animal manifesta símptomes de 
malaltia, es mor perquè no hi ha 
una medicació especifica i els 
medicaments usats per altres aus 
no serveixen, donat que normal

ment es posen a l'aigua que 
beuen i els galls fers tenen cober
ta aquesta necessitat pel fet de 
consumir insectes que els 
aporten aigua i proteïnes. 

/ com t'ho fas per aconse
guir el menjar? 

Surto a buscar-lo, per això a 
l'estiu tinc molta feina i no tinc 
ni temps per a la família. Captu
ro saltarells i insectes voladors 
amb mànegues d'entomòleg als 
prats i vaig al bosc a buscar 
fruits i ous de formiga, però és 
clar mengen molt i no dono 
l'abast, per això congelo alguns 
aliments que així conserven tota 
la seua proteïna. Els primers dies 
són els pitjors perquè han d'ésser 
vius, els ous de formiga els agra
den molt però odien les formi
gues, que els piquen a les potes i 
els posen histèrics, els escarabats 
també els agraden i els recullo a 
centenars a les tifes d'euga. Pel 
que fa als vegetals els agrada 
molt el bardenal, el nabiu i la 
moixera de guilla, així com les 
fulles de pi i d'avet que a l'hivern 
i quan són en llibertat, consti
tueixen la seua dieta juntament 
amb la neu. 

Continuem amb el seu cicle. 
Si al mes ja estan pràcticament 
salvats, què se'n fa, d'ells? 

Als trenta dies passen a ser 
examinats exhaustivament i un a 
un per saber si serviran per ser 
alliberats o com a reproductors a 
la granja; després de la selecció, 
segons el grau d'impregnació 
(procés de fixació, i resposta de 
seguiment i comportament social 
i sexual), passen a les gàbies, els 
que s'alliberaran han de perdre 
el grau d'impregnació, no po
dran veure cap persona més i 
s'alimentaran de la manera més 
natural possible (insectes, fruits 
silvestre, acicules...) evitant la 
monotonia dels horaris esta
blerts que no trobaran al seu nou 
hàbitat. Els reproductors conti
nuen sent aUmentats per l'home 
per no perdre el grau d'impreg
nació adquirit i per anar estu
diant el seu caràcter. 

Es comporten igual els mas
cles que les femelles? 

No, els galls són més apaci
bles i els encanta que els mirin, 
les femelles en canvi son feréste-
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gues, procuren passar desaperce
budes i és convenient el seu con
tacte diari amb el cuidador. El 
comportament diferent està rela
cionat amb el paper biològic que 
juga cada sexe: mentre la femella 
cova i cuida els polls, el mascle 
se'n desentén totalment, només 
es prepara per al galanteig i 
l'aparellament. 

Aquest comportament vaira 
al llarg de l'any? 

Si, una mica, sobretot ,a 
l'època de la muda o canvi de 
plomatge, que es produeix des
prés de la reproducció i dura uns 
dos mesos. Els exemplars d'un 
any, que no són fèrtils, són els 
primers en mudar, després ho 
fan la resta de mascles i les feme
lles que han perdut la posta i fi
nalment les mares reproductores 
que muden quan els pollets co
mencen a volar. La muda co
mença al juny i acaba a finals de 

Fot. Josep Guillen 
setembre i a la granja és paral.le 
la a l'estat salvatge, donada la 
seua ubicació. Les plomes es 
canvien gradualment i comen
çant per la cua, el procés és lent 
per no perdre la capacitat de vol. 
Durant aquest periode no es dei
xen veure i procuren passar inad
vertits, potser pel fet de sentir-se 
mermats i molt vulnerables. 

Comencen els primers freds, 
amb el plomatge renovat i accep
ten amb una gran alegria les pri
meres nevades, com s'ha pogut 
comprovar al centre, es banyen 
amb neu a diferència de la resta 
de gallinàcies que ho fan amb 

pols, això referma la teoria del 
seu origen donat que l'espècie és 
un endemisme dels temps gla
cials. 

/ quan s'alliberen els galls 
per fer repoblacions? 

Als 90 o 100 dies que ja han 
adquirit la mida d'adults però no 
la maduresa sexual; s'alliberen 
en un percentatge del 50% de 
mascles i de femelles, cada exem
plar porta un emissor de dos 
anys de duració. El seguiment el 
fa un equip de tres persones i al 
principi és diari perquè els pri
mers dies es mouen molt, a partir 
de la segona setmana ja passa a 
ser alternat i es va espaiant. 
Aquest any s'ha fet el seguiment 
amb avioneta, cosa que encareix 
les despeses però fa molt més fà
cil la seua localització i permet 
atènnyer zones de dificil accés. 
Es fa un estudi biològic a cada 
època de l'any que ens ha permès 
desvetllar molts misteris del seu 
comportament en estat salvatge. 

A quins indrets es fa repo
blació? 

A Catalunya, i molt centra
des al Pallars Sobirà; hi ha algu
na experiència fora de la comar
ca, a la Cerdanya, al Cadí i al 
Boumort i sempre en hàbitats on 
r espècie encara hi és present per 
assegurar una adaptació del 
100%. A mesura que es coneguin 
més detalls del seu comporta
ment es podran ampliar les repo
blacions a altres àmbits. 

Aquesta espècie viu en altres 
indrets de la Península i d'Euro
pa? 

Si, al Cantàbric hi viu una 
altra subespècie, i a França, con
cretament, el gall fer encara es 
caça però sempre en època que 
no sigui de zel, contràriament a 
com es feia aqui que més que ca
ça era un assassinat perquè es 
feia als cantadors, durant l'apa
rellament i s'eliminaven els galls 
adults i en plena productivitat... 

Hi ha moltes demandes per 
visitar la granja? 

Sí, l'observació en estat sal
vatge és difícil i les demandes són 
moltes i s'han hagut de regular; 
els permisos els dóna Medi Natu
ral i es procura no molestar mas
sa l'animal, sobretot a l'època de 
zel que és la més demanada per 
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fer fotos i filmacions. A l'època 
de cria ja no es pot accedir a la 
granja. 

/ no s'ha pensat en crear 
una infrastructura propia per 
posar a l'abast dels visitants tot 
el material que demanen i obrir 
més les portes de la granja? 

Sí, és una previsió de futur 
però primer s'han de resoldre al
tres problemes d'estudi i adapta
ció. Esperem que en un futur si
gui una realitat. 

Per realitzar la teua tasca, 
quin suport tens? 

Ara treballem a la granja un 
peó i jo mateix com a encarregat, 
les tasques de seguiment les rea
litzen altres persones, però si 
s'amplia la productivitat tal com 
està previst, 100 pollets per al 93, 
s'haurà de pensar d'ampliar el 
personal. 

Com va acceptar la teua fa
mília el trasllat de Lleida a Ester
ri? 

En un principi van ser els 
principals perjudicats, però en
cara que l'adaptació va ser una 
mica dura, ara ja s'hi avenen i 
s'hi troben força bé. 

Sempre es diu que el caràc
ter dels Pallaresos és molí tancat 
i que no accepten elsforanis, què 
en penses, tu? 

En un principi potser és re
tret, però quan s'obren ja és di
ferent, ara ja em sento com un 
aneuenc més i voldria que fos ve
ritat. 

Jo penso que se t'accepta 
molí bé i això ho demostra el fet 
queja t'han batejat, no ets Qui-
llén sinó Pepe dels Galls. 

Sí, mira a Lleida em conei
xien com Pepe el dels llops. El 
sentiment que tinc és fer tot el 
possible perquè el Gall fer conti
nuï sent pallares i que l'Adminis
tració compleixi també la seua 
part conservant l'hàbitat per la 
vida del Gall fer, si no jo hauria 
fet un flac servei a les Valls 
d'Àneu, al Pallars i a tots. 

Gràcies, Pepe, un altre dia 
coníinuarem xerrant de la resta 
d'animals de la granja i de la 
teua relació amb ells. 



ÁRNICA 
L'ARNA 

Quan els «jueus» l'armaven 

Esterri d'Àneu batega, en
cara, a través de festes ben signi
ficatives: Sant Vicenç, Dijous 
Gras, Carnestoltes, Els Veï
nats... 

La Setmana Santa, però, ha 
perdut bona part dels ingredients 
que l'havien acompanyada du
rant molts anys. Avui la tradició 
del calendari festiu jueu i del ca
lendari litúrgic —el cicle Pas
qual— des del dimecres de cen
dra fins al diumenge de Pasqua, 
ha evolucionat enormement fins 
a ratllar l'escepticisme. Molts as
pectes de la Setmana Santa for
men part dels records. La memò
ria col·lectiva aplega el ritual de 
la celebració, són seqüències ci
nematogràfiques que desfilen 
amb harmonia tot creant un qua
dre viu, de plàstica nostàlgia: el 
diumenge de rams —la benedic
ció del romani, llorer o salanca 
convenientment ensucrats— la 
preparació del monument amb 

Fot. AHVVÀ 

els inseparables «maiets» —for
men que creixia sobre el terra-
fem emparats en la foscor—; el 
"dijous sant amb la missa solem
ne, el trasllat de la «custòdia», 
l'hora Santa; el divendres sant 
amb l'espetec de les sorolloses 
«matraques», el cant de la Pas
sió, el rebombori del «matar 
jueus», la davallada de la creu, 
preluidi del viacrucis pels carrers 
de la vila amb tot l'estol de figu
res sagrades; el dissabte sant 
amb el campanejar de Glòria, la 
benedicció i canvi de les aigües; 
el diumenge de Pasqua, amb 
l'esmorzar a base d'ous, la missa 
solemnial i l'inolvidable «re-
dort»; el dilluns de Pasqua amb 
el «Salispàs». 

De tot aquest enfilall de vi
sions, aquella que més remem-
brances presenta era el ritual dels 
«jueus». Les processons amb els 
armats representaven l'epicentre 
de la commemoració religiosa. 
La vila enllumenava la fesomia, 
els balcons curulls de gent, espe
raven impacients el recorregut de 
la comitiva sacra. Era un mo
ment de climax especialissim. La 
manifestació religiosa s'allargas
sava prodigiosament, s'esmu
nyia pels carrerons i rítmicament 
s'apropaven i allunyaven els 
cants, el martelleig candenciós 
dels jueus i la fregadissa sorda 
dels devots acompanyants. 

Els armats encapçalaven la 
processó. El capità, majestuós 
amb el casc frigi de color negre 
comandava la tropa, una vintena 
de soldats arrenglerats a dues 
bandes del carrer, talment com 
un centurió romà. El trompeta, 
el tambor i la samaritana, dreça-
da altivament enmig de la guar
nició, quedaven també sota les 
seues ordres que impartia inflexi-
blement amb els estudiats movi
ments de la llarga bandera: si ro-



Fot. AHVVÀ mania horitzontal, induïa els sol
dats a doblar llurs files que ha
vien de desdoblar, si la bandera 
es movia del darrera cap al 
davant. Si es bracejava de dreta 
a esquerra els jueus havien de 
permutar llur posició. Al llarg de 
la processó el capità realitzava 
un llanceig constant, de dalt a 
baix, a ritme de tambor. 

Jaume Gallart, molt anys 
jueu, comenta l'enorme prestigi 
de què gaudia el ritual dels ar
mats. Érem el gressol de la festa, 
podíem allargar la processó o bé 
escurçar-la segons convenia. Re-

Fot. AHVVA 

cordo un any, puntuahtza, que 
vam fer durar la cerimònia del 
divendres tres hores. 

