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Ja no és una proposta en l’aire, és una
realitat tangible. Els aneuencs, tots, però la
gent d’Esterri en especial, observen com des
del 2005 pentinen la muntanya, li fan la clen-
xa que s’allargassa cap a la Bonaigua, camí
de l’Aran.  Mentrestant, els ajuntaments
aneuencs, exceptuant el d’Espot, han can-
viat de titular. Nous consistoris, al capdavall,
que escoltaran dels de casa i dels de fora la
coneguda parèmia popular de qui serveix al
comú no serveix a ningú i que, malgrat l’apo-
calíptica saviesa, no els queda cap més
remei que afuar la imaginació per poder cap-
tivar, per seduir els visitants que, ara sí, enfi-
laran rabent, potser sense mirar-nos, la
carretera del Port. Una necessària imagina-
ció vital que no solament haurà de practicar
el sector públic, sinó també els agents pri-
vats del territori aneuenc que gaudeixen del
turisme com del mannà miraculós caigut del
cel: hauran de sumar-se per força, no sols
moralment, sinó també econòmicament, a
totes aquelles iniciatives, sirenes de veu
dolça, que serveixen per atraure el visitant.

Però no estan ni han estat sols en
aquest projecte. El Consell Cultural de les
Valls d’Àneu farà aviat vint-i-cinc anys que
desenvolupa un projecte integral de recupe-
ració patrimonial d’Àneu, primer perquè els
qui hi viuen permanentment recuperin auto-
estima i identitat i també perquè tots aquells
que vénen de fora el comprenguin i l’estimin.
La llavor cultural està sembrada (Arxiu,
Ecomuseu, Camp d’Aprenentatge, Dan-
sàneu, Trobades d’escriptors...), també la
natural, des de la força del Parc Nacional.
Ara més que mai ens caldrà bogar el prat
conjuntament perquè l’experiència humana
del viatger cap al paradís pirinenc no sigui
efímera. Luxes com la bellesa, la calma, l’or-
dre constitueixen fonaments de tota expe-
riència humana, així com el pòsit de la histò-
ria que tan bé ens descriu el poeta lleidatà
Josep M. Sala-Valldaura:

[...] El temps de la història
que relaten els llibres,
el fa córrer la sang de les guerres,
però el temps d’un home que llaura,
que sembra, sega i agarba,
s’escriu amb suor
sobre els solcs que l’arruguen i el colren.

(Cigne- Terra ignota Meditació a Cesare Pavese)

HELP,
Isidor Cònsul

Escriptor i crític literari

Arribo a la feina i sé que la primera
cosa, cada matí, un cop obert l’or-
dinador, serà baixar el correu

electrònic i perdre una estona per sepa-
rar el gra de la palla, triar els pocs mis-
satges bons de la majoria dels spams, el
correu brossa que ens envaeix l’existèn-
cia amb ofertes de tota mena i propostes
heterogènies que aterren a la pantalla
des de tots els racons del planeta. Em
diuen, i m’ho crec, que els serveis
informàtics de l’empresa on treballo
tenen filtres per impedir-ne l’entrada,
però a tots ens ha vagat de comprovar
que el correu brossa és caparrut com
una mala cosa. Jo me’ls imagino, els
spams, com els salmons que neden con-
tracorrent, de mar a muntanya, fins a tro-
bar el lloc on van néixer per morir-hi.
Sempre tan obstinats i llestos que es
rifen dels obstacles que troben, ja siguin
óssos afamats o salts d’aigua per
remuntar.

Cada matí, disciplinat i metòdic,
setmana rere setmana i un mes després
de l’altre, m’afanyo a distingir els correus

que elimino directament (com ara alguns
diaris digitals, els butlletins institucionals
i els pesats que pidolen una visita al seu
bloc), i aquells que comunico al servidor
que no vull tornar a rebre, i per això els
afegeixo a la llista de correus bloquejats.
El problema és que són una feram en
mutació constant i l’endemà, no falla
mai, tornen a presentar-se amb les
mateixes propostes per apostar, sempre

amb un bonus inicial de 300 o 400 Û;
ofertes de viagra i la tanda de solucions
als meus hipotètics problemes sexuals
que es veu que se m’arreglaran amb
estiraments de penis i un tractament
màgic per evitar l’ejaculació precoç. Són
els mateixos anuncis, ara rebuts des
d’altres remitents. Prou que m’entesto a
reiterar que no els vull i els passo al cos-
tat dels proscrits, però l’endemà tornen
vestits amb adreça nova. De manera
que, a hores d’ara, la setantena de
correus que, de mitjana, salten en cas-
cada cada matí en obrir l’ordinador, for-
men part d’un exèrcit d’uns dos-cents
diaris, la majoria dels quals moren atra-
pats als filtres d’entrada, com els sal-
mons caçats per l’ós que els espera al
capdamunt del torrent. Però els més
espavilats continuen passant i, per aca-
bar-ho d’adobar, ara es detecta un nou
fenomen: la resistència de molts spams
a ser bandejats a la safata del correu no
desitjat. Senzillament, s’hi neguen.
Vénen blindats d’origen i no permeten
altra opció que eliminar-los i prou. Vol dir

que, en endavant i
com un malson, els
trobarem cada dia,
tossuts i insistents,
emprenyadors i obs-
tinats.

Anys enrere,
vèiem l’accés gene-
ral a la comunicació
virtual com un dels
guanys fonamentals
de la humanitat. Ara
en patim els efectes
secundaris, deri-
vats, sobretot, d’un
excés d’oferta que
ofega. El món ha

esdevingut un mercat on tothom bom-
bardeja tothom i és una llàstima que l’or-
dinador i el correu electrònic, excel·lents
eines de treball i de comunicació, se’ns
hagin convertit en una parada de mercat.

Però no hi ha res a fer: en la nova
Boqueria del món, totes les pantalles
dels mòbils i ordinadors han assumit,
també, la pacient condició d’hipotètics
clients.n
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La llengua catalana va néixer,
com totes les altres llengües
romàniques, durant els segles

VII i VIII com a conseqüència de l’evo-
lució del llatí vulgar, però solament
s’emprava oralment, és a dir, com a
llengua parlada, perquè el llatí conti-
nuava essent la llengua culta, que
s’usava exclusivament en l’escriptura.
Amb tot, en els documents catalans
dels segles IX i X, que eren escrits en
llatí, comencen a aparèixer trets pro-
pis del català, sobretot en topònims.
Per exemple, en l’acta de consagra-
ció de la catedral d’Urgell, del final del
segle IX, figuren formes com Puio
‘puig’, Ferrera i Palomera en lloc de
les llatines podium, ferraria i palumba-
ria.

De final del segle X o comença-
ment de l’XI tenim notícia de la prime-
ra frase, curta, redactada expressa-
ment en català: Magister meus (‘el
meu mestre’) no vol que em miris,
novell, que es trobava al marge d’un
manuscrit de Ripoll, avui perdut.

Però en el segle XI podem obser-
var que l’aparició del català és pro-
gressiva en la documentació de
caràcter feudal. Comença amb noms
propis i amb frases en català interca-
lades en el text llatí més o menys
macarrònic, i en el pas del segle XI al
XII ja trobem els Greuges de Guitard
Isarn, senyor de Caboet (1080-1095),
procedent precisament d’Organyà, i el
Jurament de pau i treva del comte
Pere Ramon de Pallars Jussà al bisbe
Ot d’Urgell, escrit probablement el
1098, que són textos redactats bàsi-
cament en català.

