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ÁRNICA 
NIAL 

Escena al·legòrica 
a les Valls d'Àneu 

Era un matí de primavera. Sobre una pista que s'enfila fins on es perd 
la mirada, aparentment solitaria, hi havia algunes clapes de gel i alguna bo-
nyiga més seca i dura que el granit dels encantats. 

Baixava de bon matí el pagès amb una vintena de vaques brunes cap 
als prats de vora el poble. De cop i volta, el pagès s'ajupí i d'una sarpada 
agafà un parell de rocs i, amb la precisió que dóna l'experiència, anà encer
tant aquelles vaques que es desviaven del camí: 

- Llop! atura-la! —deia al seu fidel gos mentre una pedra picava els 
lloms de la vaca. 

Caminava i, entre pedrada i pedrada, anava observant el camp que 
l'envoltava. «Més neu hauria de caure» pensava per si mateix. «A on ani
rem a parar! Cada any neva i plou menys, cada any se'n va més gent i cada 
any em dic: aquest serà l'últim any de pagès. Em vendré totes les vaques i 
me n'aniré. Però, a on? Què sé fer jo? Només entenc de bestiar jo». 

Mentrestant, pujava un Toyota 4x4 de color vermell. Quan s'aturà tot 
just davant de la primera vaca del petit ramat: 

- Bon home —digué el conductor—, em podria indicar el camí que ar
riba al llac de la Princesa? 

- Ah, no hi podreu cap arribar amb el jeep. Haureu de caminar una 
bona estona a peu per puiar-hi. 

La dona del conductor, en sentir que havia de caminar, deia al seu ma
rit tota emprenyada: 

- Ja t'ho deia jo que hauríem de caminar. I tu, «no, no, que amb el 
Toyota no hi ha camí que es resisteixi». Amb el mal que em fan els peus 
dins d'aquestes botes noves! 

Un dels dos fills, mig assegut al darrera, tenia la cara esclafada al vi
dre, amb uns ulls i una boca tan oberts que semblava no haver vist mai una 
vaca, una veritable vaca bruna, bruta i viva com aquella. L'altre nen, el seu 
germà, tenia la finestreta baixada i jugava tot intentant de tocar aquella 
bestiola que s'arrimava al Toyota. 

- No em toquis la vaca —exclamà el pagès en veure els intents del 
nen—, que t'embrutaràs! I el nen feia com si no el sentís. 

- Cumbaia, Déu meu, cumbaia —se sentia cantar des del darrera d'uns 
arbres. 

Eren dos excursionistes amb motxilles que s'apropaven a la pista per 
una drecera. 

- Que bonic és aquest paisatge muntanyenc! —deia un amb veu alta 
mentre deixava caure a la vora del camí l'embolcall d'una rajola de xocola
ta. 

Aquell paper de plata que relluïa sota els raigs del sol enmig d'una ra
diant i humanitzada verdor, em suggereix moltes coses, i em provoca gran 
nombre de sensacions de vegades contradictòries. Però, i el pagès i les seves 
vaques? I la neu? I el Toyota? No us suggereixen res? No són, al capdavall, 
diferents visions d'una mateixa realitat? 
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LA PIPIDA 

per Carme Mestre i Joan Blanco 

ERA VAL D'ARAN: 
Un bocinet d'occitància 
en Catalunya. 
Entrevista a Pilar Busquets, 
Sindica del Conselh Generau dera Val d'Aran. 

Foto: AHVVÀ. 

Encara que tots sabem on és 
la Val d'Aran i com n'és d'espe
cial aquesta terra, hem decidit 
d'enfilar-nos Port de la Bonai-
gua amunt i endinsar-nos a Aran 
i al seu Conselh Generau, per co
nèixer més de prop l'especificitat 
d'aquest territori. I ho hem fet 
de la mà de Pilar Busquets, Sin
dica del Conselh, que ens ha dei
xat un foradet de la seua atapeï
da agenda. 

Quan i perquè s'ha consti
tuït el Conselh Generau d'Aran? 

El Conselh Generau es va 
constituir el 17 de juny de 1991, 
després d'un procés de paralitza
ció, més que d'abolició, de més 
de 150 anys. Això s'ha aconse
guit a través d'una llei del Parla
ment, bé, primerament com a es
mena reflectida a l'Estatut de 
Catalunya, la disposició addicio
nal primera del qual contempla 
la recuperació de les nostres pe
culiaritats administratives inter
nes i polítiques, i després, en un 
altre apartat ja parla de la llen
gua aranesa. 

Pel que fa a la llengua ara
nesa, quina és la seua situació ac
tual? 

Quant a la llengua, ja s'han 
fet actuacions immediates. Ja fa 
temps que es va crear la Comis
sió per a la Normalització de 
l'Aranès. Amb la Llei de Norma
lització del Català, es va reconèi
xer l'aranès, donant-li més con
tingut i més impuls. Finalment, 
en la Llei tenim el reconeixement 
oficial. 

És a dir, que hi ha cooficia-
litat de llengües? 

L'aranès, el català i el caste
llà. A la pràctica l'hem d'anar 
introduint sense gaire agressivi
tat, com passa a tot arreu on hi 
ha llengües minoritàries autòcto
nes que conviuen amb llengües 
immerses, en aquest cas el català 
i el castellà. No es pot crear un 
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MUSEU 
DERA VAL DARAN 

rebuig. Ho hem d'anar fent amb 
un clima de convivència. La ma
teixa experiència del català ens 
serveix com a referència. La nos
tra actuació quant a la llengua ha 
de ser molt més perseverant, per
què el perill de desaparició és 
més greu, ja que només som 
6.000 habitants. 

Mentre veníem cap aquí, al 
Conselh, ens fiem adonat que els 
noms dels carrers estan en ara
nès. Des de quan estan normalit
zats? 

Ja fa alguns anys. A l'escola 
també hi és molt present, però 
no amb la incidència que necessi
ta la llengua per salvar-se. Hi ha 
llibres de text en aranès, i gràcies 
a la tasca del Centre de Norma
lització es va dinamitzant, però 
encara no hi ha mitjans sufi
cients perquè sigui prou forta, 
perquè la llengua no es perdi. Pe
rò, més que d'enfortir-la es trac
ta de salvar-la; protegir-la. Hem 
d'estendre l'actuació a tots els 
àmbits. 

Donat el fet diferencial de la 
Val d'Aran, quina és la relació 
del Conselh Generau amb la Ge
neralitat? 

Nosaltres tenim una llei de 
règim especial, i a partir d'aquí 
hem de treballar per a la transfe
rència de les competències, co
mençant per la llengua i la cultu
ra, que són les bases del fet dife
rencial, sobre les quals tenim ple
na competència, i per això, tota 
llibertat de programar i actuar en 

Foto: AHVVÀ 

aquest camp. En canvi, les altres 
competències, d'entrada seran 
de gestió, però sí que podrem es
tablir les prioritats d'aquestes 
gestions dins de la Val. Per la 
Llei del Parlament totes aquestes 
competències poden ser transfe
rides, com pel que fa en matèria 
de cultura, però a través de lleis 
posteriors. 

Quines són les competències 
que teniu delegades? 

Assolida cap. Estem en trà
mit de la de Cultura, i ara, per 
imperatiu d'un problema social, 
la de Prevenció, Salvament i Ex
tinció d'Incendis. Tot seguit ani
rem a aconseguir aquelles que 
considerem prioritàries en 
relació a la dinàmica del propi 
país: Agricultura, Medi Natural, 
Medi Ambient, Turisme, Urba
nisme... 

Ha fet referència a l'agricul
tura. Com està la situació de la 
pagesia a la Val d'A ran ? 

Molt precària, com a la ma
joria dels llocs de Catalunya, 
perquè aquí l'economia ha sofert 
una transformació total com a 
conseqüència del «bum» turístic, 
i l'agricultura ha anat de baixa 
paulatinament i continuada. La 
joventut, que hauria d'assumir 
la successió, prefereix dedicar-se 
al turisme. L'agricultura a la Val 
d'Aran és molt parcel·laria, és 
molt petita. A més, la població 
agrícola és vella i està esperant la 
jubilació per plegar. 

Es pot dir que està en vies 
d'extinció? 

No voldria utilitzar aquesta 
expressió, però realment és molt 
difícil la continuïtat en un país 
que viu del turisme. Però seria 
necessària una actuació decidida 
i ferma, perquè nosaltres vivim 
del turisme de la neu, però també 
del turisme d'estiu, i si el paisat
ge no està una mica cuidat, per
drà l'atractiu. És cert allò que es 
diu que els pagesos són els jardi
ners de la muntanya, i cal cercar 
polítiques per incentivar-los. Pe
rò no és una tasca fàcil i no es 
pot resoldre des d'aquí. Hem 
d'anar a buscar a la Generalitat, 
i la Generalitat, per poder portar 
a terme alguna actuació ha de 
comptar amb el Govern Central. 

Considereu que el nivell de 
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competències és just, o conside
reu que hauria d'anar més lluny? 

Hauria d'anar més lluny. 
Però d'entrada no és previsible 
una autonomia immediata. És 
tot un llarg procés, i el que estem 
fent primerament és l'establi
ment del Conselh com a institu
ció i l'organigrama administra
tiu. La Llei és una bona eina per 
començar a assolir competències 
i per treballar per al desenvolu
pament del país, tal com l'Esta
tut ha estat per a la Generalitat, 
amb el qual no tothom estava 
d'acord, però que ha resultat 
una bona eina per treballar per a 

Catalunya. El que s'ha d'inten
tar és millorar-los, donar-los un 
altre contingut, anar cap a la re
forma, ja que la Llei ho preveu 
així. Penso que tal com està, està 
bé. Haurem d'anar assolint totes 
les competències, segons les prio
ritats. 

Quins grups polítics hi ha 
representats al Conselh? 

Dos, Unitat d'Aran, col.li-
gats amb els sociaUstes, i Con
vergència i Unió. Consta de tret
ze membres. Són d'elecció direc
ta per les circumscripcions histò
riques, els anomenats terçus, de
marcacions geogràfiques. En to
tal n'hi ha sis. Tradicionalment 
hi havia dos representants per 
cada terçu, i ara s'ha corregit la 
proporció en funció de la pobla
ció. 

Quina és aquesta propor
ció? 

Doncs, el terçu de Quatelócs 
té 3 representants, 1 de CiU i 2 
d'UA; el de Castiero 4, 3 de CiU 
i 1 d'UA; el de Laírísssa, 1 de 
CiU; el de Pujólo, amb 2, 1 de 
CíU i 1 d'UA; Arties Garòs, amb 
2, 1 de CiU i 1 d'UA, i el de Mar-
catosa, amb 1 d'UA. 

S'elegeixen el mateix dia de 
les eleccions municipals. 

Quin és el problema priori-
lari, ara per ara, a la Val 
d'Aran? 

El principal és el del reequi-
libri. Això vol dir crear nous in
centius, perquè fins ara tota la 
infrastructura està encarada cap 
a la neu pràcticament, i la neu no 
depèn de les decisions humanes. 
Per això cal crear altres alterna
tives complementàries, i aquest 
és el punt on hem d'incidir espe
cialment per poder reequilibrar 
la dinàmica del turisme. 

De totes maneres, el turisme 
d'estiu és important a la Val 
d'Aran... 

Sí, però el període és molt 
curt. Es redueix a un mes, com a 
totes les zones de muntanya. 
Fins fa poc, la pari del Baix 
Aran es beneficiava molt dels vi-
sitanis francesos, però això s'ha 
acabat. Fa anys que està en re
cessió com a conseqüència de la 
integració de l'Estat a la CEE, i 
ara els preus ja no són tan dife
rents. Es pol dir que el país té la 
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«Tor deth Generau Martinhon», seu 
del Musè dera Val d'Aran, a Vielha. 
Foio: AHVVÁ 

renda per càpita més elevada de 
l'Eslat, però amb aquesta reces
sió pot caure en una ràpida deva-
liada. I si mig país està malalt, 
no pot tirar endavant. 

Cal reequilibrar. Ara estem 
fent una actuació al Baix Aran 
amb un projecte cofinançat amb 
la CEE que va en aquesta línia, 
precisament per dinamitzar 
zones en recessió com a conse
qüència de la integració. Ens hi 
hem pogut acollir perquè com
plim tots els requisits: és zona 
transfronterera, és comarca de 
muntanya i està en franca reces
sió com a efecte de la integració. 
Disposem d'uns 350 milions i a 
Bossòst farem un equipament es
portiu per dinamitzar el turisme 
a la zona del Baix Aran. Des
prés, un projecte a Vilamòs, fent 
un circuit cultural a la Val 
d'Aran amb tots els equipaments 

que tenim, canviant una mica la 
imatge del pais, per anar cap al 
turisme verd, cercant nous incen
tius. 

en què consisteix el projecte 
cultural de Vilamòs? 