Rera els armats sortien Sant 
Joan, Jesucrist personificat, Je
sús de Natzaret, la Dolorosa 
amb l'escorta femenina de la 
confraria dels Dolors, la Soledat 
- Maria Magdalena - la Verònica 
també encarnades, el sepulcre 
que sempre era protegit per dos 
dansaires sentinelles, després del 
sepulcre les tres maries simbolit
zades: Maria Santíssima - Maria 
Cleofàs - Maria Salomé. Les pa
rades eren marcades pel viacrucis 
de ceràmica del segle XVIII en
castat a la paret de les cases. 

Regnava, continua en Jau
me Gallart, un vertader esperit 
mihtar entre els armats. La disci
plina, la seriositat i respecte eren 
la base d'un bon funcionament 
que exigia sense contemplacions 
el sever capità. La indumentària, 
descriu, era molt atractiva: 
dúiem camisa blanca amagada 
sota l'armilla escatada de pun-
tets que imitava la cuirassa ro
mana. Els pantalons eren uns 
bombatxos que acabaven sobre 
dels genolls d'on sortien unes 
mitges blanques o negres. Unes 
faldilles de tela vistosa recobrien 
els pantalons. A la cintura, s'hi 
lligava un mocador de cap i les 
espatlles, les abrigava un llenç 
que rebia el nom de «valona». El 
calçat típic era l'espardenya vi-
gatana. 

El casc era un dels eleme.nts 
del conjunt més cridaners. Josep 
Batalla els havia confeccionat 
amb pots d'oliva. Peces de jun
tura soldades amb estany. Coro
nava el casc, una cresta sagital 
acabada en un floc que guarnia 
una palma. El completava una 
visera que s'enganxava amb dues 
roses de llauna. 

S'acosten els records prece
dits pel so rítmic, monòton de la 
fusta que copeja el pedrís, del re
pic incessant de les matraques, 
del raig d'aigua vessat per la sa
maritana. Una gota d'aigua que 
suspesa en el passat refresca la 
memòria. 

Ferran Relia 
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ÁRNICA 
LO VISTAIRE 

Siseo Farràs i Grau 
Salàs del Pallars (Pallars Jussà), 1953 

1953 
El mateix any que Stalin es transformava en un congelat ¡Llustre, Eis-

senhower obligava els americans a abjurar dels congelats. En realitat va 
ésser un any com qualsevol altre. A Corea s'havia acabat la guerra i a la 
resta del món tothom s'entretenia com podia: Hillary i Tensing desfloraven 
l'Everest i dos científics americans descobrien que l'herència tenia forma 
de tirabuixó. 

Mentrestant, a Espanya hi arribava un mister Marshall travestit. La 
gent esperava muntat en el Cadillac de l'abundància i va aparèixer el tanc 
dels tractats militars. En política interior, el règim iniciava la construcció 
de «pantanos» el mateix any que començava la «pertinaz sequía». Sort que 
Di Stefano debutava en el Real Madrid i que el «600» es presentava en so
cietat. 

A Salàs, les cartres dels rucs xocaven pels carrers i de l'interior de les 
cases sortia el grinyol de les màquines de cosir i la inefable melodia del 
«parte». Els diumenges, els somnis es concentraven al voltant de l'estufa 
del «Cine Degà». Aquella tarda freda de febrer havien projectat «Estrella 
de Varietés». A la sortida algú va comentar que a casa la Paca havien tin
gut una criatura. La boira estava més espessa que mai. Semblava importa
da de Tremp. 

1963 
L'any que Édith Piaf i Joan XXIII deixaven de cantar i Carmen Ama-

ya i John Kennedy de ballar (aquest darrer, horitzontalment), els joves 
americans marxaven de casa i els negres demanaven seients als autobusos. 
Els anglesos, en canvi, no tenien cap ganes de morir-se ni de sortir de l'Illa. 
Preferien deixar-se seduir pel cas Profumo o compartir en la intimitat l'èxit 
de l'assalt al «Tren Correo de Glasgow». 

En el nostre país, mentre s'executava a Julián Grimau, arribava la tu
rista 1 .OCX).000. «España es diferente» era la versió actualitzada de la «Uni
dad de destino en lo universal». Lluís Aguilé cantava «Es el sol español», i 
el ministre d'agricultura estava molt preocupat perquè «el trigo entre toas 
las flores ha elegió la amapola». Els joves, però, preferien l'herba on Nata-
lie Wood mostrava tot el seu esplendor. 

A Salàs la nova fàbrica de somnis s'havia traslladat del cinema al cafè. 
Els diumenges, alguns practicaven el difícil equilibri de xuclar un Cacaolat 
i sentir-se «Reina por un dia». Altres, arraulits entorn d'una ràdio, espera
ven el crit màgic del «gooooooooool!» redemptor. 

En aquell ambient de mosques i quinieles, el nen de la Paca anava crei
xent: tímid, xafallós i malaltís. A finals d'any li treien les amígdales al ma
teix temps que a l'Abad Escarré el treien del país. 

1973 
Poc temps després que les tropes americanes sortien del Vietnam, occi

dent iniciava una llarga crisi econòmica. Mentre el fantasma de l'atur co
mençava a treure el nas, alguns agents de la CIA trobaven feina a Xile, on, 
l'Il de setembre d'aquell any, van organitzar el «ball de bastons» més ver
gonyós del segle XX. 

A les nostres latituds va ser un any de morts rellevants i de vius ben 
instal.lats. Tres «Paus» universals (Picasso, Neruda í Casals), decidien es
calar conjuntament la immortalitat. Carrero Blanco i el seu xofer, en can
vi, només van poder escalar la terrassa d'un Col·legi de Jesuïtes. Els vius 
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ben sitúas: Cruyff al Barca, «Tarancón al paredón», «El Lute» a la presó, 
Fraga d'ambaixador a Anglaterra, Ocaña a la glòria del Tour i la mòmia de 
Perón a l'Argentina. 

Salàs va viure un estiu catastròfic. «Un rayo de sol» va caure a la ter
rassa de rSnack Gracieta. Dues noies, «Dalila» i «Gwendolyne», van re
sultar ferides. El balanç dels nois fou menys accidentat: tres pantalons 
acampanats esquinçats i unes grenyes socarrimades. 

Mentrestant el xicot de la Paca feia la viu-viu per Barcelona. Estudia
va dues carreres (Filosofia i Lletres), s'havia deixat la barba, i vivia la dolça 
llibertat dels estudiants de poble instal·lats en pisos urbans. Sembla que te
nia els seus pares molt preocupats. 

1983 
Els seguidors de la «Lliga fúnebre 83» van gaudir d'un campionat ex

cepcional. La classificació final va estar encapçalada per Iran-Irak, amb 
més de 500.000 morts. La junta militar argentina va aconseguir el subcam-
pionat, al donar per morts a tots els desapareguts durant la «guerra bruta». 
L'URSS i els EE.UU. van quedar empatats. Els soviètics jugaren el millor 
partit el 6 de setembre a l'abatre un avió Coreà amb 269 passatgers. De la 
trajectòria americana cal destacar l'heròica victòria que van obtenir davant 
la potent selecció de l'Illa de Granada. 

Espanya, que havia guanyat aquesta lliga durant tres anys seguits 
(1936-37-38), es dedicava a discutir si enterrava definitivament la transició 
política. Els partidaris del Sí, presentaven quatre proves de pes: la despena-
lització de l'avortament, l'expropiació de Rumasa, l'obertura de les sales X 
i el divorci dels Ducs de Cadis. Els tres arguments dels representats del No, 
també eren força convicents: el matrimoni de la Pantoja i Paquirri, la 
«Gota freda» del País Basc i l'Espanya 12 - Malta 1. 

A Salàs, l'hivern del 83 va ser molt silenciós. Les famílies passaven 
les nits captives a l'interior d'un triangle format per la TV, el «tresillo» i 
l'estufa. Als carrers, l'únic rastre de vida era la llum quadriculada que sor
tia del Cafè Camats. Dins, el món tenia forma de tapet verd i la fehcitat es 
disfressava de «manilla». 

El protagonista d'aquesta història ja no acudia tant al cafè. Des que 
era funcionari i regidor se li havien pujat els fums al cap. Ara ja podia dor
mir tranquil. Tenia el «tallat» de mig matí assegurat per la resta de la seua 
vida. A l'Ajuntament, intentava, sense cap tipus d'èxit, aplicar les teories 
«maoistes» a la construcció de les granges de porcs. 

1993 
L'atenta lectura del marro deixat en una tasca de cafè, ens ha permès 

pronosticar alguns dels esdeveniments que tindran lloc al llarg de 1993: 
— Sibèria es posarà en venda en la secció d'anuncis de «La Vanguar

dia». En els «Encants» de Barcelona se subhastarà el Palau de Sant Jordi. 
— En algunes zones del país hi haurà importants inundacions provo

cades pel desbordament de la baba acumulada durant l'any «Expo-Olim-
pic-Cultural-Quinto Centenario». 

— En FeHu Izard de Lleida farà un «8000». 
—, El Consell Comarcal del Pallars Jussà invitarà els arquitectes i apa

relladors de Mur a la inauguració de l'exposició: «Mètodes i sistemes de 
matar mosques. Evolució històrica». 

— L'Ajuntament de Salàs comprarà el Mausoleu de Lenin. S'ins-
tal.larà a l'entrada del poble, sobre la bàscula municipal. 

— Respecte del nostre heroi, els dilluns continuarà portant la Borrella 
al mercat de Tremp. També aconseguirà portar a terme dos dels seus som
nis: batre el rècord local de fotocòpies i obrir una botiga d'«Ultramarinos y 
Coloniales». 
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Lo vistaire 

A l'envelat de Sort tothom 
ballava la mateixa dansa 

Potser abans de començar, 
caldria presentar-me: sóc uh 
«conco» pallares nascut, durant 
la guerra civil, en un poblet del 
Pallars Sobirà. És ben cert que 
vaig nàixer en una època difícil, 
però jo no recordo haver passat 
excessives penúries, durant la in
fància. Els meus pares, ramaders 
de casa bona, pertanyien a una 
família tradicional de la munta
nya Pallaresa, i quasi no van no
tar el feixuc pes de la postguerra. 
La meua vida d'infant de poble 
va sofrir un cert trasbals quan, 
un dia d'estiu de l'any 50 (ho re
cordo tan bé!), va aparèixer un 
capellà, parent llunyà de la casa, 
que se m'endugué al seminari. 
Els pares se'n van alegrar, ja que 
un germà més gran que jo s'en
carregaria de mantenir el patri
moni familiar. 

Nou anys vaig passar al se
minari de La Seu. Potser han es
tat els més intensos de la meua 
vida. Jo era un vailet espavilat i 
eixorovit, amb aquesta intel.li-
gència natural que només tenen 

alguns nens de poble. M'agrada
va molt llegir i tenia una certa 
predilecció per la Literatura i les 
Ciències Naturals. Aviat vaig ser 
dels primers de la classe i no puc 
negar que comptava amb el fa
vor de la majoria de professors. 