Ja durant la primera meitat del
segle XII apareixen altres documents
d’aquesta classe en català, com els

Greuges dels homes de Sant Pere de
Graudescales, i al mateix temps es
tradueix el Liber iudiciorum al català,
que comportà un gran esforç de crea-
ció d’una prosa culta catalana a partir
de la llatina.

A la segona meitat del segle XII i
començament del XIII apareixen les
primeres homilies escrites en romanç
en l’àmbit dels canonges regulars de
Sant Agustí, a fi de millorar la predi-
cació popular. En són una mostra les
Homilies d’Organyà, que són traduï-
des de l’occità, i les Homilies de
Tortosa, relacionades amb les
d’Organyà, però escrites en occità
amb alguns fragments traduïts al
català.

Hem de dir que quasi tots els
documents en català d’aquest perío-
de arcaic provenen de les comarques
pirinenques i més concretament de
l’àmbit antic del bisbat d’Urgell, inclòs
el Solsonès, que és on de fet es forma
el català escrit, que al segle XIII ja
s’estendrà per tot el territori de parla
catalana, sobretot a través de la
Cancelleria Reial.n

Josep Moran - Joan Anton Rabella
Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans
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Els primers textos
en llengua catalana

Jurament de pau i treva del comte Pere
Ramon de Pallars Jussa, segle XI.

Traducció catala-
na del “Liber ludi-
ciorum”, segle XII.
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vocatòria del CAR, quan aquest era
dins el Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca -DARP-. Era un
cos de nova creació. Vaig preparar-
me les oposicions, en les quals hi
havia diferents proves: físiques, mèdi-
ques i culturals. Va ser un esforç
important que em va permetre entrar
a treballar en un lloc que em feia
molta il·lusió. Llavors, a l’hora de triar
plaça, vaig decidir agafar Lleida, a la
comarca del Segrià.

Estaves situat dels primers en l’o-
posició, tu podies triar plaça. Per què
al Segrià, essent del Pallars?

Sabia que el tipus de tasca que

em tocava desenvolupar em genera-
ria conflictes si volia fer la feina ben
feta; al país d’on era i m’havia criat
seria complicat, i seguint un consell
de la meva mare, vaig prendre aques-
ta decisió.

De les Valls d’Àneu al pla de
Lleida. Vas notar un canvi molt impor-
tant, senties enyorança?

Així va ser al principi, ja que tota
la meua vida em vaig criar envoltat de
muntanyes al mig de la natura, amb
costums molt arrelats al Pallars. Però,
com diuen a la plana de Lleida, “els
muntanyesos camparien al cap d’un
roc” i crec que realment ho he fet.

Quina ha estat la teua trajectòria
dins del cos per arribar a ser el màxim
responsable de la província?

Després d’estar uns anys d’agent
de patrulla al Segrià vaig guanyar la
plaça de cap de comarca del Pla
d’Urgell l’any 1994; al cap d’un any,
vaig concursar a cap de comarca del
Segrià, on he estat fins al 2003, i pos-
teriorment he accedit a sotsinspector
de la territorial de Lleida, càrrec que
ocupo actualment.

Tu tens família, Llorenç. Mantens
el contacte amb el Pallars?

Eladi Flix
Membre del CAR
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Fes una pinzellada de la teua
joventut al Pallars.

Com tots els joves de la meua
quinta, sóc nascut l’any 1961.
Després d’anar a l’escola d’Esterri,
me’n vaig anar a estudiar a la Salle de
la Seu d’Urgell, amb els frares.
Posteriorment faig formació profes-
sional de segon grau a Lleida i torno a
casa per intentar-me guanyar la vida
en les opcions que hi havia en aquells
moments a les Valls d’Àneu, el turis-
me i la ramaderia. Com que als estius
sempre havia treballat en feines rela-
cionades amb el bosc –vigilància d’in-
cendis, m’agradava la caça i també la
pesca, era bomber voluntari...–, vaig
adonar-me que calia prendre una
decisió.

Quina va ser?
Doncs, tornar a estudiar alguna

cosa relacionada amb el que coneixia
i m’agradava; vaig marxar a estudiar
a Santa Coloma de Farners, Girona.
Allí em vaig treure la titulació de tèc-
nic especialista forestal per poder tre-
ballar en feines relacionades amb el
bosc.

Com vas decidir ser agent rural?
El 1986 va sortir la primera con-

Entrevista amb
Llorenç Ricou

Llorenç Ricou i Ribó, fill de casa

Jepa d’Isavarre, municipi de

l’Alt Àneu. Forestal, funcionari

de la Generalitat de Catalunya,

adscrit al Departament de Medi

Ambient i Habitatge, actualment

és sotsinspector del Cos

d’Agents Rurals 

-CAR- a la demarcació de Lleida

des del febrer de l’any 2003. 

Davant d’un mapa del parc de la Mitjana de Lleida.

Llorenç a la taula del seu despatx.
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Per descomptat. De sis germans
que som, cinc viuen i treballen a les
Valls d’Àneu, també  el meu pare i
una tia que viuen a Esterri d’Àneu.
Nosaltres sempre que podem pugem
amb la dona i els fills a visitar-los per
passar-hi uns dies, encara que menys
dels que voldria. Unes dates fixes són
la fira d’Esterri per Santa Teresa, el
cap d’any, i no falto mai a la Festa
Major d’Isavarre, el dia de Sant Llo-
renç, per poder anar a fer voltar les
campanes.

Professionalment, per raó del teu
càrrec, estàs molt vinculat al Pirineu
fent-hi diferents tasques. Quines són?

Generalment, de coordinació i co-
mandament de tots els agents que
treballen a les comarques del Pirineu,
relacions institucionals amb els repre-
sentants polítics, i dels anys noranta
fins ara m’he dedicat especialment a
la prevenció del furtivisme a les zones
frontereres amb els països veïns:
Andorra i França.  

Per què aquesta dedicació tan
intensa a la prevenció del furtivisme?

Com a caçador i pescador, sóc
bon coneixedor del Pirineu i com a
agent rural defensor de la legalitat
vigent; per tant, davant les incursions
de caçadors forans, junt amb altres
agents de la demarcació, ens dedi-
quem en determinades èpoques de
l’any a evitar que ens netegin les
poblacions d’espècies de caça major i
protegida als voltants de la zona fron-
terera. 

Creus que ha canviat gaire el
Pallars de quan tu eres jove fins ara?

Ara molts joves s’hi poden que-
dar a treballar perquè troben feina,
sobretot a causa de l’increment del
turisme, la construcció, la millora de
les comunicacions i dels serveis;
s’han creat nous llocs de treball que

abans no existien. Ha estat un avanç
que, per altra banda, ha comportat la
pèrdua dels costums i les formes de
viure més tradicionals. Avui dia dubto
que hi hagi cap jove capaç d’embas-
tar un animal per fer les feines típi-
ques de la pagesia que recordo de la
meva època d’infant.

És natural. Gairebé cap jove es
deu dedicar a treballar la terra actual-
ment. Aquests canvis, creus que han
estat bons per al conjunt del territori?

Sí, especialment per la millora i la
qualitat de vida dels seus habitants.
També per la sensibilitat dels pallare-
sos en saber preservar un dels valors
més importants que tenim, el patri-
moni natural. Recordo que el Pallars
Sobirà és la comarca de Catalunya
amb més terreny protegit, en total un
80 % gaudeix de diferents figures de
protecció. Tenim el Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant

Maurici, l’únic d’aquesta categoria al
nostre país, el Parc Natural del
Pirineu, reserves integrals i espais
integrats a Xarxa Natura 2000.