Aquest projecte té com a 
centre la Casa Joan Xiquet de 
Vilamòs, del segle XVIII, molt 
ben conservada i amb tot el ma
terial de dins de la casa també en 
bones condicions; fins i tot amb 
la documentació de la família. 
Pertanyia a una família d'una 
gran sensibilitat cultural, que no 
la volia vendre sinó era com a bé 
per a la Val. Hi volem fer una 
mena d'ecomuseu sobre la casa i 
la família a la Val d'Aran. Ara ja 
som a la primera fase de recupe
ració de la infrastructura. I la se
gona fase consistirà en la museo-
grafia. Hi ha també dues bordes 
que seran condicionades, una 
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per exposicions i l'altra encara 
està per definir. 

S'ha parlat molt i mol! so
bre l'especulació urbanística a la 

Folo: AHVVÀ 

L I B R E D E L E C T U R A 

Val d'Aran i sobre les conse
qüències, en molts casos, nefas
tes per al medi. S'hi està posant 
remei? 

A finals dels anys 70 es va 
crear una associació que repre
sentava tota la Val i que va rei
vindicar la protecció del medi pel 
que fa a l'urbanisme. Com a 
conseqüència d'aquell moviment 
varen fer-se les normes subsidià
ries, que van servir de fre a tota 
aquella especulació que hi havia 
en aquells moments. L'especula
ció era inevitable en un pais on 
no hi havia altra economia que 
poder vendre un hort. Aquestes 
normes subsidiàries són vigents 
actualment tot i que alguns mu
nicipis han permès veritables 
barbaritats. Darrerament, però, 
alguns municipis estan prenent 
mesures perquè això no succeei
xi. No obstant això, és necessari 
un pla urbanístic, i no és una tas
ca fàcil perquè cal tenir en comp
te molts agents. 

Les vies internes de comuni
cació de la Val, en general, estan 
en bones condicions, però les 
d'accés no són tan bones. Quina 
valoració fa del Túnel de la Bo-
naigua? El veu com una alterna
tiva al de Vielha? 

Jo sóc del parer que els paï
sos i les regions han d'estar ben 
comunicats, no comunicats sinó 
ben comunicats, perquè la gent 
es pugui moure. No el veig com 
un pas alternatiu al Túnel de 
Vielha ja que aquest és una en
trada internacional, que per cert 
està en molt males condicions, i 
ja fa temps que ho reivindico, 
tant en l'àmbit de l'Estat com en 
el de la CEE. Analitzant-ho, no 
m'he plantejat si es pot suscitar 
un problema d'acaparament del 
turisme. Això dependrà de les 
ofertes que facin uns i altres. 
Potser encara és una mica pre
matur. 

Una trucada telefònica re
clamant la Sra. Busquets ha estat 
l'avís que el temps de la nostra 
conversa s'havia acabat. Li 
agraïm molt que ens hagi atès, i 
li desitgem tota mena d'encerts 
en la tasca de conduir el reeixi
ment d'aquest projecte polític i 
històric. 
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El nostre patrimoni romànic 

Sant Esteve d'Estais Foto: F. Móra M'ha sorprès agradable
ment la darrera actuació a favor 
de la més arcaica església d'a
queixes contrades aneuenques: 
Sant Jaume de Berros. Una es-
glesiola que probablement havia 
passat desapercebuda per a 
molts i que representa la més in
teressant mostra del pre-romànic 
a les Valls d'Àneu, Pre-romànic, 

encara que el senyor Vidal Vila
seca, gran estudiós i divulgador 
de l'arquitectura romànica a les 
terres de Ponent i anti pre-roma-
nicista empedreït, la classifiqui 
dins el que ell n'ha batejat el «ro
mànic de Biscarbó». 

Monestir de Burgal, Sant 
Joan d'Isil, Sants Just i Pastor 
de Son, Sant Cosme de València, 
comunidor d'Unarre, ara Sant 
Jaume de Berros... i una vintena 
més han estat les col.laboracions 
del Consell Cultural de les Valls 
d'Àneu: tasca veritablement en-
comiable i digna dels millors elo
gis per part dels qui estem inte
ressats en la salvaguarda del pa
trimoni arquitectònic i històric 
del nostre pais. 

Sóc conscient que ha d'ha
ver-hi una llarga llista d'espera 
per a la restauració dels edificis 
de les Valls, però voldria que 
aquestes ratlles servissin d'incen
tiu per incloure'n un que possi
blement encara no hi era dins 
aquesta llista. 

No voldria pecar d'immo-
dèstia ni de pedanteria, però vull 
recalcar que, mentre els senyors 
Cavin, Burón i Camp en les 
seues respectives obres no ho ha
vien reconegut, jo ja anunciava 
en diversos escrits que l'església 
de Sant Esteve d'Estais és de 
construcció romànica. Gene
ralment tothom la veia fins ara 
per la part de la seua façana, ac
cés natural al poble i que és pre
cisament l'angle menys favora
ble per contemplar aquest edifi
ci: resta enclotat, amb un frontis 
d'amplada exagerada al qual la 
poca alçada del campanar li dó
na un aspecte ben poc esbelt. Al 
contrari, actualment hom entra a 
Estáis per una altra banda i el 
primer que veu és l'àbsida —que 
recentment fou alliberada pels 
mateixos veïns de l'heura que 
l'embolcallava— i comprova que 
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aquest temple té un altre aspecte 
amb cert interès arquitectònic, 
malgrat que, ara, la coberta de 
migjorn sigui (esperem que pro
visionalment) de plaques d'urali
ta. 

Sembla que el transepte, 
amb dues capelles interiors i se
parar de l'àbsis per un robust arc 
triomfal, també és d'època ro
mànica. No aixi la resta de la nau 
i molt menys la façana que, com 

^ ^ • s w ^ l l m^W" 

Foto: AHVVÀ 
L'àbsida és semicircular, 

amb una coberta cònica, decora
da amb lesenes i arcuacions que 
s'endevinen baix un arrebossat 
que caldria repicar per fer-ne 
sortir la pedra i l'ornamentació 
llombarda. La paret del transep
te puja més alta que aquest absis 
i per damunt del vèrtex del llosat 
hi ha una finestreta amb un ar
quet monolític de mig punt, 
mentre a la banda esquerra de la 
coberta de la nau hi sobresurt un 
graciós campanaret de cadireta 
d'un sol ull amb arc de plec de 
llibre i (atenció!) de ferradura. 
Detall remarcable, ja que aquest 
diminut arc i el majestuós de 
Sant Francesc d'Araós a la Vall 
Perrera, són els únics arcs de fer
radura del Pallars Sobirà: cal 
conservar-lo com una autèntica 
joia. Aquesta petita espadanya 
contrasta amb el robust i groller 
campanar de la façana, de cons
trucció molt posterior. 

ja resta esmentat, són força pos
teriors. 

A l'interior, aquest absis, 
se'ns presenta amb una perfecta 
volta de quart d'esfera i un repeu 
del més pur estil romànic; com
pletament enguixat i repintat 
amb vius colors a la calç, no se
ria gens estrany trobar-hi, amb 
una curosa i experta recerca, res
tes de pintures al fresc que, si no 
hi són, a ben segur hi havien es
tat. 

Per tot plegat voldria cridar 
l'atenció d'aquest Consell Cultu
ral perquè tingui en compte la 
promoció d'una restauració 
d'aquest digne i interessant tem
ple de Sant Esteve d'Estais i tam
bé voldria assolir el mateix ressò 
que obtingué el meu escrit (Árni
ca n" 3 - Desembre 1990) sobre 
elscomunidors. 

Francesc Móra 
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Olimpíades: 
la solució compartida 

Comitè Olímpic 
de Catalunya 

QRP 

Jocs deia 
XXVà Olimpíada 
Barcelona 1992 

Juegos de la 
XXV Olimpiada 
Barcelona 1992 

Jeuxdela 
XXVeOlympiade 
Barcelona 1992 

Gamesofthe 
XXVOlympIad 
Barcelona 1992 

Tindria dos països amfi
trions i una sola ciutat organitza
dora: Catalunya nació sense es
tar i irredenta; Espanya, estat 
imperial que en deté la sobirania 
i la possessió de la major part; i 
Barcelona, capital de Catalunya, 
metròpoli europea i capital de 
l'Espanya mediterrània. 

Una Olimpíada compartida, 
faria que els catalans també la 
sentíssim nostra, en lloc de tro
bar-la com una celebració foras
tera, 1 fins i tot enemiga, feta a 
casa nostra. Aixi foren una il·lu
sió de tots. En nom de la igualtat 
entre els pobles i les persones, del 
reconeixement i respecte entre les 
nacions i les cultures, i del cos
mopolitisme, una solució així 
hauria de ser el mínim exigible i 
acceptable. En la història 
d'aquest sud d'Europa fóra un 
immens precedent per a la neces
sària pau pendent amb Castella. 

Aquest pacte, a més de dues 
llengües i dues banderes, de dos 
himnes i dos presidents, i de dos 
comitès olímpics, comportaria: 

Un conveni sobre denomi
nacions oficials, informacions i 
publicitat. S'hauria de parlar de: 
Barcelona capital de Catalunya i 
capital de l'Espanya mediterrà
nia; Barcelona-92, els Jocs de 
l'amistat entre Espanya i Catalu
nya, i sí voleu, d'Olimpíada de 
dues pàtries. S'hauria d'emmar
car, dins d'aquesta regió del 
món, amb Barcelona situada en 
el mapa d'aquesta generalitat (la 
Catalunya autònoma oficial) i 
del mapa íntegre dels Països Ca
talans amb indicació de les 
ciutats de Mallorca, València i 

Perpinyà í de l'estat andorrà. I la 
denominació oficial i conjunta 
de. Jocs de Barcelona, Olimpía
da de Catalunya i Olimpíada 
d'Espanya. 

Un acte de reconeixement 
actual, o per al futur., fet en el 
decurs dels esdeveniments, del 
Comitè Olímpic Català. 

I, una participació conjunta 
i combinada dels esportistes i 
equips de l'Estat Espanyol que 
podria funcionar d'aquesta ma
nera: «Per als equips amb classi
ficació prèvia, el COE i el COC 
podran presentar seleccions uni
ficades, com la CEI, amb un 
nom neutral, no ofensiu per a 
cap de les parts í no assímilador. 
(Per exemple «Hispània plural» 
amb bandera í himne olímpics). 
En els casos d'equips amb gran 
majoria de jugadors catalans 
(hoquei patins, hoquei herba, 
water-polo) competirien en nom 
del COC encara que hi hagués 
d'altres nacionalitats. Les selec
cions amb minoria catalana ho 
farien en representació del COE. 
Els atletes individuals (atletismç 
gimnàstica, natació, tennis, etc.) 
quan per naixença o per veïnatge 
civil siguin de la Catalunya Ve
lla, de la Franja d'Aragó, del 
País Valencià o de les Illes Ba
lears, podran escollir de concór-
rer-hí amb el COC o amb el COE 
sense cap mena de discriminació 
política, econòmica o federativa, 
ni per ara ni per al seu futur. Re
coneguem que el protagonisme 
olímpic l'han de tenir els espor
tistes i no els estats, s'ha de do
nar la veu i el vot als partici
pants. Segons que en resulti, a la 
desfilada innaugural hi podrien 
haver dos o tres grups (COE, 
COC i «unificats») i cada atleta 
podria dur també la bandera de 
la respectiva nacionalitat, segons 
les seues conviccions, (basca, ga
llega, castellana, andalusa, canà
ria, aragonesa,... o espanyola)». 

Així l'Olimpíada del 1992 
fóra molt democràtica i naciona-
litària. Penso que hauria d'inte
ressar a Catalunya, a Castella i a 
Espanya. 

Jordi Carrera 
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Josep M. Chauvell 
Alcampell, 1956. 

Foto: Josep M. Chauvell 

Aquell 5 de febrer de 1956 
les dones no debien tenir gaires 
ganes de celebrar Santa Águeda. 
Una forta tramuntana freda com 
el gel, assotava la vila d'Alcam-
pell. Aquell terrible vent durà tot 
el mes i cremà els olivers. 

A casa dels Chauvell, però, 
no tenien gaire temps per a ocu
par-se de la tramuntana, els ve
nia al món un fill que, anys més 
tard, al DNI ell mateix s'hi posa
ria com a Josep Anton Chauvell 
Larrégola. 

De petit recorda moltes co
ses: la llesca de pa amb oli i sucre 
per a berenar, la llet en pols ame
ricana a mig matí a l'estudi; el 
foc a terra, els jerseis de tres o 
quatre llanes diferents i la tristor 
en les cares de la gent. 

A 10 anys ja es movia pels 
arbres. A casa hi havia una peti
ta plantació de fruiters i ell, als 
estius, menava caixes com un de 
gran. Havia oblidat el pas per 
l'hospital un parell d'anys abans 
(quan els veinticinco años de 
paz), allí conegué un món que al
gun dia diu que ha de descriure 
amb alguna narració o novel.la. 

Mentrestant feia el batxille
rat, seguia fent gimnàstica mili
tar, cantant el cara al sol i també 
voltant tots els indrets del terme 
de la vila amb la seua colla de 
trinxeraires. 