No obstant, un fet insignifi
cant canviaria la meua vida. Un 
dia, en aquells immensos passa
dissos del seminari, vaig tenir 
una forta discussió, per uns mo
tius absolutament puerils, amb 
un company de curs. Encara que 
l'escaramussa no arribà a les 
mans, aquell xicot insultà el meu 
cos amb uns contundents adjec
tius, que fins després, davant del 
mirall solitari, no vaig veure ple
nament confirmats. Aquell des
cobriment tardà però evident, 
em canvià radicalment el caràc
ter. Em vaig tornar taciturn i es
querp. En lloc de jugar al pati 
m'asseia a les àmplies escales a 
llegir i arrossegava per tot el se
minari la recent adquirida ma
lenconia. Bé, ara que ho veig es
crit, penso que potser exagero. 
Avui, mirant-ho amb àmplia 
perspectiva, penso que tampoc 
n'hi havia per tant. Però jo sé 
que, des d'aleshores, vaig adqui
rir una certa sensibilitat per de
terminats temes, als quals 
després em referiré. 

Als vint anys, quan la voca
ció dirigida estava a punt de cul
minar-se, i a causa de l'estranya 
mort del meu germà (no val la 
pena recordar-la), vaig haver de 
deixar el seminari per portar les 
propietats dels meus pares. Tan
mateix aviat vaig espavilar-me. 
Ràpidament em vaig convertir en 
un bon tractant de bestiar. Ana
va d'un lloc a un altre de la nos
tra muntanya i de seguida vaig 
adquirir aquesta deliciosa picar
dia dels muntanyencs davant els 
negocis. Del seminari conservava 
l'atracció pels llibres, si bé reco
nec que amb el temps ha anat 
minvant, i l'obsessiva data de 
l'insult. Aquella sensibilitat es
pecial, que vaig covar aquells 
anys de seminari, em paralitzava 
la relació amb les noies. Quan es
tava davant d'una xicota em veia 
com un estaquirot roig i mal ta
llat, que només provocava som
riures i xiuxiueigs maliciosos. Si 

13 



Lo vistaire 

voleu que us digui la veritat, vaig 
acceptar com un fet ben normal 
el meu celibat. De no haver estat 
la mort del meu germà tampoc 
m'hauria casat. Per què, doncs, 
dramatitzar tant el meu destí. Els 
meus pares, en veure les meues 
dificultats, van fer intents d'apa-
raular-me amb una xicota, 
amiga de la família, però jo no 
volia forçar uns sentiments no 
compartits. 

Bé, però potser us pregunta
reu quin interès tinc d'explicar-
vos la meua vida. Si ho he fet, ha 
estat perquè entengueu més les 
sensacions que vaig tenir aquell 
mes de febrer, quan vaig decidir 
anar a veure l'anomenada «Festa 
dels Solters» de Sort. No sé si em 
mogué més la curiositat o una se
creta esperança de trobar una 
dona per casar-me. El fet és que 
vaig treure'm un carnet de solter, 
amb l'objecte de seguir més 
d'aprop tot aquell estrany mun
tatge. Dic estrany, perquè ningú 
sabia si darrera hi havia una se
riosa intenció de solucionar un 
greu problema, si es tractava 
d'una intel.ligent operació co
mercial, o si era una simple bro
ma de bar que l'afany de nove
tats d'alguns periodistes havien 
convertit en notícia. Al marge de 
totes aquestes interpretacions, el 
que sí puc dir-vos, perquè conec 
bé les reaccions de la gent del 
meu país en aquest tema, és que 
en moltes cases de muntanya su-
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rava la suau boirina de l'esperan
ça. 

En arribar a Sort, em sor
prengué la quantitat de gent que 
hi havia. Vaig pensar que seria el 
Carnaval, encara que no hi havia 
gent disfressada. Però, a partir 
de l'arribada d'aquelles noies i 
durant el temps que vaig obser
var la festa, tota aquella sensibi
litat incubada durant tants anys 
em brollà de forma malaltissa. 

Una munió impressionant 
de curiosos assetjava aquells ho
mes i dones com si d'un especta
cle cinematogràfic es tractés. Des 
de la meua posició d'home que 
se sent observat, contemplava, 
amb certa acritud, tota aquella 
estranya cerimònia. Potser la 
meua hipersensibilitat m'enga
nyava quan sotjava, d'entre la 
multitud, tot un seguit d'autori
tats científiques, literàries i hu
manístiques, encarregades de fer 
una rigorosa dissecció de l'esde
veniment. Els periodistes capta
ven la instantaneitat de la notí
cia, mentre els cirurgians de l'es
perit s'encarregaven d'analitzar 
minuciosament el fenomen. Pot
ser aquell estudiant de psicologia 
d'ulleretes rodones, copsaria, 
amb certa displicència, les reac
cions d'uns solitaris davant 
d'uns estímuls imprevistos. O 
aquell antropòleg, amb panta
lons de gruixuda pana, elucubra
va sobre l'estructura familiar 
d'aquells solters, mentre ordena
va l'espectacle en l'espai. Possi
blement també hi havia econo
mistes i sociòlegs, normalment 
en grups i rodejats de dones i 
nens, que, amb tot aquell mate
rial i algunes dades estadístiques, 
farien, en un diari local, rigoro
ses anàUsis sobre la realitat d'un 
país despoblat i en crisi accelera
da. Segurament, algun que altre 
aficionat a escriure s'amagaria 
també entre la gent, tot pensant 
en el magnífic rendiment literari 
que en treuria d'aquell retaule 
humà. 

Sento dir-ho, però tenia la 
sensació d'estar exposat en la 
blanca taula d'un laboratori, a 
punt d'ésser dissecat per les sà
vies mans d'aquells entomòlegs 
humans. També he de dir que, al 
marge de la gent del país que ob-
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servava amb lògica curiositat 
l'espectacle, els únics que real
ment semblaven que es divertien 
eren una colla dels anomenats 
hippis, veritables animadors de 
la festa. 

Aquells xicots i xicotes, més 
preocupats pel ritme del seu cos 
que pel comportament dels sol
ters, eren els únics components 
actius d'una festiva cercavila. En 
canvi, molts d'altres amb l'allar
gat coll de girafa, semblaven, 
més mares protectores de la vir
ginitat de les seues filles en un 
ball de Festa Major, que nota
bles estudiosos de l'ésser humà. 
El que més recordo, tres mesos 
després d'aquells fets, és l'obtu
sa serietat d'algunes cares, sols 
turbada per fatxendosos somriu
res de complicitat amb altres 
col·legues de la ciència, i l'emo
ció del paleontòleg quan desco
breix un substrat excepcional ple 
depaUiarensis-solterus-solitarii. 

Torno a dir que potser exa
gero, i que la meua pituitaria 
sentimental és una mica malaltis
sa. Possiblement només filtra de
terminades sensacions mentre es 
mostra insensible davant deter
minats olors i actituds, potser 
prou ben intencionades. 

Però el cúmul de sensacions 
no va acabar ací. Després de la 
cercavila vaig anar, com tots els 
altres solters, a la discoteca, on 
per sort no havien deixat entrar 
ni periodistes ni xafarders. Com 
podeu comprendre no vaig fer 
massa esforços per atansar-me a 
cap noia. Quins esforços volíeu 
fer quan la majoria de xicotes es
taven assetjades per un estol de 
nois joves i agraciats (no sé per 
què, però avui els nois i noies del 
país són més agraciats que en la 
meua època). Eren xicots que 
enarboraven aquella soltería jo
ve, victoriosa i voluntària, en
front del nostre desgastat, enve
llit i forçat celibat. 

Submergit en aquests pensa
ments se m'atansà una noia, que 
inicià un sorprenent interrogato
ri sobre la meua vida i les meues 
circumstàncies personals. La ra
pidesa en iniciar la conversa i la 
seua estranya desimboltura em 
feren sospitar d'estar davant 

d'una periodista disfressada de 
soltera. Sabia que els d'«Inter-
viu» utilitzaven aquest sistema, i 
no volia pas ser utilitzat com a 
model de solter fabricat per la 
destresa periodística d'aquella 
noia, i posteriorment devorat per 
la morbosa clientela urbana. 
Així que, aprofitant l'arribada 
d'un amic, sorprès del meu insò
lit diàleg, vaig escapoUr-me del 
setge. Després he pensat que pot
ser es tractava d'una noia soltera 
amb ganes de xerrar. Però sem
pre acabo preguntant-me: Quin 
interès podia tenir una noia tant 
agraciada de parlar amb un es
pantall com jo? 

Després d'aquesta experièn
cia, que em deixà l'amarg regust 
d'una possible oportunitat per
duda, em vaig dirigir, amb força 
escepticisme, a l'envelat. Mal
grat estar de gom a gom, vaig 
copsar ràpidament que la situa
ció havia canviat respecte a la 
tarda. Aquella cort d'erudits ha
via abandonat l'estudiada com
postura de la tarda i, potser, ani
mats pel sopar, i per l'eufòria del 
treball de retenció visual i mental 
ja fet, es dedicaven a mostrar, 
sense falsos habíllaments, la seua 
veritable humanitat. 

Des d'un racó em va sem
blar divisar el psicòleg que, mig 
borratxo, intentava «lligar» amb 
una soltera, que tot sigui dit, no 
li'n feia massa cas. L'economista 
ballava avorrit amb la seua 
dona, tot mirant, amb excessiva 
insistència... una col·legiala de 
BUP. En aquell moment, des del 
meu humil mirador, vaig desco
brir que el problema dels solters 
del Pallars no existia. Sota la 
protectora lona de l'envelat tot
hom ballava la mateixa dansa. 

Siseo Farràs 
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Truitada de carreretes 
amb amanida de xicoies 

Amb l'arribada de la prima
vera i després del llarg i fred hi
vern, els prats comencen a verde
jar i ens ofereixen dos excel·lents 
productes gastronòmics: les car
reretes i les xicoies. 

Les carreretes (Marasmius 
oreades) són els primers bolets 
que treuen el nas allà on l'herba 
més fosca fa rinxes o eróles que 
ens fan més fàcil la seua re
col·lecció; les primeres que culls, 
tens ganes de tastar-les per recor
dar una vegada més la seua aro
ma, a la qual fa referència el seu 
nom científic, que significa nim
fa de les muntanyes. 

La xicoia (Taraxacum offi-
cinale) és també una de les plan
tes més primerenques, la varietat 
alpina que es fa als Pirineus, 
quan és tendra, és molt gustosa i 
té virtuts diürètiques· Els nostres 

padrins diuen que servia per pu
rificar la sang i la tenien en gran 
estima. 

Ara que comença el bon 
temps, podem fer una excursió 
pels nostres prats i collir aquestes 
dues espècies que ens proporcio
naran un senzill però excel·lent 
sopar. 

Ingredients: 
• Carreretes 
• Xicoies 
• Ous 
• All i julivert 
• Sal i oli 

Confecció: 
Triem i netegem les xicoies i 

les posem a estovar en aigua per
què treguin tota la terra acumu
lada; si cal, canviem l'aigua tan
tes vegades com faci falta • 

Netegem també les carrere
tes, i els tallem la cua i traiem to
ta l'herba i terra que les acompa
nyen, les passem per aigua i les 
deixem escórrer. Posem una pae
lla al foc amb una mica d'oli i hi 
afegim les carreretes, deixant-les 
coure, tapades i a foc lent perquè 
treguin tota l'aigua; veurem que 
es redeueixen molt, destapem la 
paella i les deixem coure fins que 
reabsorbeixin tota l'aigua que 
havien tret, hi tirem all i juUvert 
trinxats, ho deixem fregir una 
mica més i les guardem. 

Ara, escorrem les xicoies i 
les amanim amb vinagre, oli i 
saL 

Batem els ous i fem la trui
tada amb les carreretes deixant-
la coure a gust del consumidor. 
No podrem fer servir la mateixa 
paella amb què les hem fregides 
perquè s'enganxaria i ens queda
rían uns ous remenats. 

Bon profit. 