Per acabar, què es pot demanar per
al futur?

El medi ambient és una part molt
important del nostre país. Tota la pro-
víncia, de la muntanya fins a la plana,
té uns valors importantíssims, tots
ells amb diferents entorns i paisatges
que cal conservar i també les espè-
cies que hi habiten, tant animals com
vegetals. Sóc el responsable provin-
cial del CAR i junt amb els cent qua-
ranta agents de la demarcació de
Lleida vetllem aquest territori i ens
esforçarem a poder preservar
aquests valors dels quals hem gaudit
nosaltres fins ara. Ens hem d’es-
forçar perquè aquesta riquesa natural
perduri per a les futures genera-
cions.n

El company Eladi Flix entrevistant Llorenç Ricou.

Llorenç amb el seu fill
senyorejant Isavarre.

En una de les múltiples accions
de prevenció del furtivisme.
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Les primeres manifestacions dels
esports de neu es van donar entre
els anys 1907 i 1908. La Secció

d’Esports de Muntanya del Centre
Excursionista de Catalunya (CEC) es con-
vertí en el motor de la pràctica dels
esports de neu i propicià el gir que cap a
l’esport representà l’excursionisme català.
Els concursos d’esports de neu, excur-
sions amb esquís, curses, salts, curses
d’obstacles, luges i tot un complement
d’activitats culturals i festives foren habi-
tuals a les estacions de la Molina i Ribes
de Freser.  Ben aviat els esports de neu
van possibilitar el creixement d’un turisme
de muntanya i un model de diferenciació
social de la burgesia en el qual la diversió
i les excentricitats estaven assegurades.
L’hivern de 1923-1924, el tren ja cobria el
tram de Barcelona a Puigcerdà i la Molina
quedava configurada com la primera esta-
ció catalana d’esquí. 

El 1919, la Mancomunitat de Cata-
lunya de Josep Puig i Cadafalch subven-
cionà una excursió amb l’objectiu de do-
nar a conèixer l’esquí a la Vall d’Aran. Els
expedicionaris del CEC Lluís Estasen,
Josep M. Soler i Pau Badia s’emportaren
el material donatiu de la Mancomunitat i
iniciaren l’excursió amb esquís el dia 26
de febrer des de Bagà.2 El dia 28 de febrer
els excursionistes arribaren a Espot i l’en-
demà de bon matí van prendre camí cap
a l’Estany de Sant Maurici fins l’alt del
Portarró. El dia 2 de març continuaren
l’activitat cap a la pala d’Erexe. Contava
Lluís Estasen que, després d’aquesta
excursió, alguns joves d’Espot van rebre
les primeres lliçons d’esquí i es varen
avançar així als aranesos. A Esterri d’À-
neu, els excursionistes varen pujar al Teso
de Son, anaren al port de la Bonaigua i a
l’estany de Gerber. Després d’una nit a
l’Hostal de la Bonaigua, varen travessar el
Port fins a arribar a Salardú i varen indicar
la possibilitat d’ubicar un refugi a la Mare
de Déu de les Ares. A la Vall d’Aran es
varen lliurar lliçons d’esquí a Montgarri,

Els inicis de l’esquí
al port de la Bonaigua

Xavier Torrebadella
Professor d’Educació Física de l’IES 
Morelló d’Esterri d’Àneu
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Cap a finals del segle XIX, el moviment cultural i nacionalista de la
Renaixença ens portà els primers antecedents moderns de l’excursionis-
me. En aquests anys, l’excursionisme començava a protagonitzar una
important funció en la descoberta geogràfica i en la revalorització de la
riquesa del patrimoni cultural i etnogràfic amb l’objectiu de contribuir a la
recuperació nacional de Catalunya. En aquest esperit sorgiren les prime-
res narracions literàries del Pirineu com la de Joaquim Morelló i Nart (1858-
1926), farmacèutic natural d’Esterri d’Àneu que publicà al 1904 La Vall d’À-
neu. L’aneuenc va indicar la necessitat de senyalitzar els itineraris piri-
nencs d’alta muntanya i la conveniència d’ubicar un refugi al port de la
Bonaigua, al costat de la capella de les Ares.1

Salardú, Arties i  Vielha: “A la nit, al cafè,
tot eren comentaris i discussions sobre la
utilitat de l’esquí; tots es mostraven con-
formes que era un gran avantatge per a
ells.” 

En el passat, els visitants que des de
Barcelona volien accedir a les valls d’À-
neu havien d’arribar fins a Tàrrega amb el
tren que tardava unes cinc hores. A l’hi-
vern de 1919 les dificultats eren majors i
la carretera no estava sempre en bon
estat, arribant a suspendre la línia regular.
Llavors era quan el camí es feia en tarta-
na i molt sovint calia baixar-ne i fer trossos
a peu. Aquest mateix any fou inaugurada

la carretera de Tremp a Esterri d’Àneu i
s’iniciaren les obres cap al port de la
Bonaigua. El pas del Pallars a la Vall d’À-
ran per la Bonaigua abans de la carretera
era camí habitual entre els traginers ara-
nesos que recercaven el comerç de l’altra
banda del Port. Els homes que duien el
correu ho feien durant tot l’any. Ells eren
els que es coneixien més bé el Port i molts
altres que volien travessar-lo a l’hivern
s’unien al seu costat per tal d’evitar els
desgraciats accidents que tant el freqüen-
taven. Cap a finals dels anys vint, els
homes del correu travessaven el Port
durant tot l’hivern i duien aquells esquís

1. Morelló, Joaquim. La Vall d’Àneu, Tip. “L’Avenç”, Barcelona, 1904.
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facilitats per la Mancomunitat. Aquests
homes d’una i altra banda del Port foren
veritablement els primers esquiadors de la
Vall d’Aran i de les Valls d’Àneu, però ells
utilitzaren l’esquí com a eina professional
en una feina aleshores tan arriscada.

El juliol de 1924 el rei Alfons XIII
inaugurà la carretera i Esterri d’Àneu es
vestia de festa. La carretera suposava la
comunicació amb la comarca veïna i l’o-
portunitat empresarial d’aprofitar la infra-
estructura com a negoci. La carretera
obria un reclam turístic, ja que per primer
cop existia una porta oberta per a conèi-
xer aquest lloc tan pintoresc que és la Vall
d’Aran i, de pas, conèixer les Valls d’Àneu,
tal com Joaquim Morelló suggeria el 1904.
Esterri d’Àneu quedà definida com una
destinació i com un punt d’aturada en el
trànsit de mercaderies i de vianants del
Port. Aquest fet fou aprofitat per la família
Morelló, propietària de l’antiga fonda d’en
Pep, situada a la cruïlla de la Creu. La
fonda fou revestida en Hotel Pirinenc, un
allotjament de qualitat per atendre la
presència d’aquell primer turisme.  A l’hi-
vern la carretera quedava aturada; l’abun-
dant neu, les congestes, la boira, el torb i
el risc d’allaus feien impossible el trànsit
de vehicles. A més de l’Hotel Pirinenc,
seguint la carretera cap al Port es localit-
zava, a dues hores i quart, l’hostal
d’Andreuet o antic Hospital. Aquest esta-
bliment de parada i fonda era indicat com
un bon emplaçament i refugi per als ex-
cursionistes. Una vegada acabada la car-
retera, els coberts per als obrers que hi
havia a la Mare de Déu de les Ares foren
remodelats i es convertiren en refugi. 