Aquells arbres fruiters l'havien captivat i, un cop acabat el batxillerat 
ja no tornà a estudiar i es quedà a casa a conrear-los. Aprengué a esporgar i 
des dels setze anys que s'hi dedica, n'ha esdevingut un bon professional. 

Mentre el noi anava fent-se gran, aquella llarga, Uarguissima postguer
ra semblava no tenir final. El seu caràcter inquiet el duria a participar, ben 
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Foto: Josep M. Chauvell 

prompte, en qualsevol acte que tingués alguna cosa de contestatari contra 
aquell règim opressor. Al poble, a la comarca, neixien incipients movi
ments de joves, principalment, que ho discutien tot, que ho qüestionaven 
tot. 

Així va ser, que mentre el xicot conspirava contra Franco i volia can
viar el món, s'adonà d'una altra realitat: la llengua, la tradició i la cultura 
del seu entorn no quadraven dins de les fronteres administratives en què 
es trobaven. Hi havia una realitat: aquella llengua era la mateixa llengua 
que la dels catalans, els mallorquins i els valencians. Algú, doncs, ens havia 

estat prenent el pèl durant anys i 
sols sabiem enraonar mitjana
ment bé. 

Aquella descoberta el dugué 
a una militància en favor de la 
llengua i la cultura catalana. 

L'any 73, junt amb uns 
companys, escriu en català a la 
revista aragonesa ANDALAN. 
Avui segurament això fora ben 
improbable. 

Vingueren després uns anys 
de molta «marxa», fins que, de 
tornada de moltes coses, es casa 
amb la Teresa l'any 82 i d'aques
ta unió en neixen la Violeta i la 
Victòria. 

És després de casat on reïx 
l'antiga afició per llegir (de peti-
tò llegia tebeos tot dinant) i par
ticipar en actes culturals. Alhora 
que s'estrena com a regidor, en
tra de ple en les activitats que de
senvolupa r«Associació dels 
Consells Locals de la Franja», en 
pro de la recuperació, l'ús i la 
dignificació de la llengua catala
na a la Franja de Ponent. Col.la
bora amb la revista «Desperta 
Ferro» i escriu una novel.la, 
l'any 86, «L'home de França», 
la seua primera obra, obté el pri
mer premi «Guillem Nicolau». 
Aquest premi el patrocinà la Co
missió Territorial d'Aragó del II 
Congrés Internacional de la 
Llengua Catalana. Dos anys des

prés publica a l'Editorial Sirius de Barcelona el recull de contes «Bo per a 
contar», que és distribuït per les escoles de la Franja pel Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat. 

L'any passat, el 91, publica a l'editorial 3i4 de València la novel.la 
«Guardeu-vos de la nit del cel encès» resultat d'haver estat seleccionada per 
la línia editorial «Les Talúries» de la Diputació de Lleida. Aquest any 91 ha 
publicat una col.lumna setmanal al Diari de Lleida. 

El 92 l'ha agafat amb la regidoría de cultura de l'ajuntament d'Alcam-
pell que li xucla el temps per a escriure: que és el que de veritat li agrada. 
Tot i que el futur es dibuixa un pèl fosc i conservador, ell segueix sent un 
sentimental i per això encara creu en la utopia. 
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La vila dels artistes 

Havien baixat de la munta
nya cercant una terra més ama
ble; menys dura i més bona. Tro
baren la plana, l'immensa i verge 
plana i digueien: —Ací ens que
darem i aci els nostres fills en
gendraran els seus i aquests tam
bé ho faran aixi per sempre més. 

Aixi fou i poblaren la plana, 
desermaren la terra on plantaren 
els olivers, les vinyes, on hi sem
braren el gra i on hi pasturaren 
els seus ramats de bestiar. Aque
lla fèrtil terra que els aculli els 
donava el seu fruit dolç, regala-
dament. 

Prompte, el que començà 
essent un petit lloguet, es trans
formà en un poble de debò. Els 
homes cridaren els seus parents 
que havien quedat a la muntanya 
i els convidaren a compartir amb 
ells aquella terra de promissió. 
Vivien feliços cavant les vinyes, 
munyint les virolades olives, es-
garranyant els camps, tallant les 
farcides cabeces de blat, de civa
da. A les vetllades, els vells con
taven antigues històries dels seus 
avantpassats a grans i canalla i 
després aquests ho feren de vell 
nou als seus fills i, hauria estat 
aixi, perquè aixi ho volia la gent 
si no fos que la cobdícia enlluer
nà primer a uns, més tard als al
tres, fins que tots canviaren per 
complet. 

Pensaren els homes d'aquell 
poble que la terra que tan bé els 
tractava havia de ser explotada 
més, molt més, fins el màxim. 
Passaren els anys i el que havia 
estat un poblet esdevingué una 
vila gran, els molins es quintupli
caren i d'ells rajava contínua
ment l'oli. Trulls, tinets i bots 
eren omplerts fins dalt i les gents 
d'altres viles el venien a comprar 
amb processó. Els carretells, bo
tes i trulls no donaven cabuda a 
més vi del que hi havia, tant, que 
al poble abunda més que l'aigua. 
Rosaris de carros, de bèsties, de 
gent acudien delerosament a en-
dur-se'n almenys un poc 
d'aquell bon vi, potser el millor 
amb moltes llegües. 

Algorins, graners, golfes i 
cases senceres eren plenes de 
blat, de sègol, d'ordi o civada. 
Taleques i taleques amb el ventre 
ben farcit marxaven de la vila 
cap a la muntanya, a les terres 
fondes, a les ciutats. 

Ramblers de tot arreu com
praven els caps de bestiar i ve
nien a aquella gent bons animals 
de Uaurança. 

El poble tranquil d'abans 
s'havia convertit en una vila 
pròspera i rica on tot hi anava de 
cara i més, cl temps. Mai faltava 
l'aigua del cel per a fer colrar les 
espigues, ni per a amerar bé els 
olivers. La ca'or madurava amb 
suavitat els raïms. El vent bufava 
sempre a l'hora de la batuda i el 
fred lleuger virolava les olives. 
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Esdevingué l'era de l'abundor i 
amb ella la gent d'aquell poble 
s'ensuperbí i s'oblidà del seu 
passat. 

Ja ningú contava les belles 
històries dels seus iaios, ja ningú 
emprava les vetllades per a altra 
cosa que no fos criticar i envejar. 
Les cases foren cada dia més 
grans i a quina més luxosa, els 
homes i les dones competien en
tre sí per tal de veure qui eixia 
al carrer més mudat. 

l A 
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Construïren una llarga i ar
brada rambla on els diumenges 
al mati exhibien els seus cars ves
tits i les seues valuoses joies. Els 
nens eren alimentats en excés i 
Uuien tots llargues papades, vo
luminoses galtes i grosses cuixes. 

Era una competició desen
frenada, era una lluita despieta
da per tal de posseir més, de pre
sumir més, d'arribar més alt. Als 
cafès, a les tertiílies i reunions es 

parlava sempre del mateix —Ara 
nosaltres hem comprat dues fin
ques! —Doncs jo he augmentat 
els meus ramats en cinc-cenis 
caps! —Les meues vinyes han 
donat enguany el doble de vi que 
l'any passat! 

La canalla que assistia a 
l'escola ja ni es molestava per 
aprendre cap cosa —Per a què 
ho volem tot això si no ens ha de 
servir per a res— deien al mestre. 
Tampoc els seus pares patien per 
aquesta causa i comentaven 
—Bah!, a casa nostra no en men
gem de lletres—. 1 les antigues 
històries dels seus avantpassats 
seguien oblidades i desconegudes 
de tots, de tots menys de l'home 
més vell de la vila, el qual un bon 
dia cansat de veure tanta enveja, 
tanta roïndat i tanta buidor en la 
gent d'aquell poble, començà de 
nou a contar al seu nét tot el que 
a ell, de petit, li havia explicat el 
seu iaio. Agradà tant al xicot 
aquelles boniques i velles conta
lles, que quedà enamorat d'elles. 

El noi es transformà, oblidà 
la fal·lera d'enriquir-se, de com
petir, de ser més poderós i es de
dicà a aprofundir dins el llegat 
dels seus antics. Després eixi per 
la vila i contà una, deu, cent ve
gades el que havia descobert. 

El prengueren per ximple 
—On va aquest amb totes estes 
històries? S'haurà tornat boig! — 
digueren. Però el xicot, ben al 
contrari, es trobava més lúcid 
que mai, veia el que no havia vist 
mai. Havia descobert un nou i 
bell horitzó. Abandonà la vida 
anterior i es despullà dels orna
ments, dedicant-se per complet a 
fer conèixer la descoberta i a fer-
ne eloqüents i amoroses poesies 
d'aquell anliquissim saber. 

Prompte no el va voler es
coltar ningú, sols algun menut 
reparava en les seus paraules. 
Però vet aci que un dia, un altre 
noi s'interessà per elles i, com 
abans li passà a l'altre, quedà 
obnubilat d'aquell món fantàstic 
i meravellós. 

També aquest segon xicot 
deixà com l'altre els seus ante
riors quefers i com que li eixia de 
dins el cor, començà a pintar les 
imatges que se li reflectien al cer
vell. 
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Mes endavant fou un altre 
que volgué musicar els poemes 
del primer i més tard, un quart 
decidí de ballar aquells sons. Els 
joves artistes s'allunyaren de la 
gent de la vila, endinsant-se en el 
seu esperit. 

Foren repudiats i maleïts 
per tots, els menyspreaven, els 
insultaven dient-los renegats, 
ociosos i subvertidors. Aviat els 
negaren el salut i els hi giraren la 
cara al seu pas, començaren a 
oir-se veus i més veus contra 
aquells indesitjables que, segons 
la gent, no eren més que uns gos
sos a qui no agradava treballar. 

S'hagueren d'ajuntar a viu
re tots junts per tal d'una millor 
comunicació i defensa de la ira 
dels vanitosos vilatans. Eren cri
ticats durament, sense pietat, per 
menjar el just, per no anar mu
dáis, per no consumir i per no 
mudats, per no consumir i per no 
treballar com ells a la recerca de 
la fortuna. Ells seguiren delec
tant-se, cadascú amb el seu art, 
arribant a ser veritables mestres i 
la seua existència fou coneguda 
per les altres viles, per les ciutats, 
per tot arreu, fins que un dia co
mençaren a arribar al poble 
artistes de diversa procedència 
que volien conèixer el seu saber. 

Poc a poc anava augmen
tant el nombre de nousvinguts i 
la gent de la vila s'intranquilitzà i 
preocupà fortament. Una dele
gació de prohomes es persona a 
la casa de la vila per demanar 
mesures urgents vers aquella pla
ga que, ben segur, capgiraria els 
bons costums i la moral d'aquell 

poble decent i treballador. 
El consistori considerà la 

proposta i assegurà controlar i 
vigilar d'aprop totes les passes 
dels artistes. Però no trobaren 
arguments sòlids per a carregar-
los cap tipus de falta o culpa i 
hagueren de deixar-los viure en 
pau. 

De cop i volta el temps can
vià, deixà de ploure, els vents 
augmentaren de valent i el fred 
tardà matà els olivers i les borres 
de les vinyes. Ary rera any s'anà 
repetint el mateix clima, coinci
dint amb la nova arribada d'ar
tistes a la vila. Els ensuperbits vi
latans començaren a patir els 
efectes de les males anyades, ja 
no rajaven oli les premses, ja no 
s'omplien els carretells de vi i les 
teranyines eren ames dels gra
ners. La gent estava desesperada 
i atribuïa tots els seus mals als ar
tistes que, absents de cobdícia, 
no els afectava per a viure aque
lla mala ratxa que els altres so
fríen. 

Mica a mica els altra hora, 
acabdalats i poderosos veïns del 
poble, hagueren de prescindir 
dels luxes, de la fanfàrria, de la 
ostentació. Poc a poc, el seu po
der adquisitiu anà minvant i ha
gueren de deixar les terres ermes. 
Els animals també foren venuts 

, en no poder ser alimentats i la 
ruïna total estava prop de les 
portes de les cases. 

Ja cap comerciant o com
prador anava a la vila i en els al
tres pobles s'oblidaren d'ells i 
només parlaven dels artistes que 
allí vivien. Primer marxà una fa
mília, després una altra, més 
tard foren tres de cop. Un goteig 
continuat d'abandós s'anà suc
ceint en els anys següents, en què 
el temps advers havia acabar per 
a assecar les terres i les plantes. 

Només els artistes seguien 
aliens a l'infortuni de tot el po
ble, a ells els calia molt poc per a 
viure i cada dia eren més feliços. 
L'última famíHa s'allunyava per 
sempre més d'aquell lloc fantas-
magòric i els artistes eixiren a 
despedir-los. Un pintava el qua
dre de la partida, l'altre els llegia 
un poema dedicat, sota la música 
dolça i suau d'un violí. 