Ester Isus i Barado 
Marasmius arcades 
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F U L L S 
DE LECOMUSEU N.6 MARC 1992 

Editorial 

L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, nous enfocaments 

«L'escrit que teniu a les mans és un document provi
sional, un instrument destinat a la discusió i contrastació 
de les seues hipòtesis, que giren entorn de dues qüestions 
bàsiques: què ha de ser l'Ecomuseu de les Valls d'Aneu i 
com aconseguir-ho». 

Així comença el document de treball elaborat pels 
Drs. Llorenç Prats i Xavier Roigé (Universitat de Lleida) 
presentat el passat mes de desembre de 1991 a Esterri 
d'Àneu sota el títol PLA DE DEFINICIÓ, CONSOLI
DACIÓ i DESENVOLUPAMENT DE L'ECOMUSEU 
DE LES VALLS D'ÀNEU. 1» FASE: PROBLEMES i 
HIPÓTESIS on s'expressen un seguit de reflexions i pro-

Església d'Esterri d'Aneu. Part del patrimoni aneuenc. Fot. EVVA 

postes en relació al futur de l'Ecomuseu, al mateix temps 
que fa una revisió detallada del projecte inicial de l'Eco
museu que va ser redactat per Ferran Relia i Cisco Farràs 
l'any 1988. 

Tot i que ambdós documents segueixen una mateixa 
filosofia, en aquest nou treball es proposen alguns canvis 
importants que afecten profundament en el futur desen
volupament de l'Ecomuseu. Alguns del nous enfoca
ments són: 

CASA GASSIA: D'EXPOSICIÓ PERMANENT A 
EXPOSICIONS TEMPORALS. 

Casa Gassia, cap de l'Ecomuseu, que originària
ment era concebuda en forma d'una exposició perma
nent que reflectís elements característics de les cases i fa
mílies de les Valls d'Àneu, es proposa que passi a ser, 
globalment, un espai expositiu temporal, renovable 
anualment. D'aquesta manera es pretén evitar el perill 
d'arribar a un estancament museológic al mateix temps 
que es garanteix una constant renovació musogràfica que 
els visitants poden agrair. 

L'Ecomuseu ha de donar una gran importància a la 
recerca científica com a pas previ a aquestes exposicions 
anuals. En aquest sentit les tasques pròpies d'investigació 
serien assumides per la Universitat de Lleida, qui elabo
raria programes de recerca que portarien a terme estu
diants i llicenciats universitaris. La transformació 
d'aquestes recerques en exposicions seria a càrrec del per
sonal tècnic de l'Ecomuseu. 

Al mateix temps l'Ecomuseu hauria de mantenir una 
política de creació de radials, que idealment haurien de 
ser instal.lacions autosubsistents, que no representessin 
grans despeses internes. 

Aquests són alguns dels canvis més destacables que 
proposa el document amb la intenció última de fer de 
l'Ecomuseu l'instrument central per a la recerca, conser
vació, difusió i restitució del patrimoni integral de les 
Valls d'Àneu i, per extensió, de la comarca del Pallars 
Sobirà, al mateix temps que col.labori, en la mesura que 
sigui possible, en el desenvolupament econòmic, social i 
cultural del territori. 

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 / DIPUTACIÓ DE LLEIDA / 
AJUNTAMENT D'ESTERRI D'ÀNEU. 

A. 
ECOMUSEU 
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Temporalitat i diversitat ( 
de les cases agro-ramac 

Poques masies o cases aïllades trobem quan ens en
dinsem en les valls del Pirineu. Per contra, una pluralitat 
de petits poblets desfilaran davant nostre distribuïts se
gons les possibilitats que ofereix el relleu per a l'explota
ció agrícola o agro-ramadera. Les eres, els batedors, els 
graners i els pallers connoten el treball agrícola, i les qua
dres, els fems i els animals, les tasques ramaderes. 

La casa del Pirineu s'ha d'entendre, en gran part, 
dins del context del poble tant des del punt de vista arqui
tectònic com social, econòmic, ideològic... 

Des del punt de vista arquitectònic, els edificis es re
lacionen entre si dins el marc del poble, a l'igual que les 
persones es relacionen dins el context de la comunitat: els 
edificis s'agrupen molt sovint com a macles i conglome
rats, mentre que altres es diferencien acusadament; de 
vegades les teulades s'estenen al llarg de dos o més edifi
cis. També podem trobar parets mitgeres —que són co
munes a dues propietats contigües—, o qualsevol altre 
element arquitectònic compartit, com patis i corrals o, 
fins i tot coberts, en els quals el paller i la quadra perta
nyen a dues propietats diferents, etc. 

Sens dubte, la construcció —i tambié l'estudi— dels 

diferents tipus d'edificis suposa una més gran complexi
tat i dificultat en el si d'un poble que fora d'ell. Les dife
rents construccions que podem trobar dins la tramada de 
carrers d'un poble estan condicionades pels constrenyi-
ments espacials motivats per l'existència d'altres propie
tats veïnes (cases, edificis), carrers, places o disposicions 
urbanístiques. Aquestes dificultats que no trobem en les 
cases aïllades, fan que s'adoptin solucions arquitectòni
ques diverses per a iguals necessitats o funcions. Aquest 
fet propicia, doncs, la diversitat dins l'homogeneïtat. 

Així, per exemple, si continuem el nostre passeig, si
gui per Escaló, Isil, Unarre, Sorpe o qualsevol altre po-
blet de les Valls d'Àneu, i observem amb atenció, de se
guida descobrirem les diferents solucions constructives 
emprades per a diferenciar pel que fa al «cobert», l'accés 
al paller del de la quadra. 

Mentre en una «borda» (cobert o habitatge aïllat) 
aquesta diferenciació en l'accés a les dues plantes s'acon
segueix, gairebé sempre, aprofitant el desnivell de la 
muntanya, en els pobles observem un ampli ventall de so
lucions. 

Quan el desnivell és pronunciat s'adopta el recurs 

La carretera divideix dos models aiquitci.njii]i.M UIÍCICJUÍ. i_i m 
Fot. AHVVÀ. 

• üé, l'encavalcament de les cascs ag¡ 
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formes en T arquitectura 
ÏS de les Valls d'Aneu 

anterior. En relleu pla i amb carrer ample es construeixen 
«puiadors» —rampes fetes amb pedres i terra— per acce
dir al paller des de l'exterior. El «puiador» pot disposar-
se perpendicular a la façana —sobretot quan s'aixeca des 
d'un prat o camp de la mateixa propietat o casa— o res
seguint el propi mur quan els carrers són massa estrets. 
També podem descobrir, sobretot quan els carrers són 
molt estrets o alguna disposició local impedeix la seua 
construcció en l'espai públic o comunal, «puiadors» in
terns, és a dir, la diferenciació de les dues plantes es rea 
litza des de dins l'edifici. 

Alguns tipus de «gaials» (obertures a l'alçada dels 
pallers, sense porta però que poden ser travades amb tau
lons de fusta o amb la mateix herba, o deixar-se oberts 
per a la ventilació del paller) també s'utilitzen per a carre
gar l'herba des del terra, carro o «àrguets» al paller. 

Quan diversos coberts d'una mateixa casa es dispo
sen un darrere l'altre o compartint algun mur, llavors, és 

El «puiador» una de les solucions au 
cés al paller de la quadra. 
Fot. AHVVÀ. 

.̂v.iiiques per diferenciar l'ac-

freqüent que els pallers es comuniquin internament i so
lucions exteriors com els «puiadors» només s'aixequin en 
un d'ells. 

Quan-dos pallers d'una mateixa casa se situen a 
banda i banda d'un carrer i un d'ells es troba tancat per 
altres edificis o altres restriccions espacials, llavors, és 
probable que observem un passadís volat per damunt del 
carrer, que permet l'accés d'un pallé a l'altre. 

Per una altra banda, també podrem descobrir com 
cada habitatge, cobert, llúpia o qualsevol altre tipus 
d'edifici té una història pròpia. 

Probablement, al llarg d'aquesta història o vida ar
quitectònica, els edificis hagin sofert canvis i transforma
cions en la mateixa mesura que hagin canviat les necessi
tats o espectatives de la familia resident o estatgers: fines
tres que es tanquen i se n'obren de noves, canvi en els ac
cessos, sobreposició d'un nou pis, redistribució dels es
pais interiors, remodelacions arquitectònics i de motius 
decoratius, coberts que esdevenen habitatges i a la inver
sa, etc. 

Els edificis també canvien de propietat, es transfor
men i renoven les seues funcions. Com escrivia un secre
tari de l'ajuntament d'Isil el 1910: 

«...La baja de edificios habitados en la actualidad 
viene justificada por el número de familias que han desa
parecido de estos pueblos en busca de medios de vivir y 
que al pasar a Francia y fijar alli su residencia han ven
dido sus viviendas o casa en su mayor parte convirtiéndo
se en su mayoría en cuadras o albergues de ganado... y 
además porque algunas de las casas vendidas y converti
das en cubiertos o albergues de ganado se han unido a las 
casas o viviendas de los adyacentes o compradores for
mando un solo edificio». 

D'aquesta manera, hem de tenir en compte que 
qualsevol edifici pot presentar en un moment donat di
versos elements diacrònics. Per tant, l'estudi de l'arqui
tectura s'ha d'entendre com un procés dinàmic i no pas 
estàtic. 

El món rural de les Valls d'Àneu, com el de la resta 
de la comarca, s'està transformant i l'arquitectura de les 
cases està deixant pas a l'arquitectura dels habitatges. 
Mentre la casa perd el seu significat d'unitat patrimonial, 
l'habitatge, i potser més concretament la vivenda, impo
sa l'estil de vida urbà. 

És en aquest context que pren sentit l'estudi del can
vi —transformació en el temps i en l'espai— tant per a 
valorar allò que és propi com per potenciar la identitat i 
fins i tot, promocionar turísticament el territori. 

Joan Abella i Escuer 

19 



F U L 

Viatgers per les Valls d'Àneu, una visió diferent 

En el decurs dels segles, del reguitzell de personatges 
que amb diferents finalitats (científiques, polítiques, reli
gioses, lúdiques, etc.) han viatjat pel Principat i han dei
xat constància escrita de llurs impressions, n'hi ha un 
bon grapat que trepitjaren les Valls d'Àneu. 

Les impressions d'aquests viatgers, de vegades des
cripcions acurades, de vegades apassionades i imparcials, 
constitueixen un testimoni excepcional, unes vegades 
d'una tradició, d'unes formes de vida ja perdudes o, sim
plement, d'una anècdota i unes altres, de llocs i de paisat
ges que l'activitat humana ha transformat profunda
ment. 

El nombre, incomplert, de textos de viatgers que 
fan referència a les Valls d'Àneu és, al menys, d'onze, un 
nombre considerable que pot incrementar-se amb recer
ques que s'estan portant a terme (l). La localització i con
sulta d'aquests texts resulta, en algunes ocasions, força 
complicada. Cal dir, però, que la lectura compensa amb 
escreix qualsevol esforç d'escorcollar arxius i bibliote
ques. 

Les referències, per segles, d'aquests textos són les 
següents (s'han omès expressament les referències d'arti
cles d'excursionistes dels segles XIX i XX, amb les quals 
la Uista seria molt més gran): 

Segle XVII 
TIMBAU, O.: Descripción de los Estados de Pa

llars, 1628(2). 
CAMÓS, N.: Jardín de Maria plantado en el Princi

pado de Cataluña, Girona, 1657. Reedició, Barcelona, 
Orbis, 1949.* 

Segle XVIII 
ZAMORA, F. de: Diario de los viajes hechos en Ca

taluña. (Edició a cura de Ramon Boixareu). Barcelona, 
Curial, 1973. 