A la carretera de la Bonaigua, l’enllaç
de tres refugis propietat de l’Estat oferia
servei humanitari als vianants: a la Vall
d’Aran, el refugi de Ticolet; al cap del Port,
el refugi de la Bonaigua i, a la banda del
Pallars Sobirà, el refugi de les Ares. Els
tres refugis dotats de guardes, llits i men-
jar calent estaven comunicats i ajudaven
els vianants durant tot l’any. El 1926, en
Josep Maria Guilera posà de manifest la
bona organització d’aquests refugis: “Així,
i durant els hiverns que aquest servei fun-
ciona, no s’ha registrat cap més víctima
pels vols de l’abans fatídica Bonaigua.
Crec que als guardians els manca encara
proveir-los de skis i obligar-los a practicar-
s’h (...).”3

A l’hivern de 1930, una excursió del
CEC constatà les excel·lències de la
Bonaigua per a l’esquí i del servei dels

seus refugis: “A les Ares trobem una altra
vegada el típic ambient dels refugis de la
Bonaigua, sempre concorreguts pels via-
nants del port, homes per als quals la
muntanya no és el caprici, l’esforç o l’a-
ventura d’un dia, sinó la seva vida entera,
penosa, forta i sovint dramàtica”. El 1933
el CEC feia una crida per conservar les
dotacions pressupostàries dels refugis de
la Bonaigua, ja que l’Estat pretenia reta-
llar-les. El CEC veia en el manteniment
dels refugis un “deure d’humanitat i de
patriotisme”.4

Als anys trenta, l’esquí disposava
d’una organització empresarial i comercial
important. La celebració dels Salons de
l’Esquí va donar a conèixer la “indústria
dels Esports de Neu”. Al voltant de l’esquí
s’obriren nous espais empresarials i s’es-
tabliren molts dels lligams amb el turisme:
“(...) si les coses continuen pel mateix
camí que portem ara, dintre de pocs anys,
molt pocs anys, el Pirineu, inèdit per a tot-
hom menys per a nosaltres els catalans, i
per alguns francesos meridionals, s’haurà
convertit en un lloc ideal pels esports d’hi-
vern. (...) I no cal remarcar el molt que
això ens interessa en el triple aspecte
econòmic, turístic i esportiu”.5 La
Federació d’Esquí de Catalunya (FEC) es
va crear al 1933, el 1935 comptava amb
26 entitats i el 1936 disposava de quasi
set mil aficionats. 

Fora de l’àmbit de la competició i de
les etiquetes socials, hi ha qui recercava
nous espais blancs de tranquil·litat. En
aquest sentit, la Bonaigua fou descoberta
com el paradís perfecte per als esquia-
dors més “llançats” i el refugi de les Ares
com un bon allotjament per a la pràctica
de l’esquí d’excursió. Esterri d’Àneu
esdevingué el “camp base” i l’Hotel Pi-
rinenc l’allotjament del primer turisme que
utilitzava la Bonaigua com a centre d’es-
quí.  L’esquí a la Bonaigua l’iniciaren uns
pocs esquiadors i excursionistes even-
tuals, però no fou fins a la temporada
1933-1934 quan es convertí en un destí
turístic per a assidus excursionistes de
Barcelona i de Tarragona. A la Bonaigua,
la neu possibilitava una llarga temporada i
era ideal per passar les vacances de
Nadal, Cap d’any, Carnestoltes o Pasqua.

2. Estasen, Lluís. “El Ski a la Vall d’Aran”, Butlletí del
Centre Excursionista de Catalunya, novembre-
desembre de 1919, núm. 298-299, p. 281-302.
3. Guilera i Albinyana, Josep M. Excursions pels
Pirineus i els Alps, Lib. Catalonia, Barcelona, 1927,
p. 111-113.
4. Torent i Sostres, Josep. “Els cercles de Gerbé,
Saburedo i Colomés, amb esquis”, Butlletí del Centre
Excursionista de Catalunya, febrer de 1936, núm.
489, p. 49-57.
5. Pinazo, Antonio. “El pervenir turístic del Pirineu”,
Catalunya atlètica, setembre de 1934, núm. 11.
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El 1933, el CEC situava la Bo-
naigua com una estació d’esquí “d’ac-
cés més lent o de temporada” i la con-
siderava la millor de tot el Pirineu per
“una millor neu o més abundant”. El
CEC tenia en estudi la possibilitat
d’instal·lar-hi millors serveis: “El lloc
més conegut actualment de tota la
regió és el Port de la Bonaigua en els
límits amb la Vall d’Aran, el qual rep fre-
qüentment la visita de caravanes d’es-
quiadors. (...) Atesa la insuficiència de
l’actual refugi i els inconvenients que sig-
nifica l’instal·lar-se a Esterri i fer cada dia
amb cotxe la distància fins a la neu i d’allí
fins a les pistes bones, el Centre està
estudiant de trobar una solució que per-
metí la creació d’un refugi hotel en el
mateix Port, el qual, és clar, fóra bastit i
organitzat de cara als esports de neu.” 6 La
Bonaigua comptava amb un bon nombre
d’itineraris per a l’esquí: Gerber, Cabanes,
Saboredo, Colomers, Baqueira, Salardú,
Beret i Montgarri. Però també es podia fer
pista del cap del Port fins al refugi de les
Ares. Els itineraris podien ser de diversos
dies i podien reportar pernoctacions als
refugis. L’esquí a la Bonaigua era per a un
turisme elitista i només accessible per a
aquells esquiadors més experimentats. La
FEC Catalunya  indicava el port de la Bo-
naigua i el refugi de les Ares com un dels

primers centres d’esquí. El 1934 La Veu
de Catalunya donava informació de la neu
–“Butlletí de la neu”– de les estacions
d’esquí inclosa la Bonaigua. El 1936
l’Anuari de l’Esquí deixava constància del
gran espai esquiable de l’estació. “Dels
nostres centres d’esquí és aquest segura-
ment el menys visitat pels esquiadors de
Barcelona (...). La neu comença abans i
s’acaba més tard que a la Molina o a
Núria (...). Encara que al Port hi ha un
xalet d’una companyia d’Electricitat, l’es-
quiador només pot comptar amb el refugi
de les Ares.(...) Però l’esquiador que fa un
dia de viatge per anar a la Bonaigua no hi
va a fer pista. Farà com a mínim una
excursió al Tuc de la Llança o al Muntanyó
d’Arreu o s’arribarà a la Vall de Río Malo o
fins al pla de Beret des d’on si no vol tor-
nar pel mateix camí podrà baixar a
Salardú o seguir el pla fins a Mongarri...”7

L’extensió del pla de Beret i les munta-
nyes dels costats eren profetitzades com
a futurs centres d’esquí: “...el Pla de
Beret... i, donada l’abundància de neu
també el bell panorama que aquest pla
domina, no creiem anar molt mal equivo-
cats si profetitzem un esdevenidor brillant
a aquest lloc, per mica que els aranesos o
altra gent emprenedora es proposin de
dotar-lo d’un hotel suficientment gran i
d’un sistema de transport modern a partir
de Salardú.”8 Els esquiadors també po-
dien optar per accedir a la Vall d’Aran per
la vall d’Isil cap a Montgarri, on es podia
fer nit, i l’endemà arribar al pla de Beret i
tornar cap a Esterri d’Àneu passant pel
port de la Bonaigua. La travessa amb es-
quís cap a Montgarri fou força practicada
en el decurs d’aquests anys. 