Foto: AHVVA 
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Coca de Sant Joan 

Folo: F. Relia 

Les últimes vegades que 
vaig veure encendre el l'orn del 
poble, va ser pels volis de Sant 
Joan de ja fa uns quants anys. 
Les mestresses de tres o quatre 
cases del veïnat encenien el forn 
de bon matí i posaven mans a la 
feina per fer la coca de la festa 
Major; per elles era un dia ben 
feixuc però per a la canalla era 
una gran festa entrar i sortir del 
forn, veure els preparatius i fi
nalment tastar la coca. 

Ara ja fa molts anys que el 
forn no s'encén i fins i tot ja han 
caigut la xemeneia i la volta, les 
coques es compren però ja no te
nen el gust i l'aroma d'abans. 

Ingredients: 
• 280 grs. de farina 
• 2 ous 
• 1/4 de cullerada de cafè de sal 
• 100 grs. de mantega, llard o oli 
• 15 grs. de llevat 
• 30 grs. de sucre 
• 85 ml. d'aigua freda 
• matafaluga, anís o llimona per 

aromatitzar 

Confecció: 
1. En un gibrell, barregeu cl 

sucre, l'aigua i esmicoleu-hi el 
llevat barrejanl-Io molt bé. 

2. Preneu la meitat de la fa
rina, afegiu-la al gibrell i reme
neu fins a obtenir una pasta, no 
cal que sigui massa fina. 

3. Tapeu el gibrell amb un 
drap i deixeu-lo fermentar fins 
que hagi doblat el seu volum (1 
hora). 

4. Barregeu la resta de la fa
rina amb la mantega i feu-hi un 
clot al mig. 

5. Poseu els ous en un bol, 
barregeu-los amb la sal i reme
neu bé sense batre. 

6. Quan el ferment sigui a 
punt, afegiu-hi els ous i pasteu-lo 
amb els dits per barrejar-lo bé. 

7. Aboqueu el ferment al 
clot de la farina fent una massa 
tova i enganxosa, poseu-hi la 
matafaluga i pasteu-la durant 
uns 10-12 minuts. 

8. Poseu la pasta en un gi
brell enfarinat, tapeu-la amb un 
drap humit i deixeu-la reposar 
una bona estona, fins que en pré
mer amb un dit, pugi tota sola. 
El temps de repòs dependrà de la 
calor i de la humitat. 

9. Feu porcions de pasta; 
doneu-los forma de bola i dei
xeu-la reposar sobre un taulell 
untat. 

10. Estireu la pasta amb un 
corró, donant-li forma ovalada i 
un gruix aproximat d'l cm., po
seu-la en una plata de forn, es
campeu sucre pel damunt i dei
xeu-la reposar una mica abans 
d'enfornar-la. 

El forn ha d'estar escalfat a 
uns 200 graus i la coca ha de cou
re uns 15 minuts; en treure-la del 
forn, regueu-la amb un porró ple 
d'anisomoscatell. 

A veure si hi ha sort i la coca 
surt bona. 

Ester Isus i Barado 
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F U L L S 
DE L'ECOMUSEU N.7 JUNY 1992 

Editorial 

No us ha passat mai que, davant un paisatge o una 
escena de vida quotidiana, us fixeu en detalls que altres 
que estan a la vostra vora no han observat i, a l'inrevés, 
que els altres us facin observar o us cridin l'atenció sobre 
elements que no havieu tingut en compte? 

Sens dubte, per raons molt diverses que no pretenem 
aprofundir aquí, les persones seleccionem de la realitat 
uns determinats elements o aspectes, o bé, valorem uns 

Una de les múltiples visions de les Valls d'Àneu: Imatge bucòlica de la 
Vall d'Isil, prop d'Isavarre. Foto: E.V.V.A. 

detalls per sobre d'altres. Aquest procés de selecció que 
aprenem primer i al qual després ens acostumem o l'assu
mim, afavoreix la pluralitat d'imatges, visions i discursos 
no científics, que la gent ens fem del nostre entorn i tam
bé de nosaltres mateixos. 

El nostre bressol urbà o rural, l'educació que rebem, 
el nostre treball i la cultura que ens engloba, ens condi
ciona fortament a l'hora de «veure», seleccionar, valorar 
i assumir els components de la realitat. 

Per una altra banda, la subjectivitat implícita en 
cada visió individual o col·lectiva, no ens permet de valo
rar aquesta visió sota criteris d'objectivitat. 

Aquest fet, ens pot ajudar a entendre una mica mi
llor l'exposició que la secció Ecomuseu del Consell Cul
tural de les Valls d'Àneu prepara per a aquest estiu. 

Amb el títol VISIONS i IMATGES DE LES VALLS 
D'ÀNEU pretenem oferir al públic en general, autòcton i 
forani, un recull, si bé no exhastiu sí sistemàtic, de les di
ferents visions i imatges que viatgers, excursionistes, lite
rats, geògrafs, antropòlegs, etc., han deixat constància 
escrita o gràfica sobre les Valls d'Àneu al llarg de la his
tòria contemporània. Percepcions subjectives que s'han 
d'entendre en el seu context, segons les característiques i 
motivacions de cada autor escollit, i en tot cas, mai iden
tificant la subjectivitat pròpia de cada visió amb l'objec
tivitat o realitat del territori aneuenc i de la seua gent. 

No pretenem doncs, explicar el que són les Valls 
d'Àneu mitjançant la veu de diferents autors, sinó com 
aquests autors veien i volien veure les nostres Valls. El 
nostre objectiu és visualitzar diferents percepcions 
d'Àneu però, sense d'aquesta manera, pretendre establir 
una jerarquia basada en l'objectivitat, és a dir, basada en 
el criteri de qui s'aproxima més a la «veritat». Ans al 
contrari, fugint d'aquest raonament, entenem que cada 
visió personal escollida respon a aquella forma de mirar 
les coses tan pròpia de cada autor que ja hem explicat 
abans. 

Des d'aquí us convidem a tots a gaudir de la reflexió 
entorn el nostre país, a practicar una mica de relativisme 
cultural i entrar en el diàleg sobre el que ens agradaria 
que fossin les Valls d'Àneu. 

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. 
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Ramon Violant i Simorrí 
Entrevista a I 

En una assolellada casa de les rodalies de Sabadell, 
tenim l'oportunitat de conèixer el Ramon Noé Hierro, 
pintor, il·lustrador i professor jubilat de l'escola Massa-
na. En Noé, com a ell mateix li agrada anomenar-se, va 
ser gran amic i col·laborador de Violant i Simorra, un 
dels folkloristes del nostre país que més a escrit sobre el 
Pallars. Ramon Noé ens permet d'aprofundir una mica 
més en la vida i l'obra d'aquest personatge: 

/ 5/ comencem una mica pel principi i ens explica 
com va conèixer Violant? 

Bé, la coneixença d'ell va ser una mica indirecta. Jo 
vaig ser seguidor del Vidal Soldevila, que va ésser el gran 
esmaltista del país i d'Europa. Vaig començar a treballar 
per Violant perqué l'amic Ismael Valanyà, que és un gran 
pintor i il.lustrador que treballava per en Violant, va ple
gar i va marxar a França per no fer la mili; era un objec
tor de consciència. 

Quina època era això? 
Això era l'any 48. Era quan ell estava dibuixant al 

Poble Espanyol amb en Violant, llavors va marxar i el 
Soldevila, com coneixia el Duran i Sampere, em va oferir 
per pujar uns dies amb el Violant. Em va fer fer uns di
buixos, i em va acceptar. En aquella època em vaig tro
bar amb un Violant ple d'il.lusions, ple de desitjós, però 
ja una mica mancat de salut, aclaparat per dificultats 
econòmiques, familiars i particulars. 

Ell tenia un petit despatxet al Poble Espanyol i quan 
venia l'hivern humit, fred, no tenia ni estufa ni res, i 
veies el pobre Violant amb abric, amb bufanda, amb bar
ret, allà escrivint «paperetes» que en deia ell, allà en 
aquella tauleta, i jo tenia una habitació, dues vegades 
més llarga que aquest espai, i més ampla, amb unes bal
conades que donaven a la plaça major, i al capdavall de 
la sala hi tenia una taula de dibuixant on feia els dibui
xos. Havia de baixar de tant en tant a fer «footing» per la 
plaça per escalfar-me. I això ho sabien eh! Per això us re
peteixo que en la cultura no hi creuen, i al Violant el va 
matar la burocràcia. 

Abans ha d i I que el Violant era una mica guerriller, 
en quin sentit ho diu? 

En el sentit que si no podia comprovar les coses, si 
no n'estava molt segur, no es deixava entabanar pels sa
vis de torn. Ell, tot el que deia ho havia trepitjat, és que 
ho havia comprovat. 

Ell era un autodidacta. Sabeu que era sastre, oi? Bé, 
el seu pare ja n'era; sastres d'aquells que corrien pels po
bles. Jo no sé quins estudis va arribar a tenir, suposo que 
molt curts, però era un gran lector, això sí, i sobretot un 
home d'una dedicació total. 

Com definiríeu, en poques paraules, com era en Ra
mon Violant i Simorra? 

Si jo hagués de fer un perfil del Violant home, en di
ria això, una mica un «possesso». Humanament diria 
que tenia facetes molt maques, per exemple, era molt 
amic dels amics, era tolerant en cas que estigués a les an
típodes d'un altre, però sempre que hi hagués una de
mostració, un raonament, un diàleg; i d'una dedicació 
total i absoluta, molt lluny d'afanys econòmics. 

Políticament, com era en Violant? 
Era republicà i catalanista. Era un home que desitja

va la independència, no podia empassar-se la pressió cen
tralista, «anti» Felip V, etc.. Violant era un home a qui 
tampoc agradava l'arribada als llocs de prestigi, ni lluï
ment ni aquestes coses. Això no vol dir que no tingués 
desitjós que el reconeguessin, però vull dir que no era un 
arribista. No crec pas que si en vida, hagués guanyat el 

Ramon Noé Hierro era el dibuixani en les campanyes de Violant. 
Foto: Jordi Abella. 
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seu partit per dir alguna cosa, ell s'hagués aprofitat de 
poder obtenir un càrrec. 

Quants viatges vàreu fer amb ell? 
Aviam... València, Aragó, tot el Pirineu tres o qua

tre vegades. Delta de l'Ebre..., potser uns 12 viatges. Ell 
tenia una manera de viatjar, que era molt ferma. Anava 
al Ripollès, i ens instal·làvem a Ripoll, i llavors 2 o 3 dies 
escorcollàvem la zona de Ripoll. Quan estava escorcolla-
da aquella zona anàvem a Olot, visitàvem Olot i escorco
llàvem... o sigui que fèiem tots uns cercles concèntrics i 
llavors clar, anàvem dominant totes unes àrees. 

Què en sabeu de la seua relació amb el Pallars. Per
què ell era fill del Pallars, oi? 

Sí, de Sarroca de Bellera. 
Aquella zona l'atreia d'una manera especial? 
Si, sí, bé és que cal dir que les primeres escorcollades 

van ser a la zona aquella, que ell tant coneixia. Però 11a-

Alguns dels objectes recollits en els viatges de Violant pel Pirineu. 
Foto: Jordi Abella. 

vors es va afal.lerar molt... ells estava interessat en tot el 
que fos la cultura popular, i va recollir ritus, creences, es
tris, i el que vulguis. També havíem estat escorcollant la 
Segarra, de la ceràmica de la Segarra te'n podia parlar 
tant com vulguis. Sabia el que era la ceràmica de Verdú, 1 
ceràmica de dalt del Pirineu o del Delta de l'Ebre, però 
també et diria de les arades que tenien al Delta de l'Ebre i 
les de l'Empordà. 

Parlava de quan era petit i vivia al Pallars? 
No gaire, ell no gaire. M'havia explicat alguna vega

da que de petit anava a ajudar al seu pare, anant de poble 
en poble, i es veu que llavors ell ja tenia aquestes fal.leres 
i preguntava a les cases, si veia un llumener o alguna altra 
cosa, ja s'hi fixava. 

Quan us parlava del Pallars, ho feia amb nostàlgia? 
No. Ell tenia sempre una gran frustració per no ha

ver tingut la possibilitat de fer-se una plataforma cultu
ral. Aquesta amargor l'angoixava, però llavors la va su
plir amb una fal.lera per llegir í aprendre. 

La gent dels pobles que visitàveu, us explicaven 
coses o era reacia a dir res? 

Hi havia de tot, però generalment al poble es donen. 
La prova és que per exemple, a Tírvia, bé d'entrada ens 
va costar introduir-nos, però quan es va trencar el gel has 
de pensar que a la plaça van acudir no sé quantes famílies 
amb estris per ensenyar-nos. 

Quan Violant s'emportava eines i objectes dels po
bles, no tenia la sensació com de robar una mica? 

A vegades ho comunicava, però llavors es compen
sava aquesta malifeta per dir-ho així, dient que ell hi po
sava el «carinyo» i la conservació. A vegades em deia: 
«veu Noé, fixi's, veu aquí han fet aquesta destrossa. Sí 
haguéssim arribat nosaltres abans no l'haguessin fel, o si 
l'haguéssim donat al museu no l'haguessin fet. 