YOUNG, A.: Viatge a Catalunya. 1787 (Edició a cu
ra de Ramon Boixareu). Barcelona, Ariel, 1970.* 

Segie XIX 
VILLANUEVA, J.: Viaje literario a las iglesias de 

España. Vol. XII, Madrid, 1859 (3). 
AVILÉS, J.: El Pallars, Aran y Andorra (notas e 

impresiones de un viaje), Barcelona, 1893.* 
BALLANTINE: A crusade into Catalonia. Liver

pool 1913. Henry Young and Sons. 
Segle XX 
PUIGDOLLERS, J.: Por los Pirineos. Impresiones 

de un viaje. Barcelona, Revista Comercial Ibero-Ameri
cana, 1903. 

ALCOVER, A. M.: Dietari de l'excursió filológica. 
1906. Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament 
de Cultura, 1983. 

CELA, C. J.: Viaje al Pirineo de Lérida, Barcelona, 
Noguer, 1976 {6" edició). 

ESPINAS, J. M.: Viatge al Pirineu de Lleida, Bar
celona, Selecta, 1957. 

Francesc Prats i Armengol 

«Ja mos trobem dins de la delitosa i esplèndida Vall d'Àneu, rodada de 
muntanyes sobergues. Tot és una verdor riolera d'herbatges i arbres i 
corriols per tot arreu». (Mn. Antoni M. Alcover -1906). 
Fot. EVVÀ. 

(1) El geògraf Xavier Campillo ha estat treballant en la recerca de 
textos de viatgers anglo-saxons pel Pirineu als segles XIX i XX. És for
ça possible que apareguin alguns materials referents a les Valls d'Àneu. 

(2) Onofre Timbau recorregué les possessions pallareses dels Car
dona, de qui era assessor. El seu text, il·localitzable de moment a l'ar-
xiu dels ducs de Medinaceli, a Sevilla, és extraordinàriament interes
sant, i només ens ha arribat parcialment per les citacions textuals a Re
copilación o inventario de los autos y otras escrituras del marquesado 
de Pallars... Por Bernardo loseph Llobet, 1662. 

(3) Jaime Villanueva no estigué mai a les Valls d'Àneu, malgrat 
això, cita documentació aneuenca, especialment de Sant Pere del Bur-
gal. 

(•) Aquestes obres seran publicades entre 1992 i 1993 per Garsineu 
Llibres, S.C.C.L, a part, possiblement, d'altres d'aquesta temàtica. 
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Les fires agràries a Catalunya. 
Comentaris sobre unes 
celebracions entranyables 
Antoni Segarra 
Enginyer Tècnic Agricola... Autor del llibre «Fires i Certàmens agraris de 
Catalunya. Present i futur». 

Ara que es parla tant de la 
millora de la qualitat de vida i 
del respecte a les formes menors 
de l'existència col.lectiva, ara 
que es vol veure en la defensa 
d'algunes institucions tradicio
nals una manera eficaç d'evitar 
la deshumanització de les rela
cions socials, és interessant de 
parlar de la pervivència de les fi
res que, amb tota la seua càrrega 
econòmica i social, cultural i hu
mana, són les formes de comerç 
més antigues del món i, malgrat 
la seua aparent uniformitat, són 
també una manifestació clara de 
la manera d'ésser de cada poble. 
Si hom es reunia a les fires i als 
mercats per tenir-hi «negolium 
rectum et mercatum perfectum». 

s'ha de veure en aquestes reu
nions quelcom més que una de-
mostrança exclusivament econó
mica, sinó també, l'expressió 
d'una mentalitat que ha confor
mat durant segles una col·lectivi
tat. 

El comerç com a activitat de 
bescanvi de productes o de coses 
en general apareix amb l'home. 
Des de sempre, l'home ha mos
trat un immensurable afany per 
aconseguir tot allò que li manca 
oferint a canvi allò que ell pos
seeix. Aquest és potser el gran se
cret de l'evolució de la humani
tat. 

L'activitat comercial, tal i 
com actualment l'entenem, té els 
seus orígens en els pobles més 
antics de l'orient. Es va expandir 
per la Mediterrània amb els feni
cis, grecs i romans, i es feu, des
prés, un gran parèntesi mentre 
durà la dominació àrab. 

Si ens remuntem a aquelles 
èpoques, trobem que les fires ja 
són presents a l'antiga Grècia i a 
Roma, on aquestes reunions 
coincidien normalment amb so
lemnitats rehgioses (Delfos, 
Olimpia, Délos, etc.). Etimològi
cament, el mot fira, que prové 
del llatí —firae— designa «dia 
de festa» significació que deriva, 
tal vegada, d'aquestes reunions 
més populars i religioses que no 
pas comercials. Durant el Baix 
Imperi Romà la contractació de 
l'activitat econòmica i la ruralit-
zació de la vida feren desaparèi
xer aquesta mena de concentra
cions. Més tard, al segle XI, es 
donà el «renaixement» de l'acti
vitat mercantil que esperonà 
l'Europa occidental. En aquella 
època, els mercaders italians, en 
ple apogeu comercial, van ins
taurar el crèdit i les societats per 
accions. Una mica més tard 
vingué l'eclosió del comerç cata
là: externament, amb la florida 
del comerç mediterrani, i de por
tes endins, centrant l'activitat en 
els mercats urbans i rurals que se 
celebraven un cop a la setmana i, 
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com a innovació, en les fires 
—enteses com a mercats extraor
dinaris o especialitzats— que 
aplegaven el bestiar una vegada 
o dues a l'any per espai d'uns 
quants dies. 

És a partir d'aquest moment 
que les fires manifesten una fina
litat comercial amb la pretensió 
d'ànim de lucre, per part d'uns 

Fot. AHVVÀ 

concorrents i per satisfer unes 
necessitats de mercaderies, per 
part d'uns altres. I aquesta du
plicitat d'interessos han perdurat 
tot al llarg del mil.lenni de la 
seua existència. 

L'estudi d'aquesta evolució, 
palesa que les fires són i han es
tat sempre, un acte de comerç i el 
centre d'atracció de tota mena 
d'actes que s'hi relacionen. 

Històricament, la fira s'ha 
definit com una reunió periòdi
ca, generalment anual, de nego
ciants i mercaders que, protegits 
pel poder públic, efectuen inter
canvis d'un valor considerable 
de mercaderies i animals. Les fi
res es poden diferenciar dels 
mercats perquè aquests formen 
part de la vida ordinària, tenen 
una celebració més assídua —ge
neralment semanal—, un àmbit 
d'influència relativament reduït i 
el seu marc es destina a intercan
vis comercials comuns i corrents 
d'articles peribles. L'àmbit d'in
fluència de la fira abraça més ex
tensió que la dels mercats i obli
ga els assistents a fer desplaça
ments més llargs, ja que s'hi tro
ben productes generalment no 
peribles i poc freqüents als mer
cats habituals però que cal reno

var de tant en tant. Aquest és el 
cas de les eines, del bestiar de tre
ball, la maquinària, etc. 

Als temps més moderns, 
quan han millorat els sistemes de 
transports i els de la conservació 
dels productes, han adquirit una 
importància rellevant les fires de 
productes agraris que, per 
definició, són fàcilment peribles, 
i que, en canvi, van ser les fires 
de bestiar i de drap les que asso-
Hssin primer una importància. 

No fou fins ben entrat el se
gle XI, amb la relativa estabihtat 
estrenada amb el nou mil.lenni, 
que es començà a desenvolupar 
el comerç, sobretot al llarg de les 
carrerades, costes i dels cursos 
fluvials. I aquest moviment fou 
també notable a Catalunya. 

Cal pensar, però, que les co
municacions no eren fàcils ni 
completament segures i que els 
mitjans de transport eren lents i 
rudimentaris. Tot, doncs, es 
congrià per a que les fires no es 
reunissin massa sovint, sinó a in
tervals regulars de llarga durada. 

La necessitat de l'intercanvi 
(de béns, d'informacions, de 
moneda) concentrava la 
demanda en llocs i en dates molt 
precisos, afavorint, com a conse
qüència, el creixement d'algunes 
ciutats que esdevingueren la seu 
de fires importants i d'activitats 
borsàries i llocs de molta concur
rència. 

Les fires degueren el seu ori
gen a concessions reials, fet que 
explica que sempre més hagin es
tat protegides pel poder públic, 
el qual determina la seua convo
catòria i característiques. 

Algunes vegades, quan les 
conveniències polítiques o eco
nòmiques l'empenyien o quan la 
seua feblesa era manifesta i evi
dent, el poder reial delegava la 
possibilitat de crear fires o mer
cats a alguns senyors poderosos, 
entre els que es comptava l'esglé
sia. La delegació, sovint, acaba
va convertint-se en costum tole
rat. Per això, alguns mercats i al
gunes fires s'havien establert ran 
dels murs dels recints de la seu 
dels seus creadors, monestirs im
portants que, a canvi de l'auto
rització i la protecció quan con
venia, percebien dels mercaders 
teloneus importants que es po
dien confondre amb els delmes 
que l'església tenia establerts des 
de temps immemorials sobre les 
collites, les transaccions i els 
sous, delmes, que proporciona-
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ven fabulosos ingressos a les cor
poracions religioses, tant dels 
monestirs com de diverses col·le
giates canonicals. 

Pel seu origen eclesiàstic, es 
comprèn que molts mercats i 
moltes fires es reunissin coinci
dint amb festivitats religioses as
senyalades i que estiguessin so
vint, sota la protecció i advoca
ció d'algun sant de veneració i 
popularitat locals. Això també 
explica el perquè la denominació 
de tipus religiós (santoral i/o fets 
litúrgics) és, actualment encara, 
la més estesa a totes les fires de 
tipus agropecuari de Catalunya: 
40 d'un total de 91. 

La fira és un esdeveniment 
que forma part de la nostra cul
tura i història col.lectives. Cele
bració familiar i entranyable per 
a la pagesia d'arreu de Catalu
nya aquesta manifestació no és 
un fet desconegut. El que potser 
si que ho és, almenys per a la 
gran majoria, és el nombre i el 
calendari d'aquestes festes, les 
seues temàtiques, els tipus d'acti
vitats que s'hi desenvolupen i 
quines són les entitats que les or-

Fot. AHVVÀ 
ganitzen. I possiblement també 
la història que les envolta. 

La xarxa de mercats i fires 
d'ascendència rural que s'ha 
anat forjant lentament, però 
amb constància, al llarg de més 
d'un mil·lenni, conforma un 
gruixut canemàs que s'emparen
ta amb el patrimoni nacional co
mú. Aquesta vitalitat comercial 
ha estat d'una gran importància 
per al pais i n'ha configurat un 
símbol vigorós del nostre sistema 
econòmic. 

Estudiar en profunditat les 
causes de la proliferació de fires 
agrícoles i ramaderes i les seues 
implicacions dins la societat 
civil, i recopilar les dades i les 
anècdotes de cada una donarien 
material per a omplir milers de 
pàgines. Semblant recerca vin
dria a ser com parlar de la pròpia 
història de Catalunya tan identi
ficada de sempre amb el camp, el 
comerç i les celebracions popu
lars. 