Comprovem com, fa més de setanta
anys, l’esquí i l’excursionisme català ja
posaven ales als projectes ara consoli-
dats. Però hi ha cops en els quals els
somnis s’aturen o s’esvaeixen. Aviat farà
cent anys de l’arrencada dels esports de
neu a Catalunya. Nosaltres deixem ara
oberta la possibilitat de la continuïtat his-
tòrica i la de poder trobar en aquests fets
algun paral·lelisme o semblança amb els
moments actuals.n

6. Guilera, Josep Maria. “Catalunya país per als
esquiadors”, Butlletí del Centre Excursionista de
Catalunya, març de 1933, núm. 454, p. 85-93.
7. Per Ignasi Quadras a Anuari de l’Esquí Català,
1936, p. 85-87.
8. Guilera, Josep Maria. “Catalunya país per als
esquiadors”, Butlletí del Centre Excursionista de
Catalunya, març de 1933, núm. 454, p. 85-93.
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Josep M. Sala-Valldaura (Gironella,
1947), doctor en filologia per la
Universitat de Barcelona, és

catedràtic de Literatura espanyola a la
Universitat de Lleida. Ha publicat diver-
sos llibres, edicions i articles sobre el
teatre del segle XVIII i sobre la poesia
contemporània; darrerament, Teatre
burlesc català del segle XVIII (Barcino,
2007). Amb la novel.la A la vora del pou
(1989), guanyà el premi Joanot
Martorell de narrativa.

Com a poeta, ha publicat Tot
extrem voler (1977), Camp d’esvorancs
(1980), Reixes d’aigua (1982), Gual de
camins (1985), En aquest dau del foc
(1987) –que fou premi de la Crítica
“Cavall Verd” al millor llibre de poemes
editat el 1987–, Ets arrel d’ala i de vol
(1991), Passeig de dins (1992),
Seqüències i mòbils (1998), Cardiopatia
(1999), El cigne cec (2005) i Vidre fumat
(2005) –premi “Parc Taulí”.  També ha
conreat la poesia per a infants: Tren de
paraules (2007, 2a edició, menció
especial de la UNESCO per a la literatu-
ra catalana a la Fira Internacional del
Llibre Infantil de Bolonya) i Disfresses
(2002, premi de la Crítica “Serra d’Or”
de literatura infantil i juvenil). Ha estat

Josep M. Sala-Valldaura

traduït a diversos idiomes i actualment
prepara una antologia de la seua obra
en francès, amb motiu de la seua parti-
cipació al Festival Internacional de
Trois-Rivières, al Quebec (Canadà). 

El poema “Preguntes” és una mos-
tra de la seva faceta de poeta infantil, i
“Carta d’Ahmed a la seva família”, de la
seva tasca com a poeta per a adults, tot
i que pensa que la literatura no admet
qualificatius.n

PREGUNTES

Vells, grans, joves o marrecs,
els enamorats, tenen llavis o becs?
fan petons per comptes de pets?
petonons? petonets? petopets?

Llords, bruts, amb pols, nets,
bordegassos, fan petonassos?
galifardeus, fan petoneus?
fadrinets, fan petonets?
xicotots, fan petonots?

Fatis, grossos, prims o secs,
els minyons, fan petons?
els caganius, fan petonius?
els nins, fan petonins?
els al·lotets, fan petonets?

Grassos, desnerits, escardalencs,
els nanus fan petanus?
els xiquets fan petets?
els al·lots fan petots?
els barbamecs fan petecs?

Guerxos, bornis, cecs o miops,
els ancians fan plans?
els vells fan pells?
els grans fan pans?
petons? peterronets? peterrodons?

(—Ai, mare, mareta, mariua, marassa,
petoreta, petoriua, petorassa.)

CARTA D’AHMED
A LA SEVA FAMÍLIA

“Déu és gran i misericordiós
i cal agrair-li la feina.
Sóc vora una ciutat
que li diuen Lleida,
i camino sempre a peu pla.
Hi ha una botiga
cent vegades més gran
que el nostre poblet,
i m’hi he comprat una ràdio.
Dormo amb molts de companys,
sentim música
i de vegades ballem.
De nit, dalt un turó,
il·luminen una església
amb un minaret;
semblen plantats al cel,
entre els núvols.
Tot és net i bonic,
ple de bancs i de llums,
però la gent et mira
i no et parla.
Aquí, el fred és d’aigua,
i les fileres dels arbres, de lluny,
són com soldats 
que el vent despentina.
Després de la poma,
caminaré cap al sud.
Si Déu vol, us tornaré a veure:
envejo les cigonyes,
que van i vénen d’aquest cel
al nostre.
Records als cosins.
Ahmed us enyora.”
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El setembre de 1982, amb la publica-
ció del primer número de LO
RAIER, un grapat de joves donava

forma a un projecte periodístic que ha
perviscut al llarg de vint-i-cinc anys, un
projecte que pretenia impulsar la cultura,
la llengua i l’associacionisme en temps de
transició, i que fou el medi en què mate-
rialitzar una inquietud adolescent. En el
fons, LO RAIER pretenia dotar de veu i
d’un vehicle d’expressió les nostres
comarques i la seva societat, un vehicle
que permetés conèixer els esdeveni-
ments que tenien lloc al nostre entorn i
accedir a la nostra història i la nostra reali-
tat.

El darrer
Lo Raier

La revista “Lo Raier”, després de 25 anys, ha deixat
de publicar-se. Aquí teniu el seu darrer editorial.

Aquest setembre, amb l’esperança
d’haver-nos apropat a aquest repte, cele-
brem vint-i-cinc anys de publicació. La
revista passa un moment prou dolç, amb
estabilitat i una situació econòmica sane-
jada. Per tant, hem pensat que aquest era
el moment ideal per tancar un cicle. Així
doncs, aquest número que teniu a les
mans serà el darrer d’aquesta llarga eta-
pa. Amb una certa nostàlgia, però amb
l’orgull d’haver fet una feina ben feta, ens
acomiadem de tots vosaltres agraint-vos
el vostre suport. Deixem la porta oberta
per si algú, en el futur, vol reprendre un
projecte que per a nosaltres ha estat
apassionant.n
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Avui que tant es parla de la
recuperació de la memòria
històrica, tractarem un tema

força desconegut. Es coneix per Línia
Pirineus, un conjunt de fortificacions
de ferro i formigó (els búnquers) sem-
brades al llarg dels Pirineus per
Franco entre el 1943 i el 1947, a fi i
efecte de protegir l’Estat espanyol del
perill comunista, que amb tanta força
havia arrelat a Itàlia i a França. Per
tant, cal desmitificar: aquestes fortifi-
cacions no són vestigis de la Guerra
Civil, ni les van aixecar batallons de
càstig republicans, ni res tenen a
veure amb l’amenaça dels maquis
que coincidí, a la tardor del 1944,
amb la frustrada invasió de la Vall
d’Aran.

La Línia P –coneguda així en l’ar-
got militar de l’època– s’havia disse-
nyat amb prop de 10.000 búnquers,
però tan sols se’n van construir la
meitat, projecte que no deixa de ser
una gran obra d’enginyeria militar,
sense precedents a l’Estat espanyol,
rèplica de les línies Maginot i Sigfrid
de la frontera francoalemanya dels
anys trenta, o del Mur de l’Atlàntic
bastit pels alemanys a la costa euro-
pea durant la II Guerra Mundial.