Què en pensava ell de la resta de folkloristes? 
Ell admirava molt el Serra í Boldú, d'això no hi ha 

cap dubte. Al Carreras Candi li tenia una devoció, al 
Campmany també li tenia una gran estima. 

Diuen que hi ha una dferència entre el Violant i la 
resta de folkloristes en el sentit que tot el que ha fet, ho 
ha fet amb més rigorositat 

Oh i tant! Això és veritat! D'això en donaré fe sem
pre! En Violant va fer un viatge i el vam repetir, perquè 
va sospitar que l'havien informat malament. Va ser a la 
Sénia, l'últim poble de la província de Tarragona, tocant 
a Castelló de la Plana, i vam fer un segon viatge amb pe
nes i treballs, i em sembla que aquella vegada va posar di
ners de la seua butxaca. 

Jordi Abella i Pons 
Mahbel Sala i Escales 
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Primeres Jornades sobre fauna al Pallars Sobirà 

Organitzades pel Consell Cultural de les Valls 
d'Àneu (Secció de Natura) i pel Parc Nacional d'Aigües-
tortes i estany de Sant Maurici, van tenir lloc del dia 11 
d'abril al 3 de maig, a casa Gassia, seu de l'Ecomuseu de 
les Valls d'Àneu, les Primeres Jornades i l'exposició so
bre la fauna al Pallars Sobirà. 

Els objectius prioritaris que ens vam plantejar amb 
aquestes jornades es poden resumir en els següents punts: 

— Fer una tasca de divulgació de la nostra fauna, 
tant a nivell local com de cara als visitants d'arreu del 
pais. 

— Promoure activitats que convidin a la participa
ció de la gent de la comarca. En aquest cas concret la ces
sió dels animals naturalitzats per a l'exposició ha estat 
decisiva. 

— Donar un servei al legalitzar una sèrie d'animals 
declarats espècies protegides, evitant als seus propietaris 
tràmits enutjosos i llargs. 

— Promoure una consciència envers la fauna, pro
movent el seu coneixement i respecte i fomentant la seua 
protecció. 

— Dedica una especial atenció als escolars de la co
marca. 

— Seguir en la línia de col.laboració entre l'Ecomu
seu i el Parc Nacional. 

En el moment de redactar aquestes ratlles, l'exposi
ció ha estat visitada per quasi tres mil persones. Aquesta 
xifra encara es pot veure incrementada amb les escoles de 
la comarca i amb altres grups que han concertat la seua 
visita. 

Aquest elevat nombre de visitants ha superat les pre
visions més optimistes alhora que ens encoratja a conti
nuar amb aquesta tasca. 

Vagi des d'aqui l'agraïment a totes les persones i ins
titucions que han fet possible l'èxit de les jornades i molt 
especialment als habitants de la comarca sense els quals 
no hauria estat possible la seua celebració. 

La fauna és una part del patrimoni que cal conèixer, valorar i preser
var. Foto: E.V.V.A. 

Jaume Comes 
Coordinador de l'Exposició 

Pl 
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Parlar i viure 
Ramon Sístac, maig de 1992. 

Tothom.qui té orelles haurà 
sentit, poc o molt, algú excla
mant-se de la inexorabilitat del 
pas del temps i de la seua reper
cussió directa en la corrupció de 
la parla. Abans ho dèiem així. 
Segur que vós no sabeu què era 
un.... Potser ja ningú no se'n re
corda. Abans sabies d'on era ca-

• % .^^MiHéá: 

Foto: CEC 

dascú; expressions que tot sovint 
hem sentit i que segurament hem 
fet anar més d'una vegada nosal
tres mateixos. De fet, es tracta de 
la constatació popular d'una rea
litat lingüística molt important: 
el llenguatge és dinàmic, es troba 
en constant procés de transfor
mació, tot adaptant-se a les no
ves necessitats comunicatives. 
Perquè, en definitiva, a societats 
diferents correspon variants lin
güístiques diferents; i és evident 
que la nostra societat té ben poc 
a veure amb la de fa escassament 
50 anys. 

Cal tenir present, tanma
teix, que no és el temps l'únic 
condicionant del llenguatge, com 
no ho és tampoc de la cultura. 
En totes les èpoques i indrets les 
comunitats s'han vist condicio
nades lingüísticament per l'en
torn, és a dir, el medi en el qual 
subsisteixen i desenvolupen la 
seua activitat. És ben conegut 
que entre els esquimals el color 
blanc no existeix. Fóra ben ab
surd, en un entorn on tot és 
blanc. En el seu lloc hi ha una 
àmplia gamma de colors, per a 
ells tan diferents com per a no
saltres el blau del verd, i amb 
noms ben diversos. El mateix 
passa entre diverses tribus de la 
selva amazònica. Allà és el verd 
el que en llurs idiomes presenta 
un varíadissim ventall de possibi
litats. Imaginem en canvi que ells 
potser desginen amb un sol ter
me (e, se non è vero, è ben tróva
lo) tot el grup de colors que, per 
a nosaltres, són prou diferents: 
groc, taronja, roig i/o vermell, 
rosa, lila, morat, granat (i ja sen
se entrar en matisos del tipus bu
tà, fúcsia, bordeus: o sun rise, 
esguard de passió, atardeceres de 
Marrackesh, i alt res bestieses per 
l'estil, amb què solen torturar-
nos les cases comercials de pintu
res, tints, maquillatges, etc.). 
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Posem, però, un exemple 
més senzill, ja que, al capdavall, 
comparar un esquimal amb un 
reusenc és en aquest nivell relati
vament fàcil, però exòtic en ex
cés. Vegem. Un senyor de La 
Guingueta d'Àneu veu, allà un 
s'escunci, oms, pins, avets, 
faigs, clops (o xops, o poll, o po
llancres), roures, alzines, pome-

Foto: AHVVA res, cirerers, lledoners, figueres, 
etc. Un senyor de Barcelona, 
amb tota seguretat, hi veuria 
senzillament arbres. Però, aler
ta! no cal fer-hi judicis de valor: 
probablement el barceloní distin
giria avingudes, rambles, pas
seigs, vies, travessies, passatges, 
rondes, cinturons, etc. allà on 
l'aneuenc trobaria tan sols car
rers. 

Quins sòn, doncs, els fac
tors externs que determinen les 
diferències lingüístiques? Citem-
ne, sense cap pretensió d'ésser 
exhaustius, uns quants. 

— Els accidents geogràfics. 
Aixi, les carenes de les grans 
muntanyes (com els cims més 
alts del nostre Pirineu), les grans 
maresmes i els mars. En una 
banda dels ports de Salau i de la 
Bonaigua s'estén l'occità gascó; 
en l'altra el català pallares. A la 
costa de Barcelona-Tarragona el 
català central, a la de Mallorca i 
Menorca el català balearle. 

— L'ambient cultural. Un 
pescador del golf de Roses té uns 
horitzons diferents, lògicament, 
deis d'un guixaire de la Vila 

Olímpica, un ramader de Tér
mens 0 un exportador de sabates 
de la Vall d'Uixó. I les repercus
sions lingüístiques d'això sòn 
més que evidents. 

— La història. A Tamarit 
de Llitera parlen català mentre 
que a la veïna vila de Binéfar, a 
tan sols 10 km. de distància i 
sense cap mena d'obstacle geo
gràfic entre mig, parlen castellà. 
Factors de repoblament i, possi
blement, els esdeveniments mili
tars dels segles XVII i XVIII 
(guerres dels Segadors i de Suc
cessió) determinaren aquesta 
frontera lingüistica. 

— Les comunicacions. L'i
solament d'una vall de munta
nya, la connexió a la xarxa viària 
o ferroviària, el traçat de camins 
i carreteres... L'Alt Urgell, per 
exemple, ha rebut sempre amb 
més facilitat les innovacions lin
güístiques urbanes que no pas el 
Pallars, aïllat tradicionalment 
per la falta de visió de futur de 
les successives administracions 
que ens ha tocar patir. 

— El temps. I ací és on anà
vem. Durant la nostra infantesa 
molts de nosaltres hem estat tes
timonis silents de les transforma
cions més ràpides i més profun
des que ha experimentat la vida 
al camp en molts segles. El pas 
de les bèsties al tractor, de l'eco
nomia tradicional a l'explotació 
turística, del nucli familiar com a 
forma bàsica (i única) d'organit
zar la vida a Vapaga y vamonos 
de l'emigració massiva... Tot 
això ha trasbalsat el llenguatge i, 
en tot cas, allò que ens hauria de 
sorprendre no és pas que les co
ses hagin canviat, sinó que, mal
grat tot, en alguns indrets —com 
el Pallars Sobirà— encara no ha
gin canviat prou i la variant dia
lectal s'hi conservi poc o molt en 
un relatiu bon estat. 

Passarem a veure ara una 
apreciació subjectiva i pintores
ca, però prou significativa, de 
l'estat del país i de la seua salut 
lingüística en funció dels parà
metres que suara hem descrit. Es 
tracta d'una narració molt viva i 
amena de la qual no ens estem de 
recomanar-ne la lectura: el Die
tari de l'excursió filològica. 
1906, de Mossèn Antoni M. Al-
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Folo: AHVVÀ 

cover (1). És, com aquell qui diu, 
un diari de viatge, on el curiós i 
estrafolari canonge mallorqui, 
introductor de la dialectologia 
als Països Catalans, ens explica, 
a principis de segle i dia per dia. 

...les seves experiències en 
l'estudi del llenguatge viu i en la 
coneixença de les diverses perso
nes que li contestaven als qües
tionaris dialectals. Aquests in

formadors eren de tota mena: in
fants o adults, analfabets o il. 
lustrats, simpàtics o repelencs, ja 
coneguts d'abans o amics no
vells... Tot un mosaic de perso
nes que entraven a formar part 
de l'exèrcit de col·laboradors del 
Diccionari en l'aspecte dialectal 
de les comarques catalanes. (...) 
La narració que Mn. Alcover fa 
dels incidents del viatge, té, en 
general, prou interès per al lector 
actual, sobretot per la ingenuïtat 

i manca d'artifici d'una prosa 
que es fa llegir i resulta pintores
ca i divertida. És robusta en la 
descripció del paisatge pirinenc i 
sobretot en la dels grans especta
cles de la muntanya (2). 

Pel que aci ens interessa, hi 
tenim una visió impressionista 
que ens permet de fer-nos una 
idea força clara de quines eren 
les condicions de vida de la gent 
del nostre pais a començaments 
de segle, quina era la realitat lin
güistica del moment i com realit
zaven els romanistes de l'època 
la seua recerca de camp. N'ad
juntem una petita selecció de tex
tos que ben segur ens ajudaran a 
comprendre millor el Pallars (i el 
Pirineu en general) d'avui i a in
terpretar sense tòpics el seu fet 
lingüístic autòcton. 

(1) Edició a cura de Francesc de B. Moll, 
commemorativa del cinquantenari de la 
mort de Mn. Antoni M. Alcover. Depar
tament de Cultura. Generalitat de Cata
lunya. Barcelona 1983. 
(2) Op. cit., pròleg de Francesc B. Moll, 
pàgs. 6-7. 

Les comunicacions 
al Pallars 

Mos aficam dins unes mun
tanyes molt esquerpes i salvat
ges, sempre vora vora el Nogue
ra, per dins uns barrancs estretís-
sims, d'uns costers molt espa
dats, per on voreja el caminoi de 
ferradura, pujant i davallant per 
uns precipicis, on, si la bístia tra-
velava, no mos aturaríem fins 
dins l'abisme, fets bocins; i bona 
nit, filologia! Aquell freu tan es
tret té uns dotze kilòmetres. Ca
da instant trobam torrentols que 
s'estimben daltabaix d'aquelles 
altures, furients, avalotadors. 
Trobam bocins de carretera feta, 
en els punts menys difícils i inac
cessibles. Mos diu el guia que 
n'hi ha que fa una quinzena 
d'anys que són fets i que es pas
sen anys sense fer-hi res. Si es 
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descuiden una mica, aquests bo
cins se desfaran i ho hauran de 
fer tot nou. És una vergonya lo 
que passa amb aqueixa carrete
ra; ella pinta ferestament les ig
nomínies de la nostra adminis
tració pública. És un escàndol, 
que la conca o ribera pallaresa, 
tan llargaruda com magnifica i 

Foto; AHVVA esplèndida, haja de seguir anys i 
més anys sense carretera. És un 
escàndol que hi hagen gastades 
tantes de mílies i que no hi pu
gueu passar carruatges. 

A la fi s'acaba aquell freu; 
el panorama s'eixampla una 
micoia, passam per un pont de 
fusta el riu i hem de pagar el 
pontatge per les bísties que mos 
duen, i entram, entre les vuit i les 
nou, a Llavorsí, una vileta asse
guda a un coster, dins un pano
rama grandiós, encantador. 
Hauria d'esser aqueixa vila una 
delicia, i és... una misèria de car
rers torts i nialplans, cases mal-
fetes, esguerrades, brutes, ne
gres, com les de casi tots els po
bles de l'alta muntanya. 