Catalunya és un país d'una 
vasta riquesa firal, i en la majo
ria de les seues fires hi dominen 
amb trets d'exclusivitat, les face
tes agrícola i ramadera. D'un to
tal de cent quaranta-dues fires de 
caràcter comarcal o intercomar
cal, a més de les que són d'àmbit 
estatal i internacional (Salons 
Monogràfics), noranta-una són 
de caire manifestament agrope
cuari, i hi concorren una gran 
quantitat de temàtiques i una di
versitat considerable de subsec-
tors. El geògraf Pau Vila ho co
mentava així «5 'ha parlat moltes 
vegades del mosaic català. S'ha 
dit que una constant del món ca
talà és l'heterogeneïtat. També el 
món de les fires és divers, con
trastat, heterogeni i bigarrat». 
L'observació no està exempta de 
raó. En conjunt, el contingut de 
les fires totalment o parcialment 
agropecuàries que se celebren 
avui dia és certament desbor
dant, curull de tota mena de pro
ductes de la terra i d'animals. 
Hom hi pot trobar des de conills 
i tractors fins a espàrrecs i me
lons, des d'hortalisses i perdius a 
avellanes i cavalls, des de cireres 
i abelles a motocultors i avets, 
des de vaques i porcs a... 

Ara bé, aquella fira tradi
cional, múltiple i popular, majo
ritària abans, on es trobava i 
s'oferia una gran diversitat de 
mercaderies i d'animals, actual
ment sembla deixar pas a un ti
pus de manifestació més profes
sional, que tendeix a l'oferta 
d'una temàtica més concreta i 
amb uns objectius ben delimi
tats: la divulgació d'un producte 
agrícola determinat, la promoció 
de la ramaderia de la zona o 
l'impuls del comerç amb vista al 
camp. I tot això acompanyat, a 
més a més, de variades activitats 
adreçades tant a l'home de camp 
com a un públic més general. 

Els veritables protagonistes 
de les manifestacions firals són 
els expositors, els professionals i 
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el públic que les visita. De l'ex-
tensió i varietats dels articles ex
posats i el rang dels concursos, 
activitats o actes culturals que 
s'hi desenvolupen deriven la 
magnitud pel que fa a la major o 
menor afluència de professionals 
i d'empreses, i en conseqüència, 
el moviment de diners. Aquests 

components bàsics converteixen 
en font de prosperitat les pobla
cions on es commemoren les fi
res, la qual cosa explica que les 
localitats firals s'hagin vist sem
pre afavorides per una colla de 
privilegis i ajuts per part dels po
ders públics. El benefici obtingut 
constituïa un important rengló 
per a l'erari municipal i en gene
ral, els reis o els senyors es reser
vaven una part dels drets recap
tats. 

La relació entre la població 
(poble, vila o ciutat) i la seua fira 
sol ser moh estreta. Aquesta, en 
concentrar al seu voltant un 
sector o gremi determinat —en el 
nostre cas l'agropecuari—, a més 
de reportar-li renom i benefici, 
en conforma un aparador de la 
seua pròpia vitaUtat i una plata
forma per al foment del comerç; 
elements que, implícitament, la 
població capitalitza. 

A totes les fires trobem uns 
elements comuns que hi con
flueixen d'una manera més o 
menys manifesta i que, segons 
les influències del moment, s'ac
centuen o bé es dilueixen. 
Aquests elements, són entre d'al
tres: la voluntat de comerç, la re
lació amb la festivitat d'un sant 
o una celebració religiosa deter
minada, el renom o la capitalitat 

de la població, els camins rama
ders de pas obligat pel seu terme, 
i la fidelitat a la tradició popular 
que es manifesta amb la conti
nuïtat de la «petita història» de 
la fira heretada. 

De tot això n'ha sorgit, 
d'una manera generalitzada, el 
que es podria anomenar com la 
«vocació popular de fira» que 
s'ha manifestat i s'ha fet patent 
al llarg dels segles. I aquesta vo
cació que s'ha donat invariable
ment a totes les comarques de 
Catalunya és arrelada fortament 
al caràcter de la nostra societat, 
oberta i mercantil, de tal manera 
que, avui dia, la fira forma part 
de la quotidianeïtat comercial i 
popular del pais. 

Sovint, aquest esperit de fi
ra, és dinamitzat per grups re
duïts de persones que amb els 
seus esforços i amb una dedica
ció desinteressada fan extensiva 
aquella il.lusió a la majoria dels 
convilatans per al seu benefici i 
delectança. 

En altres casos és la profes-
sionalitat dels seus impulsors, la 
que assegura el relleu necessari 
per tal que l'esdeveniment asso
leixi un nivell digne de projecció. 

Sant Isidre rera Sant Isidre, 
exposició rera exposició i con
curs rera concurs s'han anat suc
ceint a mode d'una sintonia in
variable, rica en inquietuds 
col.lectives, iniciatives múltiples 
i una ferma voluntat de progrés, 
l'empemta de la qual és transme
sa a les noves generacions com si 
es tractés d'un ritual atàvic. 

Un prova d'això la trobem, 
si més no, en els anys setanta, on 
bastants fires que havien tingut 
—temps enrera— una importàn
cia agrària remarcable, es troba
ven en perill d'extinció, ja que 
s'hi aplegaven només els vene
dors ambulants de tota mena de 
productes de consum. La inter
venció dels ajuntaments demo
cràtics i d'altres entitats i de gent 
vinculada ai món pagès per les 
seues arrels i/o per la seua voca
ció va endegar la tasca de recupe
ració i el retorn, als firals, de la 
presència de bestiar, maquinària 
i de productes de la terra. I 
aquesta presència que no vol pas 
dir retornar a la funció d'inter
canvi comercial d'abans, avui 
torna a lluir com en els millors 
anys. Aixi, s'han restituït els orí
gens camperols a la festa, cosa 
que ha motivat de nou la presèn
cia de l'autèntic pagès. 
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Les fires són alguna cosa 
més que uns recintes plens d'arti
cles i animals per a vendre o con
cursar. Són també l'ànima de la 
comarca o de la població que es
treny lligams amb unes altres lo
calitats pel bé d'un interès comú. 

Organitzar una fira vol dir 
fer mil gestions i un considerable 
enrenou de la comissió responsa
ble. El dia de la inauguració, pe
rò, la població es vesteix de gala. 
Tothom es muda, perquè una fi
ra és un dels dies més assenyalats 
de l'any, com si es tractés de la 
festa major. 

Allà s'hi compra, s'hi ven, 
s'hi tafaneja, hom hi va a lluir, i 
fins no fa gaire s'hi buscava, 
també, promesa i nuvi, ja que les 
fires eren llocs propicis per 
aquests tipus de trobades i sobre
tot a les fires de muntanya, sor
tien idil.Us a dojo. 

La gent s'hi passeja, frueix 
de l'esmorzar popular, assisteix 
a les proves, observa la maquinà
ria que lluenteja, acaricia l'es
patlla de l'ovella o el morro del 
cavall i sempre queda temps per 
a una conversa amistosa i ama
ble. 

La fira crea el marc disten-
dit i amicable que dóna als page
sos l'ocasió d'aplegar-se amb els 
convilatans i forasters i d'encai
xar amb aquell que potser feia 
un any just que no el veia. L na
turalment, es fan contactes, es 
demanen preus i es fan números. 
S'hi fan negocis i negociacions. 1 
s'hi acorden tractes i se n'hi des
fan d'altres. 

Els pobles i les viles canvien, 
en aquells dies, de fisonomia i de 

caràcter. Els carrers i les places 
s'animen, els cotxes deixen el 
lloc a les parades i estands i tots 
els espais es poblen de gent que 
no paren de caminar amunt i 
avall. El tràfec dels anants i vi
nents es barreja amb el carrussel 
de mercaderies de tota mena. El 
brogit, la música dels altaveus i 
els llocs on es fan menjas, ata
peïts de gent, trenquen l'harmo
nia habitual perquè el quefer dia
ria s'interromp. 

A les fires, ara i abans, hi fa 
cap tot tipus de gent que els dóna 
color i calor: traginers, joglars i 
saltimbanquis, artesans, oficis i 
gremis, intermediaris, marxants, 
venedors i xarlatans, propietaris 
de bestiar i ramblers, polítics i 
autoritats, tècnics, mestresses i 
curiosos. 

No es pot negar que posar el 
coneixement i el contacte —en
cara que esporàdic— a l'abast 
d'aquesta magnifica riuada hu
mana té el seu mèrit. 

En els darrers anys, és força 
habitual la superació de les 
previsions d'assistència fetes pels 
organitzadors. Prova d'aquest 
elevat index d'acceptació popu
lar de les fires són els milers de 
comerciants i visitants —al llarg 
de 91 fires de caràcter agrope-
cuari realitzades l'any 1986 a Ca
talunya es comptabilitzaren d'u
na manera bastant aproximada 
uns 8.900 expositors (dels quals 
4.800 eren de temàtica agrària) i 
uns 2 milions de visitants— que 
regularment es traslladen de lo
calitat, de comarca i de província 
per assistir a aquelles fires que 
els són més atractives. També és 
significatiu el fet que algunes fi
res congreguen molt públic 
d'una procedència ben heterogè
nia i abasten des dels que hi van 
per raons professionals a tots els 
que, senzillament, hi acudeixen 
per passar «un dia diferent». 

Però sota l'ímpetu del de
senvolupament progressiu del 
capitalisme les fires anaren per
dent la raó de la seua existència. 
El segon terç del segle, especial
ment, ha vist morir la majoria de 
les antigues fires de temàtica ex
clusivament agrària. S'han sal
vat aquelles que s'han transfor
mat o han pres nou caient. 
L'erosió irreversible que ha cau
sat la pèrdua obeeix a diversos 
motius concrets i les transforma
cions generals de la societat n'ha 
conformat la resta. 

A la segona meitat del segle 
XIX, l'aparició del ferrocarril 
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modificà irreversiblement les ba
ses en què s'assentava la secular 
economia del carro, i aquest fent 
en dinamitzar les transaccions i 
facilitar el flux de mercaderies, 
va afavorir l'aparició i el mante
niment de tota mena de fires i 
mercats. Però a meitats del segle 
XX, i en un periode relativament 
curt, factors de signe contrari 
van sacsejar i precipitar la dava
llada d'innombrables fires ru
rals, sobretot les de muntanya. 

Aquests factors va ser, 
d'una banda, l'establiment 
d'una xarxa de comunicacions 
millor que permetia d'arribar 
més bé i més ràpid a les zones 
més allunyades, i d'una altra, 
l'aparició de la maquinària agrí
cola als anys cinquanta. 

La millora de les comunica
cions viàries i, paral.lelament, la 
generalització del transport par
ticular mecanitzat, van posar en 
situació de fora de joc les matei
xes fires en «escurçar-se» les dis
tàncies entre ramaders i tractants 
de bestiar. La millora de les car
reteres i accessos rurals va per
metre, entre altres coses, que els 
camions dels ramblers poguessin 
directament a les masies, i allà 
mateix, allunyats de la presència 
d'altres col.legues, establissin els 

tractes de compra i venda sense 
haver-se d'esperar al dia asse
nyalat de la fira. 

Aquesta manera de procedir 
va comportar diferents conse
qüències i no totes precisament 
positives per al pagès. Si bé és 
cert que a aquest no li represen
tava cap cost ni feina el trasllat 
del bestiar, ja que no li calia anar 
al firal, també és cert que el trac
tant tenia totes les de guanyar ja 
que el ramader no tenia massa 
referències sobre les cotitzacions 
del bestiar. Aquí hom es pot re
ferir a la dita prou coneguda «di
vidir per regnar». El fet que al fi
ral no s'exhibís el millor bestiar i 
en canvi s'hi trobés els rebuigs o 
els animals que no s'havien po
gut vendre, va suposar la pèrdua 
d'interès de moltes fires i, conse
qüentment tot el que suposava 
«reunió». 