A la frontera catalana es van
construir 96 centres de resistència,
nom de les diferents posicions
estratègiques (sobretot en centres de
vall, però també en colls de munta-
nya), dels quals vuit corresponen al
Pallars Sobirà: el 71 bis, a la collada
de Sabollera (antena del CR 71, de
Conflent); 72, a Norís; 73, als peus
del Monteixo; 74, a Ribera de
Cardós; 75, a Dorbe; 76, a la
Guingueta; 77, a Espot-Jou, i 78, a la
Creu de l’Eixol. També se’n va pro-
jectar un altre a Llavorsí, però no es
va fer. Aquests centres encara es
poden visitar, amb paciència i intuï-

Xavier Sudrià

Fotos: Joan Blanco

2

Búnquer al camí d’Escalarre.

La línia
Pirineus a
l’Alt Pallars

m
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ció, o millor acompanyats d’algun pa-
drí que els recordi, ja que es troben
molt tapats per la vegetació i amb els
camins perduts.

La posició estratègica dels cen-

Hecho el oportuno estudio sobre el terreno en la zona
señalada para ocupar el C.R. nº 75 para elegir cuatro ame-
tralladoras, un observatorio y dos refugios, cuyas obras
conviene considerar incluidas en el plan reducido y de
urgencia que según lo dispuesto debe afectar a este C.R.
destinadas al barreamiento de la carretera al Puerto de la
Bonaigua. Lo que este C.R. le corresponde es el cierre de
los crestones del Bellero y Monte Descams de las fuerzas que
intentasen rebasar el C.R. nº 76 (de la Guingueta) por el
este al encontrar fuerte resistencia en este C.R., esta
Comisión tomó los acuerdos siguientes:

1º.- Que los asentamientos para ametralladora que con los
números 2, 5, 17 y 24 forman parte del C.R. nº75, se puede
batir satisfactoriamente con suficiente profundidad el
Valle de Unarre, cruzando fuegos con las armas del C.R. Nº
76, las laderas Campanar, barranco que sube al Calvo, ver-
tiente del monte Campanar y cumbre del mismo, cerrando en
lo posible todos los pasos que pequeñas unidades de
Infantería pudieran utilizar.

2º.- Que el Observatorio que con el nº 48 forma parte de
este C.R. se domina con suficiente profundidad los posibles
puntos de paso.

3º.- Los Refugios que con los números 1 y 2 de este C.R. se
encuentran en el despliegue avanzado entre los puntos de
apoyo número 1 y 2, son los que tienen mejor comunicación
con los citados puntos de apoyo.

Búnquer a la Guingueta.

Amb el segell de “secreto” o
“confidencial”, la documentació,
encara considerada oficialment
“materia clasificada”, es pot consultar
al Centre Regional d’Història i Cultura
Militar, Arxiu Intermedi de la 3ª
Subinspecció General (Pirinenca) de
l’Exèrcit de Terra, que es troba a la
caserna del Bruc de Barcelona, fons
“Línia Pirineus”, caixes normalitzades
16, 31 i 69. La documentació és di-
versa, però en general per a cada
centre de resistència hi figura la
memòria, els assentaments, el pla de
foc, croquis i fitxes de les obres,
panoràmiques, cartes, telegrames,
plànols (la majoria en paper vegetal),
traçats de trinxeres, fotografies, etc.
En els plànols, hi ha força informació,
amb profusió de línies dels angles de
tir, dibuixos dels terrenys, simbologia
dels assentaments segons la tipolo-
gia de l’armament (sobretot nius de
metralladores, però també metralla-
dores antiaèries, canons anticarros,
morters, fusells metralladors, canons
d’infanteria...) o de les obres (abrics i
comunicacions, refugis, pous de tira-
dor, observatoris, llocs de comanda-
ment...).

Les obres en general foren realit-
zades pel Regimiento de Zapadores
de Fortaleza nº1, 2º Batallón, 1ª
Compañía. Documentació de 1945-
1951 dels projectes originals.
Memòries realitzades per la División
de Montaña nº 42 el 1945 a Sort i el
1951 a Llavorsí.

L’abril del 1968, la Jefatura de
Ingenieros de la 4ª Región Militar va
fer un reconeixement de l’estat de
conservació de les obres. Per mitjà
dels seus informes, es pot esbrinar
què és el que es va fer. El 1975 es va
portar a terme una revisió i el 1985 el
darrer reconeixement, els resultats
del qual consten en unes fitxes amb
les fotografies dels assentaments.n

tres de resistència era molt important
per cobrir una bona observació,
cobertura de tir, etc. Vegem com ho
redacta un document de l’any 1947
corresponent al CR 75 de Dorve:
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Carles Pont

Director de la revista

La revista Cadí-Pedraforca es
dirigeix a la gent que frueix d’a-
quest territori, a la gent que el

trepitja amb interès científic o, única-
ment, a aquelles persones que l’esti-
men, sense més pretensió. La nova
publicació, segons els seus promo-
tors, mantindrà un caràcter indepen-
dent, democràtic i plural, per tal que
totes les sensibilitats hi tinguin cabu-
da. 

En el primer número de la revista
hi han escrit articles més de trenta
col·laboradors, entre els quals desta-
quen els escriptors Albert Villaró,
Rafael Vallbona, Jordi Pasques o
Manel Figuera; els historiadors
Sebastià Bosom, Carles Gascón,
Queralt Solé o Oriol Mercadal, i els
periodistes Marcel·lí Pascual, Dolors
Clotet, Lourdes Caldera o Cristina
Orduña. A més, també s’hi poden tro-
bar articles de professionals d’aques-
tes comarques, com biòlegs, arte-
sans, farmacèutics i f i lòlegs. El
director de la revista és el periodista
Carles Pont i l’editor Àngel Madrià,
propietari de l’empresa AMDG, que
també edita la revista Gavarres. “La
nova publicació té intenció d’arribar a
aquells que tenen arrels en aquestes
contrades, als que han dedicat anys a
estudiar-ne aspectes diversos, també
als que hi tenen la segona casa i,
sobretot, a aquells que hi viuen cada
dia”, expliquen els seus editors. 

Els continguts de la revista Cadí-
Pedraforca tenen la pretensió de
recuperar i, sobretot,  recordar les for-
mes de viure, de treballar, de gaudir o
de relacionar-se de la gent d’un terri-
tori concret. Des d’aquesta sensibili-
tat, els promotors expliquen que “pre-
nem el compromís de contribuir a la
divulgació de la preservació del patri-
moni etnològic i històric, així com del
nostre ric patrimoni natural i cultural”.
La revista Cadí-Pedraforca té interès
de ser la veu de tots els pobles d’a-
quest àmbit: des de Puig-reig a
Castellar de N’Hug i d’Oliana a Font-
romeu. 

El segon número de la revista va

Revista
Cadí-Pedraforca

La revista “Cadí-Pedraforca” neix per deixar testimoni escrit i

gràfic de la gent de l’Alt Urgell, el Berguedà i la Cerdanya.