(pàgines 54-55) 

El dialecte 

Aqui trobam el mateix feno
men que per tot: la gent instruïda 
se ressent de la influència de Bar
celona, i la gent menuda conser
va millor les particularitats idio
màtiques d'ací. Aquella gent hi 

té mal d'entrar, en la importàn
cia científica del parlar del poble 
il.literat, dels nois. Ho troben 
gros, que el parlar d'aquests haja 
de decidir les qüestions de la nos
tra fonètica. No en saben sortir 
de llur tòpic: les corrupcions i 
adulteracions del poble. 

A força de fer la viona i de 
trompitxar, amb l'ajuda dels 
germans Morellons, aquells nois 
i els Srs. Rector i Castellarnau 
que també ens aiden un parell 
d'estones, deixam llesta, devers 
migdia, la fonètica i la conjuta-
ció. Resulta que no hi ha grans 
diferències de llenguatge entre 
Sort i Esterri. N'hi haurà més 
amb els altres pobles de la vall 
d'Àneu; és segur que en aquests 
s'hi conserva millor el dialecte de 
la vall que no a Esterri, per la 
major comunicació que té aques
ta vila amb els altres centres de 
població externs. 

(pàgina 57) 

De la Vall d'Aran 
S'és mester conèixer pam a 

pam el camí, tenir uns bons 
braons í gran coratge i sebre bé 
de què s'han de guardar. Per poc 
que un se descuidi, com se'n 
tem, queda tapat de neu o gelat, i 
el gelar-se o morir és una cosa 
instantània, qüestió de minuts. 
Sols que un s'aturi una mica en 
els punts perillosos, ja té: hi que
da. No hi ha cap any que no hi 
haja morts així. Si hi havia una 
carretera, gran part d'aquest mal 
quedaria curat, perquè dins un 
carruatge, ben tancat, i passant 
depressa, no hi hauria el perill de 
gelar-se; i no seria cap cosa im
possible mantenir el pas franc de 
neu damunt la carretera, i no es 
donaria la vergonya de que 
aquella Vall haja d'estar tots els 
hiverns incomunicada amb Es
panya, í hi haja d'haver tantes de 
morts de persones, i haja de dur 
la correspondència el Correu 
d'espardenya, quatre homes que 
passen heroicament el port de la 
Bonaigua, i que casi tots els qui 
fan tal ofici, acaben un dia o al
tre per deixar-hi els ossos i anar-
se'n a veure St. Pere. 
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¿Com no hi ha feta una car
retera l'Estat espanyol, per cap 
d'aquests ports? N'hi ha una de 
començada pel de la Bonaigua, 
de Sort a Viella. Començada, pe
rò Déu sap quan s'acabarà. Ja 
vérem com se troba la de Rialb 
fins a Escaló. Diuen que fa més 
de vint anys que s'hi peguen. 

(pàgina 67) 

Tülo: fcVVA 

Davallam a l'hostal, que és 
gran i fa bona cara; comanam cl 
dinar, i cap a veure el Sr. Rector, 
veiam si cstudiam una mica 
l'aranès, que, si no ens interessa 
dircciament pel fi de l'actual ex
cursió filològica, prou que ens 
interessa en absolut. Justameni 
el Sr. Rector no hi és. Mos ho 
diuen son pare i una germana, i 
prou greu que els sap que no hi 

siga. Ells són aranesos, però mos 
parlen en pallares, que diuen 
ells; és a dir, en català. Tots els 
aranesos el parlen, i els qui saben 
lletra, parlen també el francés i el 
castellà. An el pare del Rector li 
explicam la nostra cosa, i aquell 
sant home s'ofereix en tot i per 
tot. Mos proposa d'anar a les ca
ses de Mongarri, si desiíjam sen
tir parlar aranesos iI.literats; i ja 
som partits cap allà. Al pum hi 
som. 

Mos aturam davant una ca
seta, que hi ha una dona assegu
da an el portal amb un minyoneí 
de mamella damunt la falda i 
tres o quatre que es bolquen dins 
la pols i bovegen i boten com a 
cabrits. L'escometem, i /oc/arri
ba el seu home, molt trempat. 
Coneixen i respecten el pare del 
Sr. Rector, que els diu de què se 
tracta. Tant ell com ella, mos 
parlen en pallares, però nosaltres 
els feim parlar en aranès. Com 
l'home ens veu lapis en mà i lli
breta oberta, ens demana què 
volem fer. Com sent que és per 
escriure les paraules araneses que 
mos diran, se'n riu, perquè diu 
ell que l'aranès és tan embuiat 
que no es pot escriure. Com veu 
que escrivim les paraules que 
mos diu, no se'n pot avenir, i 
mos pren la llibreta per veure 
amb quines lletres escrivim. No 
ho acaba de creure, que allò sien 
paraules araneses escrites. Mos 
hi pegam una mitja horeta, i, 
com creim tenir alguns punts de 
vista capitals, mos despedim 
d'aquella bona geni, fem-los 
grans mercès de la seua dolça 
amabilitat, i giram en coa cap a 
l'hostal a dinar, agraint també 
amb tota l'ànima en aquell bon 
pare del Sr. RectcM cl bon servei 
que ens ha prcsiai. 

(pàgina 64) 

Per veure si està gaire sepa
rada d'Espanya la Vall d'Aran 
per culpa de l'Estat, basta dir 
que, per anar-hi des de la capital 
de la província a on perleneix, 
Lleida, se necessiten, pel cap 
baix, tres dies; més temps que 
per anar a Berlín, Londres o Vie
na, i costa ben salat. De Tàrrega 
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a Tremp, 14 pessetes. Partim de 
Lleida per Balaguer cap a Artesa 
de Segre, costa una mica més, 
encara. De Tremp a Gcrri, unes 
cinc pessetes. Fins a Son a ca
vall, no vos escapareu d'unes 
quantes més. LLavò hi ha dos 
dies de cavalcar. La bistia amb el 
guia són 13 pess. per dia; i llavó 
hi ha que pagar el dia o dies que 
necessita la bistia per tornar 
d'allà on sorti, i fan pagar com si 
un hi cavalcàs. I per poc equipat
ge que dugueu, vos compten 7,50 
pess., i de vegades 13 pess., per
què, sia dit entre nosaltres, els 
traginers d'alta muntanya 
aferren allà on poren, i no en 
pertoc cap. I si heu de llogar bis-
ties a la Vall d'Aran, vos costa
ran casi el doble. De manera que 
per anar i tornar de Lleida o de 
Tàrrega a la Vall d'Aran, sens el 
menjar, no vos escapareu 
d'haver de munyir de 130 a 150 
pess. Això badant bé els ulls i 
fent el cap ben viu! Perquè si no 
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esiau alerta, vos sortirà més sa
lat. 

De lal manera és aixi, que 
resulta més curi i més poc cost 
anar de Lleida a la Vall d'Aran 
per Barcelona, Pori-Bou, Tolosa 
i Bagnéres de Luchen t> bé per 
Saragossa, Irijn, Banyonne, Pau 
i Bagnéres per Luchon, que no 
anar-hi tot drei-. ¿En voleu sebre 
més? ¿Què vos sembla? Oh, 
l'Administració espanyola! Oh, 
l'amor a l'Espanya, dels qui sos
tenen l'actual règim, que fa tais 
meravelles! Qui no s'hi entusias
mi i no s'hi embadalesca... me
reix que el facen... iemc amb los 
talons darrera. 

Trobam vora el camí un pi
lar amb una creueia. Aci mori
ren gelats tres germans de Vila
ller que d'hivern volien passar el 
port, i el torb els sorprengué i els 
envià a veure Sant Pere. Déu els 
haja perdonáis. Aquest any pas
sat o l'altre, per les Festes de Na
dal, dos casats del mateix dia, 
que volgueren passar, també hi 
quedaren; al cel sien; i també hi 
deixà els ossos una pobra dona 
amb un infantó que havia de 
passar, i dos traginers la convi
daren per anar amb ells, i, com 
foren un poc més amunt d'aci, el 
fred la pren amb l'infant, i els 
traginers feren l'heroïcitat 
d'abandonar-la per salvar-se 
ells, i la pobreta i el minyó hi 
quedaren. Aquest porl, per la 
seua altària feresta i per lo prop 
que és de les muntanyes 
Maleïdes, és el més perillós de 
tots, anc que siga el més curt; i 
les bisties estan més de mig any 
sense poder-ne passar. 

(pàgines 68 - 69) 

Del mètode 
de recerca 

Explicam al Sr. Arnalot i a 
sos fills el nostre objecte filològic 
i els deim que ens calen vuit o 
nou minyons o minyonets natu
rals d'aci, per sentir-los enraonar 
i fer-hi els nostres estudis. Ells 
diuen que ara tot d'una serà un 
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poc mal de fer, perquè tothom és 
a fer feina pels costers; que hau
rà d'esser en haver dinat. Hi ha a 
la casa, de pedagog, durant les 
vacacions, un seminarista de Bo-
rén, molt simpàtic; amb ell estu-
diam la fonètica i la conjugació 
del seu poble. Conversa que con
versa, se fa migdia, i dinam mag
níficament. 

Tot d'una d'haver dinat, 
dos fills del Sr. Arnalot s'espit-
xen a cercar minyons per tot ar
reu, abans que no se'n tornin a la 
feina. Els costa molt trobar-ne 
que vuUen venir, perquè pateixen 
una mica de sauvatges; els fan 

por els forasters. N'apleguen un 
escabotell de set o vuit, però 
abans d'aportellar-los a entrar a 
la casa, n'hi ha que ho donen a 
les cames com a llonzins, i no en 
veuen pus la pols. Entren els al
tres, un poc esglaiats com mos 
veuen. Per fer-los boca, els do
nen aquests senyors confits i dol
ces. Amb això se posen a coses 
de raó, i començam a fer-los pre
guntes de fonètica i de conjuga
ció. Tot d'una no ho comprenen, 
però a poc a poc hi entren, i al
guns responen molt bé, i amb ells 
feim bona feina. N'hi ha d'altres 
que no en porem treure cap pa-
rauleta; no fan més que mirar i 
mirar amb uns ulls com a salers. 
Veent que no mos serveixen, els 
Uicenciam, i fugen com la bala. 
Mos ne queden massa pocs, i el 
Pep, un dels fills del Sr. Arnalot, 
torna ésser partit a cercar gent 
menuda per les cases, però li fu
gen i ell els encalca. A la fi 
n'aplega quatre o cinc, i aviat els 
hem anostrats, i seguim escriu 
que escriu. 

A lo millor un d'aquells bi-
garnius diu, sense cap rialla i ben 
fort: —Tinc gana! —Bé, home, 
diu el Sr. Arnalot—, bé has par
lat. I duen una bona llesca de pa 
i una gran tallada, i aquell ja li 
ha donat clau, i al punt s'ho ha 
enflocat tot. Llavò està ja per dir 
paraules, totes les que li 
demanin. Així m'agraden els ho
mes! Ni el Dr. Schadel ni jo per
dem cala, i no els dcixam sosse-
gar, a aquests nois, amb pregun
tes d'un vent i d'altre vent. Mos 
hi pegam fins que hi veim. A la fi 
acabam; aquells nois troben un 

bon berenar preparat, i hi 
peguen fort, i se'n van botant 
d'alegria i movent avalot. 

(pàgina 61) 

De les Valls 
d'Andorra 

Vaig entrar a Andorra la 
Vella amb molt poques il·lu
sions, i en surt encara desencan
tat. Aqueixa capital dóna una 
idea pobreta del Principat: po
breta però exacta. Per lo que 
veig, per lo que ensum, per lo 
que em diuen, per lo que observ 
de la mateixa gent d'aci, aquest 
Principat me fa l'efecte d'una 
cosa magra, dessusiada, esquefi-
da, massa patriarcal, massa pri
mitiva, massa endarrerida. Salta 
a la vista que els pobres andor
rans no estan millor que llurs veï
nats d'Espanya, i en algunes co
ses estan pitjor, que és tot quant 
se puga dir. No serveix aqueix 
Principat per acreditar l'autono
mia. No perquè sia un Estat ca
talà, que té per llengua oficial la 
catalana, ara hem de callar les 
seves maganyes, els seus caires 
flacs. Els mateixos andorrans 
sincers ho confessen, que llur rè
gim i manera d'esser necessita 
unes mitges soles i qualque cosa 
més; han mesler un capgirell de 
mà mestra. 
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El dipòsit de bronzes 
de Llavorsí (Pallars Sobirà) 

El dipòsit de bronzes de Lla
vorsí constitueix, sense cap mena 
de dubtes, una de les troballes 
arqueològiques més importants i 
singulars efectuada els darrers 
anys a Catalunya i representa 
una aportació extraordinària a la 
prehistòria del nostre pais, no 
tan sols a nivell patrimonial, si 
no també pel valor històric de 
primer ordre que té en si mateix. 