Ara bé, la injecció de sava 
nova d'altres manifestacions que 
han aparegut més recentment, 
junt amb la recuperació en profit 
del camp de les fires més vetera
nes, obren noves perspectives per 
a aquestes celebracions i també 
per als seus beneficiaris més im
mediats, els agricultors i els ra
maders. 

«Renovar-se o morir» pre
sent en la mentalitat dels organit
zadors, procurar l'estímul dels 
participants, l'interès del visitant 
i la motivació de l'expositor són 
els principis que constitueixen la 
pedra filosofal, el secret de 
l'eterna joventut d'aquestes 
anyenques manifestacions tan 
complexes i alhora tan simples. 
Naturalment, s'han de tenir en 
compte les circumstàncies parti
culars, que hi juguen també el 
seu paper. Tenint ben clars tots 
aquests elements, les fires tenen 
corda per una llarga estona. 
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Energies alternatives: 
qualitat de vida i seguretat 

El desequilibri existent entre 
la Catalunya industrial i la Cata
lunya rural es manifesta, també, 
en l'àmbit energètic. Existeixen 
en les comarques interiors petites 
poblacions, aïllades i disemina-
des, sense electrificació. El futur 
d'aquests nuclis és, avui per 
avui, incert, donat l'elevat cost 
de la infraestructura necessària. 
Cap família pot assumir una des
pesa tan elevada per obtenir, 
d'altra banda, l'energia que ha 
estat motor del desenvolupament 
humà i tècnic del segle XX. 

Un estudi efectuat l'any 
1985 pel Departament d'Indús
tria i Energia de la Generalitat 
detectava la presència de 253 ha
bitatges sense electrificar en la 
zona geogràfica compresa per La 
Noguera, el Pallars Jussà i el Pa
llars Sobirà. Els habitants 
d'aquestes vivendes viuen com 
els nostres besavis, mentre el 
Tren d'Alta Velocitat es menja 
les distàncies quilomètriques i els 
satel.lits connecten milions de 
comunicacions amb els punts 
més distants del món. 

Aquesta situació, que nega 
el dret a la qualitat de vida i a la 
seguretat dels habitants de mol
tes zones rurals, pot modificar-se 
i millorar-se gràcies a les energies 
alternatives. Una actuació deci
dida per part de les institucions, 
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a través de subvencions o línies 
especifiques de crèdits a baix in
terès, permetria dotar les famí
lies de les poblacions sense elec
trificar de confort i contribuiría, 
lògicament, a aturar la desertit-
zació del nostre territori. 

Les energies alternatives su
posen, a més, posar a l'abast dels 
pagesos, pastors i ramaders les 
facilitats de la tècnica moderna 
sense gairebé contaminació i im
pacte ambiental, a un cost asse
quible í amb un consum baix. 
Examine'm les quatre energies 
que avui considerem viables per 
implantar: solar fotovoltàica, 
solar tèrmica, aprofitament hi
dràulic i aprofitament de la bio-
massa. 

L'energia solar fotovoltàica 
consisteix en l'aprofitament di
recte de l'energia lluminica de sol 
i en la seua transformació en 
energia elèctrica, mitjançant 
col·lectors solars anomenats fo-
tovoltaícs. La mitjana actual 
d'energia disponible per al con
sum d'una instal·lació tipus, ca
paç de cobrir les necessitats míni
mes d'un habitatge, és de 2 
Kwh/dia. El cost aproximat de 
la instal·lació s'apropa a les 
2̂  100.000 pessetes· 

L'energia solar tèrmica 
aprofita la calor del sol per mitjà 
d'un col·lector solar, pel qual hi 
circula aigua o aire· El col·lec
tor, una vegada escalfat, submi
nistra aigua o aire calent essent 
un mecanisme adequat per pro
duir aigua calenta sanitària o ca-
lefacció· El cost és d'unes 
170 • 000 pessetes • 

Els petits salts d'aigua, que 
abunden al nostre territori, eren 
utilitzats antigament per fer fun
cionar molins fariners, serrado
res de fusta o petites turbines 
elèctriques. Les mini-centrals, 
desenvolupades actualment, a-
profiten l'energia cinètica dels 
petits centrals i poden cobrir les 
necessitats elèctriques domèsti
ques o agrícoles d'un nucli rural 
a baix preu. 

Per altra banda, els residus 
produïts en els nostres boscos, 
camps i granges poden aprofitar-
se energèticament. Aquest apro
fitament de la biomassa pot ser 
directe, cremant els residus fo
restals, 0 indirecte, aprofitant el 
gas metà que és fruit de la fer
mentació dels residus d'origen 
biològic (fem de vaques, de 
porcs). El segon cas permet, a 
més, l'obtenció d'adobs nitroge
nats. Els grups de cogeneració, 
necessaris per utilitzar aquest ti
pus d'energia, estan dotats avui 
de potències entre els 5 i els 15 
Kw, amb costos que oscil.len en
tre les 900.000 i les 2.000.000 
pessetes, i són ideals per cobrir 
els usos i necessitats de vivendes 
aïllades. 

Per tant, és possible oferir 
als nuclis rurals disseminats, 
mancats d'electrificació, unes al
ternatives energètiques a un cost 
sensiblement inferior al que su
posaria la seua connexió indivi
dual a la xarxa elèctrica. I sense 
gairebé risc de contaminació. Es 
tracta, també, de pensar en la 
rendabilitat social de les inver
sions, no solament en el benefici 
econòmic, per requilibrar Cata
lunya. 

Josep M* Juvíllà 
Tècnic en energia 
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per Carme Mestre 

COMUNIDOR D'UNARRE 
Desembre 

Finalització de les obres de restauració del co-
munidor d'Unarre, a càrrec de David Marzo. 

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE BERROS 
Desembre 

Inici dels treballs de restauració de l'església 
parroquial de Berros. 

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 
DEL CCVVÀ 
28 de desembre 

El proppassat 28 de desembre es va celebrar al 
Paller de Casa Gassia d'Esterri d'Àneu l'Assemblea 
General de Socis del Consell Cultural, en el trans
curs de la qual es presentà la memòria d'activitats 
portades a terme des de l'any de la fundació fins 
ara. 

EXPOSICIÓ DE PINTORS 
DE LES VALLS D'ÀNEU i DE L'ACPP 
29 de desembre 

El dia 29 de desembre de l'any passat, el Paller 
de Casa Gassia va reunir l'obra d'un nombre im
portant de pintors d'Àneu, juntament amb el fons 
d'art de l'Associació del Concurs de Pintura del Pa
llars. 

CAVALCADA DE REIS 
5 de gener 

La nit del 5 de gener SS.MM. els Reis Mags de 
l'Orient, un any més, varen omplir de regals les 
Valls d'Àneu. 

El comunidor d'ünarre a IUIPÍ 
pestes. Fot. AHVVÀ. 

-'i\nzar, novament, les tem-

Sant Jaume de Berros Jussà. Fot. AHVVÀ. 
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SANT VICENS. 
FESTA MAJOR VELLA D'ESTERRI 
22 de gener 

L'orquestra «Girasol» va ser l'encarregada 
d'amenitzar la festa del patró d'Esterri fins ben en
trada la matinada. 

FESTA DE SANTA ÁGUEDA 
5 de febrer 

Les dones d'Aneu van celebrar Santa Águeda 
amb una jornada plena d'activitats en honor a la 
seua patrona. 

CARNESTOLTES 
Març 

Enguany, S. M. Carnestoltes ens visita a co
mençaments de març, i ens dóna una altra oportu
nitat per treure'ns o bé posar-nos la careta. 

PRESENTACIÓ DE LA DARRERA 
NOVEL·LA DE PEP COLL 
Divendres Sant 

Pep Coll, prolífic escriptor pallares, presentarà 
la seua darrera novel.la «Què farem, què direm?», 
ambientada a Aneu, guanyadora del premi Gran 
Angular de literatura jovenil, i que té com a prota
gonistes els «manairons», figures de la mitologia 
popular Pallaresa. 

DIADA DE LES VALLS D'ÀNEU 
I de maig 

La gent de les Valls d'aplegarà, com ja és tradi
ció, a Santa Maria per celebrar la seua Diada. 

Llorenç Prats presentant, a l'Assemblea general del Consell Cul
tural, la 1" fase del projecte d'Ecomuseu de les Valls d'Àneu. 
Fot. EVVÀ. 

Inauguració de l'exposició de pintors de les Valls d'Àneu i de 
l'ACPP. 
Fot. EVVÀ. 

} l # • J 
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Xambelan i reis a punt per a la cavalcada. Fot. AHVVÀ. 
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«— Au vine, que fa fred i a vora el foc s'hi està bé. Aprofitarem el 
temps per apariar una corbella i acabar de fer aguet paner per pelar trum-
fes. 

— Vindrà de seguida el bon temps... l'hora de fangar i fer anteres, 
plantar cols i emparralar fesols, entrecavar fins a trencar el mànec de 
l'aixada... Dallar i rasclar, agafar la forca per regirar herba a raig de sol... 

— Semble tan lluny, ara, el temps de segar! Però quan mo n'ataleia-
rem ja hi serem: la dalla als dits, el coder penjat, el volant a punt, agafar els 
animals per batre... Aguest any, a la fira, compraré un càvec per apariar els 
capiguals i sequiar els prats del voltant de l'hort, si no, aviat buidarem el 
pessó. 

— Si, si... I tornarà a caure la fulla, haurem de collir trumfes i comen
çar a asclar llenya amb una bona pigassa. Sí que fa fred, sí; atansa't al 
foc...». 

Aquesta conversa porta per títol Al·legoria d'una vetllada d'hivern, de 
fa anys, a casa Lacero de Jou. Acompanyada de fotografies al.lusives, és la 
presentació del calendari que ha elaborat el Servei de Català del Consell 
Comarcal. Aquest calendari és el punt de partida d'un treball de recerca 
terminilògica que té per objectiu la recollida de vocabulari pallares que, a 
hores d'ara, pertany al passat. 

El servei Comarcal de Català treballa, entre d'altres camps, a intensifi
car la presència del català a la comarca, tant pel que fa a la correcció oral 
com l'escrita, mitjançant els cursos de català per a adults i les campanyes 
especifiques que periòdicament es porten a terme. Però té molt present que 
la llengua que avui parlem es recolza en un vocabulari que els avenços de la 
tècnica han desat al cap de casa. 

Avui, a la porta del nou segle, es fa molt estrany veure un pagès que 
treu fem amb l'animal embastat i les corbelles penjant a banda i banda, o 
que carrega herba als àrgues mentre la mestressa deixa el prat net com una 
patena a cops de rascle. 

El Servei de Català s'adona que aquest vocabulari, definitori d'una 
forma de vida ara arcaica, desapareixerà irremeiablement amb els darrers 
padrins, persones amables que ens han explicat les seus històries, base del 
treball que presentem. La preocupació per privar que aquesta part del nos
tre patrimoni mori és compartida pels tècnics de l'Ecomuseu i de l'Arxiu 
Històric de les Valls d'Àneu, que ens han ajudat en el treball de recerca i 
que ens han cedit les fotografies que l'il.lustren. 

Desitgem que aquest primer pas per recuperar el nostre patrimoni lin
güístic tingui continuïtat, i esperem dels pallaresos, sobretot de pagesos i 
padrins, el suport i l'ajut necessaris per anar fent camí en aquesta direcció. 