El primer número va sortir a la venda aquest 24 de novembre de

2006 i es va dedicar als oficis que es perden i, entre altres con-

tinguts, oferia una entrevista a mossèn Josep Maria Ballarín

sortir el 23 de maig de 2007 i es va
dedicar al temps de la guerra, un
repàs de les vivències de persones de
l’àmbit Cadí-Pedraforca d’uns anys
foscos del nostre passat. El número 2
també conté una entrevista a l’activis-
ta cultural i músic Artur Blasco.n

11
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El Pallars Sobirà avança a un ritme
trepidant, vertiginós, i de vega-
des sembla que sense aturador:

turisme, edificacions i progrés han con-
vertit les  valls pirinenques en autèntics
formiguers.

I enmig de totes les edificacions,
igual com se’ns narrava a les aventu-
res d’Astèrix i Obèlix, un reducte que
resisteix: petits ramats de vaques, ove-
lles i eugues que peixen al seu aire
sense adonar-se que, al seu voltant, tot
canvia. 

Els responsables d’aquesta
resistència són els ramaders: unes per-
sones que, tot i que la majoria tenen
altres fonts d’ingressos, són feliços
amb els seus animals: pateixen per ells
quan se’ls atansa l’hora de parir, anhe-
len el moment d’anar a la muntanya a
veure’ls, participen de les fires i mer-
cats i fan que els veterinaris ens sentim
com a casa els dies de feina.

És obvi que la ramaderia es troba
en moments delicats: el preu dels
vedells, pollins o corders no es mou,

La vaca bruna; una suïssa molt elegant.

Els temps
estan canviant

Marta Boleda
Veterinària

Fotos: Ferran Rella
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mentre que el pinso o el carburant no
paren de pujar –i de quina manera!

La climatologia tampoc no ajuda
gaire les comarques de muntanya:
hiverns rigorosos i estius molt secs
només contribueixen a animals més
prims, amb  problemes a l’hora de parir,
i vedells que creixen més a poc a poc.

Dins d’aquesta sèrie d’entre-
bancs i amb la realitat a les espatlles
–cada any pleguen ramaders–, una
tènue llum es pot veure al final del
túnel; joves que pugen amb força,
amb unes ganes impressionants de
treballar i de fer coses. Aquests joves
que, d’aquí a uns anys, es converti-
ran en aquesta resistència que els
seus pares i padrins ara defensen a
capa i espasa perquè la ramaderia
del Pallars torni a ser el que havia
estat.

Potser, com deia el poeta, els
temps estan canviant, però la menta-
litat de la ramaderia i les ganes de
treballar dels ramaders costarà molt
de fer desaparèixer de la comarca.n

m

A Beret, la immensa plana,
els ramaders d’Àneu
talaien els canvis.
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Rita Birbe

2

e molt joveneta, quedà òrfena de
mare junt amb una germana més petita que
ella. El seu pare era tractant de mules, cosa
que l’obligava a absentar-se de casa molt
sovint; per això, prengué la decisió d’internar
les dues filles en una escola de monges
franceses de la Seu d’Urgell, on s’anaren
educant moralment i intel·lectualment
segons els costums de l’època. Els dos
mesos de vacances de l’estiu convivien amb
els seus oncles de casa el Coix d’Alins, que
no tenien descendència, i la joventut d’aque-
lles dues nenes portava a la casa l’alegria
que tanta falta els feia.

En complir els divuit anys, i amb el bon
criteri del pare, les dues noies s’incorporaren
ja definitivament a casa seua d’Esterri, ja
que les monges advertiren que allí ja no els
podien ensenyar res més.

La més joveneta, Balbina, es casà molt
aviat amb l’hereu de casa Ferdinant, mentre
que la Nieves, noia de molt caràcter, no es
decidia a comprometre’s amb ningú. Era
pubilla. El seu pare, prou que se l’emportava
a les famoses fires de Salàs per fer-li conèi-
xer molts nois dels Pallars. A l’hora de dinar,
era l’única noia en aquelles taules allarga-
des plenes de xicots...

Per aquelles dates, un esdeveniment
digne de contar fou el foc que cremà en una
sola nit l’era que tenien davant mateix de
casa (actualment Caixa del Penedès) i tot
seguit passà al reng d’eres que hi havia a
continuació fins a l’era de Cassovall (actual-
ment de Gallimó), i només es pogué salvar
d’entremig l’actual casa de Justenc.

Amb tot aquest enrenou, el pare aban-
donà els negocis i la Neus conegué qui
acabà essent el seu marit, Josep Campi, de

Rita Birbe, de casa Casovall
d’Esterri, ens ofereix amb la

presentació de Nieves de
Corbera una nova sèrie del
retaule de figures aneuen-

ques que s’inicià a la revista
“Àrnica” i que constitueix
un conjunt harmònic i una

font de coneixements.

La senyora Nieves
de casa Corbera

D

casa l’Apotecari (avui casa Senent). Feia
poc que s’hi havien traslladat a viure els dos
germans, Eduard i Josep, sacerdot i metge
respectivament. Hi havia un sol titular de
metge per tota la vall, cosa que obligava a
sacrificar-se nit i dia, per això el titular i el
nou llicenciat, Josep Campi, convingueren a
compartir la feina. El titular era aquell metge
Braquer de València d’Àneu de qui tots hem
sentit a parlar.

Del matrimoni de la senyora Nieves en
nasqueren deu fills. Dos foren sacerdots,
tres religioses, tres solters sense des-
cendència i dues noies casades. El marit,
Josep Campi, morí l’any 1929 d’infart. L’any
quaranta moriren de malaltia i sense testar
els pares dels dos únics néts de la senyora
Nieves. Més tard, casada l’última filla amb
un militar, aquests es desplaçaren a Berga.
on nasqueren dos fills. A més d’un gran sen-
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timent per la mort de la primera filla, va néi-
xer en ella la preocupació per no oblidar-se
de ningú, de manera que no parà fins a fer
testament. 

La senyora Nieves disposà que, mentre
no es casessin, només els fills solters tenien
el dret de viure a la casa tant de temps com
volguessin. Per aquest motiu, sempre tingué
la companyia d’uns o altres. I així la dona
vivia feliç amb un gran hort a davant de

casa, que arribava fins al carrer dels horts,
amb abundància de fruits i moltes flors, i
amb la il·lusió d’obsequiar la seva germana i
les amistats amb els primers fruits i poms de
flors. Aquest hort i la finca de la Closa eren
la nineta dels seus ulls i deia que mai no se’n
desprendria perquè eren part de la seua
vida, cosa que l’obligava a no deixar de-
caure l’entorn i el prestigi que la casa havia
mantingut sempre.

L’any 1951, sense malaltia, als 86 anys
s’apagà aquell cor suaument, sense cap fill
al costat, però sí amb una bona companya:
l’única néta que tenia.

Però els fills s’anaren fent grans i vol-
gueren disposar i gaudir del patrimoni, cosa
certament difícil d’executar, ja que sense
descendència de l’hereu necessitaven els
poders dels néts. Dels tripijocs que vingue-
ren a continuació per tal d’aconseguir cadas-
cú el seu propi benefici en podríem escriure
un altre capítol, però aquestes són figues
d’un altre paner que segurament desperta-
rien poc interès.

No puc acabar sense ressaltar la per-
sonalitat i moralitat d’una dona sense egois-
mes, disposada sempre a obsequiar els
altres, oblidant-se sovint d’ella mateixa amb
dignitat i fermesa. Dona de sòlides convic-
cions religioses, mai no dubtà de la llibertat
que Déu ens concedeix. Aquesta idea con-
trastava amb el pensament generalitzat que
“totes les desgràcies les enviava Ell”, mora-
litat habitual d’aquella època i potser encara
dels nostres temps.n

Llibres

Constitueix el primer dels mate-
rials realitzats en el marc del projecte
“Aixalda” de dinamització del dialecte
pallarès, promogut pel Consell Co-
marcal del Pallars Sobirà i el Grup
d’Estudis de Llengua i Literatura de
Ponent i del Pirineu.