Pel que fa a la importància 
només cal dir que els dipòsits de 
bronzes més importants abans de 
la troballa del de Llavorsí, eren 
el Sant Aleix (Viu de Llevata) 
amb divuit objectes i el de Ripoll 
amb catorze; i darrera d'aquests 
els de la cova de Muricecs (Lli
miana) amb 11 braçalets i una 
destral, el de la Font Major 
(L'Espluga de Francolí) amb sis 
objectes i per fi el de Cabó, avui 
perdut, amb sis objectes. Pen-

Vista de conjunt dels materials del dipòsit. 

sem que aquestes dades són prou 
significatives per valorar la tras
cendencia que té el conjunt per la 
prehistòria catalana. Aquesta re
lació és ben il.lustratíva per fer-
nos veure que la majoria de di
pòsits catalans han aparegut a les 
comarques nord-occidentals de 
Catalunya. 

Es tracta d'un conjunt de 
bronzes format per 148 objectes 
de diferents categories i tipus, 
que fou trobat a finals de 1985, 
per un col.leccionista de material 
bèl.lic, a la vessant de la Serra de 
la Castelleta, la qual està ubica
da prop del Pui d'Urdosa, del 
Baladredo i de la capella de 
Biuse, tots aquests llocs situats al 
sud de la població pallaresa de 
Llavorsí i dins del seu terme mu
nicipal. Aquests objectes es reco
lliren tots ells reunits enmig 
d'una zona de lloses de pissarra 
que l'erosió havia deixat al des
cobert, sense que es pogués de
terminar si estaven col.locats 
dins d'algun tipus de caixa de 
lloses. En el moment de la seua 
localització alguns dels objectes 
pràcticament afloraven a la su
perfície. 

El conjunt d'objectes, que 
pesa en total 7,385 Kgs., està 
format, com la majoria de dipò
sits d'aquesta mena, per objectes 
pertanyents a categories i tipus 
diversos, que en alguns casos, 
fins i tot no pertanyen a la matei
xa fase de l'Edat del Bronze. Les 
peces que constitueixen el con
junt són: 77 braçalets, 52 botons 
amb anella al revers, 9 destrals 
d'aletes, 4 plaques de cinturó, 2 
cocardes amb anella al revers, 1 
fragment de fulla d'espasa, 1 ca-
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Origen deis materials del dipòsit de Llavorsi. 
nyellera, 1 fragment de placa cir
cular i 1 resta de fosa. Cal afegir 
que totes elles presentaven un 
magnífic estat de conservació i 
que només els calgué efectuar, 
després de la seua troballa, una 
lleugera neteja superficial per tal 
de treure'ls les restes de terres 
que tenien adherides. 

És de destacar que l'autor 
de la troballa tot seguit ens els 
lliurà pel seu estudi, la qual cosa 
pensem que s'ha de destacar, do
nat que no és un fet gens habi
tual el lliurament d'una troballa 
d'aquestes característiques pel 
seu estudi. Materials que un cop 

estudiats foren lliurats al Servei 
d'Arqueologia de la Generalitat 
de Catalunya. 

L'estudi dels materials ha 
posat de manifest que el conjunt 
fou dipositat a la terra a la fi de 
l'Edat del Bronze en un moment 
que cronològicament cal situar 
entre final del segle VIU i inicis 
del VII abans de Crist, o sigui 
que la data de deposició es pro
duí fa uns 2.700 anys. Aquesta es 
dedueix del moment d'íis dels 
objectes més moderns del con
junt. Es tracta sense cap mena de 
dubte, d'uns materials recollits 
per un metal.Itirgic ambulant, o 
un xatarrer, els quals anirien des
tinats a la fosa i transformació 
en objectes més d'acord a les no
ves necessitats de les societats de 
l'Edat de Bronze, o a la recupe
ració per a l'intercanvi amb co
munitats estables que els utilitza
rien també per a la fosa, doncs 
en aquest moment sembla que la 
metal.liirgia del bronze compta 
amb una àmplia difusió. 

Se'ns escapa, de moment, la 
raó del perquè es diposità aquest 
important conjunt de bronzes en 
aquest indret del Pallars Sobirà, 
cosa que també succeeix en quasi 
tots els dipòsits trobats fins al 
present. Els materials es diposi
taren a la terra dins d'una bossa 
de material perible (cuir, espart, 
etc.) i per raons que ens són des
conegudes no es tornaren a reco
llir. Així mateix també desconei
xem el perquè es dipositaren en 
aquest lloc. Es tracta, però, d'un 
fenomen que també es produeix 
en altres països i pel qual encara 
no s'ha trobat una resposta satis
factòria, en alguns casos es pen
sa que es pot tractar d'ofrenes a 
divinitats, en altres la deposició 
es justifica per la imminència 
d'un perill que fa que s'enterrin 
els objectes de valor per recupe
rar-los més tard, en fi pot haver-
hi diverses explicacions per 
aquest fet i cap d'elles ser la real. 
El que si potser és més sorpre
nent és la presència del dipòsit en 
una zona en què actualment a 
penes es coneixen jaciments 
d'aquella època, la qual cosa no 
vol dir que aquestes àrees piri
nenques aleshores estiguessin 

31 



La mosquera 

deshabitades, cosa que no 
creiem, si no que pensem que 
pràcticament no s'han realitzat 
les prospeccions necessàries per a 
localitzar els habitats d'aquella 
època. 

El que em resultà més sor
prenent i alhora més interessant 
d'aquest conjunt de bronzes fou 
que la majoria de les peces que el 
formen eren desconegudes a Ca
talunya, però no en zones del 
sud-est i centre-est de França on 
hi havia diversos dipòsits i jaci
ments que tenien objectes idèn-

Localilzació del lloc de trobada del dipòsit. 
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Lloc concret de la troballa. 

tics als del nostre conjunt. 
Aquests, que havien estat estu
diats per arqueòlegs del pais veí, 
ens foren d'inestimable ajut en la 
tasca de situar la cronologia de 
cada objecte i per tant el moment 
de deposició del conjunt a la ter
ra. 

Per altra banda el fet que les 
peces fossin desconegudes al 
nostre pais i que tinguessin simi
lituds molt concretes i fins i tot 
exactes a l'altra banda dels Piri
neus, en concret a la zona del 
Jura i dels Alps francesos, ens 
indica, d'una forma certa, que la 
majoria d'elles es fabricaren i 
s'usaren en aquells indrets i que 
en el moment en què aquests ob
jectes es trenquen o deixen 
d'usar-se són recollits per a tor
nar-los a fondre i poder, així, 
aprofitar el metall en la fabrica
ció de nous tipus d'objectes, o 
per vendre'ls a altres grups hu
mans deficitaris en bronze. 

Pel que sembla el periple del 
nostre dipòsit té el seu inici a la 
zona del Jura, d'aquí passa als 
Alps i es dirigeix cap al sud apro
fitant la vall de Roine per dirigir-
se cap als Pirineus, pels quals 
passaria per alguns dels nombro
sos passos practicables existents 
entre la Cerdanya i la Vall 
d'Aran, trànsit per la serralada 
pirinenca que es deuria produir, 
com és de suposar, durant els 
mesos més favorables de l'any. 
No cal dir que en alguns d'a
quests llocs de pas es recolliren 
objectes, com així ho semblen 
confirmar les similituds de les 
peces del dipòsit de Llavorsí amb 
les d'aquestes zones de pas. Tot 
això ens dóna una gran informa
ció sobre la movilitat de grups i 
persones durant la prehistòria i 
també ens fa veure que es pro
duíeu contactes de gran abast en
tre zones allunyades, al mateix 
temps que ens deixa entreveure 
que els metal.lúrgícs i les socie
tats matal.lúrgiques eren molt 
dinàmics, informació molt im
portant per la millor comprensió 
de la prehistòria del país. 

Josep Gallart i Fernández 
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Direcció General de Política Lingüística 

Amb algú parlàvem un dia que, en general, quan ens trobem davant 
d'algú uniformat i armat, ens acollonim (lingüísticament, vull dir). I és 
cert. Tenim el costum que, quan a la carretera ens demanen la documenta
ció, responem en castellà; que, quan anem a fer una denúncia, ens adrecem 
en castellà; que, quan ens diuen que parlem en castellà perquè «no ens ente
nen», obeïm; etc. etc. Per què? Per què ens acollonim? (lingüísticament, 
vull dir). 

Un dia, fa un cert temps, al centre on treballo, hi havia vaga (no recor
do si era d'alumnes o de professors). El cas ès que va trucar la guàrdia civil 
per preguntar quants professors i alumnes érem al centre, qui feia vaga, i 
tot això que pregunten sempre. 

Vaig agafar jo el telèfon i l'interrogatori es va desenvolupar en castellà 
(ell) i en català (jo). Fins aqui, doncs, allò que anomenen bilingüisme pas
siu. Però heus aci que, al cap d'uns minuts, va tornar a sonar el telèfon, el 
vaig tornar a despenjar jo i aleshores «ell» em va preguntar el meu nom i 
em va tractar de maleducada per no haver-me adreçat en castellà a una for
ça estatal (només li faltava dir «una força d'ocupació»). Jo li vaig dir que 
feia ús del meu dret constitucional de fer servir una de les dues llengües ofi
cials a Catalunya. I ell m'insistia que, com que representava una entitat de 
l'estat, com gosava jo respondre-li en català. 

Vaig estar amb l'auricular a la mà ben bé un quart d'hora, tot i que era 
conscient que «discutia» amb una paret. Al final, el sergent va decidir d'in
tervenir-hi i va voler disculpar el meu interlocutor al.legant que era un xicot 
jove i que gairebé no entenia el català. Jo li vaig respondre que «aquell xi
cot jove» havia seguit perfectament totes les meues respostes en català i que 
el que em demanava era que me li adrecés en castellà pel fet de ser un guàr
dia civil. 

Jo no vaig cedir (i ells tampoc). 
Aquest fet, evidentment, no és cap heroïcitat. Però si ens acostumés

sim a no cedir, a no acollonir-nos (lingüísticament, vull dir), respectaríem 
de debò la llengua i els nostres drets (perquè si hem d'esperar que ens els 
respectin els de l'ora, anem fins!). 

Josepa Berenj^uer i Fabregat 

osA'T AL NIVELL. 
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CÀMFORA 
Maria Barba/ 
Edicions de ¡a Magrana. Barcelona, 1992. 

Maria Barbal va néixer a Tremp (Pallars Jussà) l'any 1949. Va estu
diar Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona, ciutat on viu des de 
1970. Actualment és agregada d'Institut. Fins ara ha publicat Pedra de 
Tartera (1985), el recull de narracions La mort de Teresa (1986) i Mel i Met
zines (1990). 

Càmfora és una història d'amors i desamors, de gelosies i d'enveges, 
de tendreses i de dolor. El fil narratiu de Càmfora és la història d'una famí
lia de muntanya que, als anys 60, es trasllada a viure a Barcelona. L'en
torn, les relacions del pare de família Leandre amb els fills i gendre, marca
ran el ritme de la novel.la. D'entre els personatges hi destaca la Palmira, 
prototipus dona que li ha tocai d'adaptar-se a la nova realitat. 

LA SETMANA SANTA AL PALLARS i AL RIBAGORÇA 
Ramon Violant i Simorra 
Centre d'Estudis del Pallars - Col.lecció La Cullereta, núm. 6. 
Pagès Editors. Lleida, 1992. 

Ramon Violant i Simorra (Sarroca de Bellera, 1903 - Barcelona 1956). 
Sastre d'ofici i etnògraf de vocació, desenvolupà al llarg d'una trentena 
d'anys allò que fou inicialment una afició i, més tard una professió. La 
seua obra s'esten des de 1924, fins a la seua mort prematura, en plena acti
vitat investigadora. D'entre una llarga bibliografia podem destacar les se
güents publicaciones: El Pirineo español; Obra Oberta 1, 2, 3, 4; El llibre 
de Nadal; La rosa segons la tradició popular... 

Aquest llibre de Ramon Violant i Simora La Setmana Santa al Pallars 
i la Ribagorça, fou publicat l'any 1953 per l'editorial Barcino dins la 
col.lecció folklòrica Barcino. La present edició n'és un facsímil. 

L'obra és un recull etnogràfic dels rituals celebrats al Pallars i a la Ri
bagorça durant la Setmana Santa: diumenge de rams, dijous i divendres 
sants, dissabtes de glòria, i la pasqua de resurrecció. La seua passejada dis
corre per les Valls del Flamicell, la ribera de Sort, les Valls d'Àneu, la ribe
ra de Cardós, la Vallferrera, la vall de Boi, la Vall de Barraves i Benasc. 

MI PALLARS i MI GENTE 
Maria Dolors Serrano 
Garsineu Edicions. Tremp 1992. 

Maria Dolors Serrano (1928-1986) va desenvolupar una gran carrera 
periodística lot escrivint sèries de cròniques de viatges, llibres, grans repor
tatges de les fronteres i crítica d'art a La Vanguardia i a la Gaceta Ilustra
da. Va publicar el llibre de viatges Crónicas de las fronteras. 