Carme Font 
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EL DRET PUBLIC CÁTALA. LES INSTITUCIONS A CA
TALUNYA FINS AL DECRET DE NOVA PLANTA 
Víctor Ferro 
Eumo Editorial, Vic, 1987. 

Víctor Ferro, barceloní, expatríat amb la seua familia arran de la 
Guerra Civil, visque 25 anys a Montevideo (Uruguai), on acabà la carrera 
de dret. De retorn a Catalunya (19^6), treballà principalment en diverses 
tasques editorials, sobretot en la redacció de la GEC. És funcionari de les 
Nacions Unides des de 1975. 

El Dret Public Català és una descripció de conjunt, sistemàtica i docu
mentada, de les institucions publiques que Catalunya perdé a comença
ment del segle XVIII, com a conseqüència de la seua derrota militar en la 
Guerra de Successió. Entre els capítols més originals, per la riquesa i la no
vetat de la informació que contenen, sobresurten els dedicats a les institu
cions que articulaven i sostenien el sistema pactista català. Es tracta, sense 
cap mena de dubte, de la primera exposició completa de la més notable i tí
pica creació cultural del nostre poble. 

RAMBLA DE TARDOR 
Josep Borrell 
Edicions 3 i 4, poesia. Sèrie «les talaries», València, 1991. 

Josep Borrell, nascut a Lleida el 1954, es va llicenciar en Filologia Ca
talana per la Universitat Autònoma de Barcelona el 1978. Professional
ment s'ha dedicat al camp de l'ensenyament; activitat que ha combinat 
amb la publicació de diferents llibres d'assaig, crítica i creació, dels quals 
en destaquem: Escriptors contemporanis de Ponent (1859-1980); Tres poe
tes simbolistes: Josep Estadella, Jaume Agelet, Màrius Torres, (coautora 
Dolors Sistac) i Un adulat desig. 

Segons el mateix autor Rambla de Tardor és un llibre de poemes amb 
una estructura circular, a l'entorn del tema de l'amor-passió. Amb un plan
tejament, un nus (el desamor) i un desenllaç que retorna a l'origen. Això 
repartit en quatre parts amb un lema general de Clementina Arderiu, que 
planteja el tema de la identitat del poeta. Es tracta de versos decasíl.labs 
amb accent a la quarta o sisena, i octosil.labs, la majoria. 

DARRERS DIARIS INÈDITS. Blocs 1988-1990 
Manuel de Pedrolo 
Edicions 62, Barcelona, 1991. 

Manuel de Pedrolo (1918-1990), novel.lista,'narrador, articulista, dra
maturg i poeta, es dona a conèixer durant la postguerra. Autor d'una obra 
extensissima i sens dubte un dels escriptors catalans més llegits, publicà al
gunes de les novel·les més importants del seu moment: Avui es parla de mi; 
Totes les bèsties de càrrega; Solució de continuïtat; Si són roses floriran, 
etc. 

En els últims anys de la seua vida, Pedrolo escrivia un diari, una part 
del qual va donar a conèixer a través de la premsa. Darrers diaris inèdits, 
que recull les notes de 1988, 1989 i 1990, dóna a conèixer precisament els 
últims blocs, no publicats encara. Peça literària insòlita en el món cultural 
català. Darrers diaris inèdits ens dona la talla d'un gran escriptor de cara al 
que sempre és més difícil d'escriure: la quotidianitat. 
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LA LEYENDA DORADA 
Santiago de la Vorágine 
Alianza Editorial, S.A. Madrid, 1990. 2 vals. 

Santiago de la Vorágine (1228-1298), dominic italià que arribarà a 
exercir el càrrec d'arquebisbe de Gènova. 

La col·lecció de vides de sants que coneixem amb el nom de la 
«leyenda dorada» és en la seua major part —se n'ha afegit d'èpoques pos
teriors— obra de Santiago de la Vorágine. D'intenció edificant, constitueix 
una de les més clares expressions d'una literatura cristiana que, situant-se 
lluny del discurs teològic i incorporant narracions pietoses que de vegades 
es remunten als segles IV, V i VI, conectava amb l'ànima popular gràcies a 
la sàvia fusió d'història i llegenda, d'espiritualitat i materialitat. Ens ofe
reix un dels repertoris iconogràfics més utilitzats per l'art occidental des del 
període tardo-medieval fins al segle XIX. El detall visible que impregna els 
relats el complementa la sèrie de xil.lografies que il.lustren l'edició, proce
dent de la traducció italiana que en Venècia publicà Capcasa en 1494. 

75 POSTALS TREMPOLINES 1900-1940 
Jordi Mir i Francesc Prats 
Pagès editors, Lleida 1991. 

Jordi Mir i Francesc Prats amb la constància i la precisió que els carac
teritza han confegit un excel·lent llibre d'imatges. Han aplegat 75 testimo
nis gràfics sobre el desenvolupament de Tremp durant la primera part 
d'aquest segle. «Postals trempolines» recull aspectes de la història i la vida 
vilatana. Seleccionades acuradament d'entre més de cinc-centes 
publicades, hi desfilen seqüències bàsiques d'interpretació local: el campa
nar i la plaça de la Creu, el pont del Riu, el Passeig... Postals realitzades 
per diversos fotògrafs: Josep Claverol de La Seu; Àngel Toldrà Viazo 
autor de la sèrie més important de postals de tot Catalunya, Jaime Villa
nueva, Luis Rosisin, els germans Missé, tots ells de Barcelona; Silvi Gordó 
de La Pobla de Segur i L. Amirola de Tremp. 

Aquest llibre ens diu Maria Barbal, autora del pròleg, ens refresca «la 
memòria amb tota l'amplitud del terme· Perquè ajuda a recordar els qui, 
quan eren petits, van veure tal carrer, tal casa··· (...) llibres com aquest, 
constitueixen un homenatge als nostres avantpassats i també a nosaltres 
mateixos, perquè per avançar cap al futur cal que tinguem les arrels ben 
fermes». 

QUÈ FAREM, QUÈ DIREM? 
Pep Colí 
Ed. Cruïlla. Col. Gran Angular. Barcelona 1992 

La majoria de cases bones, que fins fa pocs anys senyora ven pels po
bles del nostre Pirineu, s'havien enriquit gràcies a l'activitat dels 
minairons. Amb l'abandó dels pobles, aquests éssers fantàstics, acompa
nyats dels estris del camp i dels mites tradicionals, fan cap al Museu Etno
lògic. La Bet, una xiqueta d'Esterri, aconsegueix de robar el canut dels mi
nairons... 

¿Es tracta d'un robatori, o potser més aviat d'un rescat de milers de 
presoners? Què pot fer, una nena-dona, nascuda a finals dels segles XX, 
amb el canut dels minairons a la butxaca dels texans? Gosarà d'introduir-
los al seu ordinador? S'arriscarà a fer-los jugar a bàsquet, defensant els co
lors del Barca? Els ensenyarà al seu cosinet camacu de Barcelona? En fi, 
¿és prou conscient la noia per adonar-se que el canut és com una bomba 
que li pot petar a les mans d'un moment a l'altre? 
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ÁRNICA 
VENT DE PORT 

pel professor Tríngoles 

Encara que, afortunada
ment, l'horari laboral es va re
duint a mesura que va avançant 
el segle, i disposem cada cop de 
més temps per dedicar-nos al que 
el cos ens demana i ens permet, 
el neguit de fer les coses de pres
sa augmenta proporcionalment, 
de tal manera que a alguns ens 
falta temps per a respirar. Per
què el temps, a més a més de ser
vir per enunciar la Teoria de la 
Relativitat, és un bé de consum 
que es compra i es ven. Els efec
tes immediats són evidents: rà
pid, ràpid, no pareu, tot ràpid, 
cal estalviar. Si sortim al carrer 
difícilment trobarem algú que no 
tingui pressa, perquè la vida és 
curta i cal fer el màxim de coses 
per poder morir tranquils. I com 
que els americans (del Nord) 
sempre són els primers, van tro
bar solucions magnifiques per no 
malgastar el temps miserable
ment en les tasques més diverses. 
No van oblidar el menjar. I així 
van inventar els plats de plàstic, 
els coberts de plàstic, les estova
lles de plàstic, els tovallons de 
plàstic i el menjar de plàstic. Ara 
tenim més temps, més colesterol, 
més infarts i més mala llet. 

El mercat s'ha vist envaït 
per tota una gamma de produc
tes precuinats amb el mateix gust 
i aspecte que els originals, als 
que tracten d'imitar, però amb 
uns ingredients, si més no, força 
sospitosos. 

Aquest canvi en els costums 
alimentaris ha provocat reac
cions a favor i en contra, com la 
de Frederic Viandetes i Carndo-
11a, hostaler de Llavorre, que de
fensa aferrissadament la cuina 
tradicional. La seua carta diu el 
següent: 

Profesor Tríngoles, una bo
na carn d'olla, feta amb els in
gredients naturals i amb els ma
teixos mètodes tradicionals de 
sempre, és capaç de retornar 
l'alegria a una casa; una sopa de 
sobre pot destrossar un matri
moni. Com és possible que la 
gent mengi aquestes porqueries 

precuinades després d'haver tas
tat les especialitats culinàries dels 
seus progenitors? Si fóssim als 
Estats Units, ves, mira, encara, 
perquè molts dels progenitors 
s'han criat a base d'hamburgue
ses i crema de cacauet i aquest és 
el bagatge que transmeten als 
seus fills. Però aquí? Amb la tra
dició que tenim és poc menys que 
aberrant. Alguns diuen que no 
tenen temps i que hi ha coses més 
importants a fer. Me la repam-
pinfle vuit ous (durs). Si no vigi
len el que mengen no tindran gai
re temps per a res. De totes ma
neres, sóc una persona que sap 
veure els encerts. Hi ha alguns 
menjars precuinats, gairebé lles
tos per ser consumits, que poden 
arribar a fer les delícies de mi
lions de persones. Imagini per un 
moment un programa de televi
sió, dinàmic i modern, «El Joc 
del Mossec del Segle», es diria, 
presentat per la magnífica Lloll 
Bertran, on els agosarats concur
sants haurien d'endevinar el con
tingut d'inefables croquetes i es-
calops manufacturats, «.ningú no 
guanya, dues-centes mil pessetes 
pel pot del programa». Seria 
fantàstic. Pura audiència cent 
per cent. I ara l'he de deixar, 
amic Tríngoles, perquè tinc una 
espatlla de cabrit al forn que no 
pot esperar. Rebi salutacions 
cordials. 

Benvolgut Frederic, diuen 
que els extrems tendeixen al cen
tre. De qualsevol manera, la nu
trició és una necessitat biològica 
que com tantes altres pot ser co
berta de maneres molt diverses. 
Sé de gent que ha arribat a un 
sincretisme perfecte entre el 
menjar casolà i el menjar precui-
nat i fàcil de preparar que de ve
gades fa guanyar al plat resul
tant. D'altra banda, la legislació 
vigent obliga a especificar clara
ment a les etiquetes, el contingut 
dels productes alimentaris manu
facturas, i la majoria de les em
preses del ram acompleixen la 
normativa. Ara només cal que 
ens doctorem en ciències quími
ques. 
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ARHICA 
CARALLADES 

"^ '" TREBAlíli 

Què us sembla Aneu dins d'un 
marc? Ben segur que hi veureu al
guna cara familiar. Sabríeu trobar 
el germà bessó d'aquest bordegàs? 
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