Les seues arrels, Salàs era el seu poble i el de la seua familia, els Llarí, 
van portar-la a escriure sovint sobre el Pallars. En aquest volum es recullen 
els anieles de temàtica pallaresa publicats en les seues col·laboracions pe
riodístiques, així com un text inèdit tol just iniciat: una guia del Pallars. 
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GEOGRAFIA i LITERATURA A L'ALT PIRINEU 
Xavier Campillo 
Quaderns de Geografia i Història de l'Estudi General de Lleida. 
Lleida, 1992. 

Xavier Campillo i Besses (Barcelona 1962) és geògraf. Durant els anys 
1985-86 va residir a la Seu d'Urgell on va treballar en diversos programes 
de l'Administració per al desenvolupament de les zones de muntanya 
(MAB-6 It Pirineu-Culturalmcampo. Pla Comarcal de l'Alt Urgell). Ha es
tat alumne de postgrau de Geografia Humanística del Dr. Joan Nogué a la 
Universitat Autònoma de Barcelona i del DR. D.C.D. Pocock a la Univer
sitat de Durham (Anglaterra). 

Es tracta d'un treball de recerca rigorosament elaborat que, com diu el 
mateix autor, té un doble objectiu. D'una banda facilitar una visió interna 
de la societat tradicional i de la crisi contemporània de la muntanya a l'Alt 
Pirineu català a través de la visió subjectiva que d'aquesta realitat apareix 
en la literatura pirinenca de ficció i, de l'altra, presentar l'experimentació 
d'una metodologia geogràfico-humanistica d'exploració de la literatura. 

EL DIPÒSIT DE BRONZES DE LLAVORSÍ (Pallars Sobirà) 
Josep Gallart i Fernández 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 199L 

Josep Gallart i Fernández, Artesa de Lleida, 1954. Arqueòleg dels Ser
veis Territorial de Lleida. Entre diverses publicacions cal remarcar «Exca
vació a l'església de Sant Marti de Lleida», publicada per l'Ajuntament de 
Lleida el 1991. Actualment es troba preparant la tesi doctoral sobre «La 
metal.lúrgia del Bronze a l'Edat del Bronze al nordest de la Península Ibè
rica». 

Es tracta d'un estudi realitzat per l'arqueòleg Josep Gallart sobre ei 
dipòsit de bronzes de Llavorsí, el conjunt més important i espectacular de 
Catalunya que constitueix una excepcional aportació a la prehistòria cata
lana i peninsular i a la vegada una important recuperació del nostre patri
moni arqueològic. El treball científicament elaborat es fonamenta en qua
tre punts bàsics: a) situació i circumstàncies del descobriment; b) els mate
rials, categories i tipus d'objectes; c) repàs als dipòsits de bronzes de Cata
lunya, i c) consideracions finals, cronologia. Compta el treball amb un 
apèndix bibliogràfic i un estudi arqueometai.ÍLirgic del dipòsit realitzat per 
S. Consuegra, 1. Moreno i Salvador Rovira. 

UNA FOSCA LLUNA D'ABRIL 
Francesc Pané 
Columna edicions S.A. Barcelona, 1992. 

Francesc Pané (Les Borges Blanques, 1955) és llicenciat en filologia 
catalana i professor a Lleida. Fou cofundador del grup «La Dalla i la Gra
lla», i, dins, aquest coi.lectiu de reivindicació cultural de les Terres de Po
nent, membre de la revista literària i de creació «l'Estrof», a les darreries 
dels setanta i principis dels vuitanta. Ha publicat narracions contingudes a 
«Els llavis de Pandora» (1986) i la novel.la «Discurs sobre la matèria sen
sual» (1990). «Una fosca lluna d'abril» va merèixer el premi de novel.la 
breu Ciutat de Mollerussa 1991. 

La novel·la és una crònica d'un crim rural. Sorprenent i innovadora 
que, més enllà dels fets que envolten el brutal assassinat, s'interessa pels 
mòbils espantosos que hi han conduït. Francesc Pané construeix una es
plèndida trama argumental mitjançant el punt de vista de diversos perso
natges, en què el flash-back de la preparació i cl tràgic desenllaç i Ics inda
gacions posteriors al crim adquiercixen una esgarrifosa versemblança. 
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ARhíwA 
LA GRIPIA 

per Carme Mestre 

INAUGURACIÓ DE LES I JORNADES SOBRE 
FAUNA AL PALLARS SOBIRÀ i DE L'EXPOSI
CIÓ FAUNA AL PALLARS SOBIRÀ 
11 d'abril 

El Paller de Casa Gassia va ser la seu de la inau
guració de les / Jornades sobre Fauna al Pallars So
birà i de l'exposició Fauna del Pallars Sobirà. Josep 
Moliner i Florensa, President del Patronat del Parc 
Nacional d'Aigüestortes i estany de Sant Maurici, va 
ser l'encarregat de la presentació a la qual assistiren 
nombroses persones. 

PROCESSO DELS ARMATS 
17d'abril, Divendres Sant 

Després de més de vint anys d'absència, Els 
«Jueus» van tornar a sortir al carrer, van esdevenir 
el centre d'atenció d'aquesta Setmana Santa a Ester
ri d'Aneu. La recuperació de la celebració ha estat 
possible gràcies a l'esforç desinteressat i al volunta
risme d'un col.lectiu de gent que no ha mirat d'estal
viar un minut per a l'èxit de la festa. 

PRESENTACIÓ DE L'ULTIMA NOVEL·LA 
DE PEP COLL 
18 d'abril 

Què farem, què direm...?, darrera obra de l'es
criptor pallares Pep Coll, va ser presentada el Dis
sabte Sant al Paller de Casa Gassia. Els manairons, 
protagonistes d'aquesta novel.la, devien treballar de 
valent, ja que el Paller es va omplir de gom a gom. 

LES CARAMELLES 
19 d'abril. Dia de Pasqua 

El Cor Pirineu, com ja és tradicional cl dia de 
Pasqua de Resurrecció, va recórrer els carrers de la 
vila d'Esterri cantant les Caramelles, mentre el seu 
seguici repartia clavells per les balconades. 

Exposició fauna. Foto: AH\ \ /\. 

Els armats. Foto: AHVVA 

Presentació del llibre de Pep Coll. Foto: AHVVÀ 
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La grípía 

DIADA DE LES VALLS D'ANEU 
1 de maig 

Any rera any Santa Maria acull els aneuencs 
que commemoren aixi la Diada de les Valls. 

EXPOSICIÓ SOBRE IMATGES D'ÀNEU 
Juny 

Els Cargols, els Trentas Claus, els Presumils, 
els de La Barceloneta, els Rics, els Cabrits, els Men
tiders i el Sagrat Cor i la Closa ja preparen la gresca 
perquè aquest any els Veïnats omplin la vila de festa. 

FALLES D'ISIL 
Nit del 23 de juny. Nií de Sant Joan 

La Nit de Sant Joan celebrarem l'entrada del 
solstici d'estiu amb el foc de les Falles. Un cop més, 
els prometeus robaran el foc als déus i el baixaran 
des del Faro d'Isil per lliurar-lo als homes. 

V PUJADA AL PORT DE SALAU 
2 d'agost 

A l'alt del Port de Salau, per cinquè any conse
cutiu, catalans i occitans es retrobaran per celebrar 
junts aquest acte d'agermanament. 

ESCOLA DE DANSA DANSANEU 
Agost 

Les Valls d'Àneu seran l'escenari de l'Escola de 
Dansa Dansàneu que, a través de l'ensenyament de 
les danses tradicionals del Pallars, recuperarà aquest 
element tan important del nostre patrimoni cultural, 
mitjançant tallers de dansa, actuacions d'esbarts 
dansaires i d'una exposició. 

Les Caramelles. Foto: AHVVÀ 
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VENT DE PORT 
pel professor Tringoles 

Han passat uns quanis anys 
des de l'arribada d'aquell miiic 
«turista un millón» que travessa
va els Pirineus per veure de qui
na fusta estaven fets els ibers. 
Eren anys de glòria pàtria, de de
senvolupament i prosperitat, de 
lliures, francs i marcs i de ser di
ferents petés qui petés. Una font 
de riquesa tal, llavors només 
comparable a l'expoliació de les 
Amèriques, s'havia d'aprofitar 
al màxim. I com que els viatgers, 
tant de fora de l'Estat com pai-
sans, buscaven principalment el 
sol tonificant i les platges paradi
síaques, bona part dels tres mil 
quilòmetres de costa es varen co
mençar a omplir d'hotels, 
d'apartaments pret-a-porter, de 
xalets, bars i restaurants, de bo
tigues d'artesania, de barrets me
xicans, de records, i també de 
xominades diverses. Amb aques
tes i altres actuacions encamina
des a mimar els visitants, l'Estat 
Espanyol va esdevenir en poc 
temps una de les primeres potèn
cies mundials pel que fa a 
l'oferta turística. Malaurada
ment, moltes d'aquestes zones 
sòn avui veritables abocadors de 
deixalles, espais físics que han 
perdut tot el seu atractiu, alguns 
d'ells d'una manera tal que els fa 
irrecuperables. Ara, tot sòn 
complantes i ploralles. 

Però, encara queda la mun
tanya. Efectivament, un cop la 
costa ha estat saturada i els ser
veis no sòn ei que eren, molts 
dels turistes han girat els ulls cap 
a altres latituds. Els Pirineus, per 
exemple, són un dels seus objec
tius. 1, tot i que el turisme no és 
una novetat en aquestes contra
des, ja que des de fa molts anys 
les valls s'omplen de visitants, a 
l'hivern buscant la neu i a l'estiu 
un clima suau i bells paratges, sí 
és novedós l'augment espectacu
lar del seu nombre. 

Joana Setciències i Prou, 
que viu a Esterri, dona de bé, 
sensibilitzada pels problemes 
mediambientals, ens ha fet arri
bar una carta on fa palesa la seua 
preocupació pel que podria sig

nificar la massificació de les 
valls. La carta, escrita sobre pa
per reciclat diu el següent: 

Benvolgut professor Trin
goles, vaig deixar el cinturó in
dustrial per trobar la pau i la 
tranquil.litat d'aquesta terra en
cara pura. Com que he viscut 
molts anys en un lloc on la con
taminació, els sorolls, les presses 
o la mala òstia són el nostre pa 
de cada dia, vull aprofitar la 
meua experiència i el vostre con
sultori per fer una suscinta classe 
teòrica sobre alguns exemplars 
de la fauna que ens visita, per tal 
que, essent coneixedors, sapi
guem distingir-los al primer cop 
d'ull, i si són perillosos, actuar 
en conseqüència: 

- Cabraboja moxilera: ma
mífer inofensiu, solitari i taci
turn que busca la pau i la pleni-
tut dels cims. S'alimenta de llet 
condensada i magdalenes. 

- Tortoréis de secà (polls jo
ves): aquestes aus visiten el Piri-
neu per parelles i busquen un ra-
conet apartat on poder niar du
rant uns dies lluny dels seus pro
genitors. Són força sociables si 
els queda temps. S'alimenten a 
petons. 

- Colladetorracollons Getei: 
rèptils perillosos que es despla
cen en grup i arrasen per allò on 
passen. S'alimenten de la cuina 
típica del país. 

- Colladetorracollons Qua-
treperquatre: Semblants als co
lladetorracollons Getei quant a 
costum però amb escates més re
sistents. 

- Mosques paelleres: Insec
tes que emigren en família. La 
seua conducta és inofensiva 
mentre no hagin après a fer foc. 
El problema rau en que s'alimen
ten de «paelles» i costellades a 
Taire lliure. 

Rebeu una abraçada. 
Estimada Joana, segur que 

si ens trobem amb algun d'a
quests espècimens aviat el reco
neixerem. Pensa, però, que són 
el pa de molta gent i que part 
d'aquesta fauna beneficia el 
país. Saluts. 
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CARALLADES 

I 

li-y TZJÜLJ^Z 

Entre tots aquests objectes, n'hi ha vuit que tenen relació amb 
el nom dels vuit Veïnats d'Esterri, ets capaç de trobar-los? 



Espectacles, 

V 

Exposició, 
Publicacions, 
Tallers... tot a l'entorn de la 
Dansa Tradicional 
D014 dB Juliol al 9 d'Agost do 1992 
Valls d'Anou, Pallars Sobirà 

INFORMACIÓ: 
• Secretaria de Difusió Cultural 

Tel. (93) 318 50 04, ext. 303 

Organització: 

• Serveis Territorials de Cultura a Lleida 
Tel. (973) 27 09 09 

• Consell Cultural de les Valls d'Aneu 
Tel. (973) 62 60 05 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 

CONSELL CULTURAL 
oc LtS 

VALLS D'AMEU 

MUNICIPIS ANEUENCS 
( Alt Aneu, Espot, Esterri d'Àneu, La Guingueta) 

Amb la col·laboració: 

\ A A A / 

Diputació de Lleida f 