La iniciativa d’aquest llibre va sor-
gir a partir de la demanda, per part
d’algunes educadores de la comarca,
de fer un seminari de pallarès, dins del
Pla de Formació  de  Zona del
Departament d’Educació. Aquell pri-
mer seminari va tenir continuïtat
durant quatre cursos més i va esdeve-
nir un vertitable grup d’estudi sobre el
pallarès.

L’objectiu era elaborar un material

que respongués a una doble finalitat:
d’una banda, volíem que fos una eina
de treball útil en els centres educatius
i, de l’altra, volíem que contribuís a
conservar la memòria col·lectiva de la
nostra comunitat.

No es tracta d’un diccionari defini-
tiu del pallarès, perquè contínuament
s’hi podrien afegir noves entrades,
però sí que ens agradaria que actués
com una aixalda i encengués noves
recerques lexicogràfiques.

“El que trobareu ací no és res més
(però tampoc menys) que això: parau-
les caçades al vol que passen a ser,
per mèrits propis, part integrant de la
nostra l lengua escrita” (Ramon
Sistac).n

vocabulari temàtic del dialecte pallarès
Grup d’Estudis de Llengua i Literatura
de Ponent i del Pirineu, Lleida 2007

AÏNA

Continua a la pàgina 19

Casa Corbera, a l’esquerra de la
postal, mig tapada per l’arbre.
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Passa sovint que el temps s’encar-
rega, sense esforç, d’esborrar la
memòria històrica dels pobles, dels

seus actes i també d’aquelles persones
que, abnegadament, contribuïren a can-
viar el sentit de les coses, de modificar
costums i voluntats, de trencar amb inèr-
cies caciquistes i opaques. Personatges
dels quals es perd el rastre fins que una
guspira els retorna modestament al pri-
mer pla. És el cas del docent que us pre-
sentem, el mestratge del qual dignifica
una escola pública i laica que de la mà
de Rosa Sensat, Lorenzo Luzuriaga i
molts altres hauria assentat les bases
d’una pedagogia moderna i coeducacio-
nal que la guerra i el franquisme van
avortar lamentablement. 

El gener de 1933, Isidor ja havia
abandonat València d’Àneu, però el
record d’aquella experiència era encara
ben viu i, per això, la publicava a la pres-

Ferran Rella

2

Isidor Boix
pedagogia activa al Pirineu 

La memòria d’un mestre republicà des
de València d’Àneu (1930-1932)

Fa gairebé cent anys que naixia a

Vinaròs Isidor Boix Chaler i, des-

prés d’obtenir la titulació de mes-

tre nacional, ocupà la primera

plaça docent a València d’Àneu,

molt lluny dels paisatges marins

de la seua infància. Durant dos

anys, hi desenvolupa el concepte

d’escola activa inspirada en les

propostes capdavanteres de Rosa

Sensat.  Aquest article del Nabius

vol recuperar la seua memòria i a

la vegada convertir-lo en exemple

i homenatge de tots aquells ense-

nyants que van exercir docència

al Pirineu en condicions profes-

sionals i socials molt difícils.

tigiosa Revista de Pedagogía amb el
títol “Dos años en una escula rural (1)”.
D’aquest article, se’n va fer una separata
el 2003, aconduïda pel prestigiós peda-
gog uruguaià Miguel Soler Roca amb les
informacions facilitades per Quim Boix,
fill del mestre. Ha estat també a través
seu que el Consell Cultural de les Valls
d’Àneu n’ha tingut notícia.

Vaig arribar a aquest alegre poblet
de la justament anomenada Suïssa
espanyola cap al novembre de l’any
1930. Havien passat dos anys en què
l’escola estigué vacant, servida per inte-
rins: dos mesos abans d’arribar-hi, el
darrer mestre havia marxat. S’acostava
l’hivern, el poble desitjava un mestre i la
meua presència fou acollida amb l’entu-
siasme de què són capaços aquests
materialistes pobles muntanyencs aliens
quasi per complet als problemes de l’es-
perit. Havien construït l’escola feia un

Fernandet de Portal.

Les paraules del mestre Isidor Boix
han estat traduïdes al català i es
mostren en l’article en cursiva.

m
Fotos: Joan Blanco i Arxiu familiar Boix
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parell d’anys amb recursos propis i se’n
sentien orgullosos, volien per als fills el
màxim rendiment. Vaig trobar-hi, doncs,
una excel·lent disposició pel que em pro-
posava fer.

Així comença l’explicació el mestre
Isidor, que, malgrat la rigorositat de l’hi-
vern, prepara a consciència els pares
valencians amb l’objectiu d’inculcar-los
aquella nova filosofia d’escola, de fer-los
participar en la renovació pedagògica
basada en el treball diari del mestre com-
partit amb els pares i els alumnes.

Davant de l’escola hi havia un camp
abandonat ple de pedres i herbassar, un
camp que en d’altres èpoques produïa
excel·lents trumfes i hortalisses: aquest
seria el nostre camp de batalla.

De la trentena d’alumnes que el
mestre Isidor tenia a València, els ger-
mans Maria i Fernandet Cortina de casa
Portal, de 87 i 85 anys respectivament, i
Matilde Ricou de casa Ton d’Aiguant, de
83 anys, el marit de la qual també havia
estat alumne seu, en són els únics
supervivents. Però també en té una imat-
ge clara Lola de casa Cabalé, viuda de
Josep Serra. “A casa, el meu marit en
parlava molt i sempre comentava amb
contundència i un tel d’admiració a la veu
que tot el que sabia li ho havia ensenyat
el mestre Boix i afegia que era un artista
explicant matemàtiques”. Es recorden,
tots, perfectament d’aquell home agra-
dable, il·lusionat i apassionat per l’edu-
cació, d’aquelles llates de salanca que

dividien el terreny productiu, a la dreta el
dels nois, a l’esquerra el de les noies; de
com preparaven i bogaven els parterres,
tal com en diu el mestre (Vam haver d’a-
dobar el camp i cada nen va portar a l’es-
cola una càrrega de fem: era divertit veu-
re’ls arribar amb el ruquet) de la
plantació d’arbres fruiters: pomeres i
pereres que van aguantar al pati d’a-
quest estudi força temps. Jo mateix
recordo encara haver ballat entre

Maria de Portal.

Matilda de Ton d’Aiguan.

Matilda, Maria i Fernandet amb Ferran Rella davant les antigues escoles de València d’Àneu.

aquests arbrers fruiters abans de la
darrera i actual transformació. Al bell mig
hi va plantar un om. Només un tell, regal
de Foixenc d’Isil, explica Matilda, no el
va plantar el mestre Boix. Es varen plan-
tar arbres del país (pereres i pomeres)
que més endavant empeltaríem. A la pri-
mavera següent s’encarregaren amb
temps suficient quinze arbres fruiters de
bona qualitat que a l’abril vam poder
arrelar; fou per això també que moltes

Nota biogràfica
Va néixer a Vinarós l’any 1908. Amb el pare emi-
grat a l’Argentina com a artesà boter i essent el
més gran de cinc germans, hagué de treballar de
barber per costejar-se els estudis de magisteri. Un
cop amb la titulació, exercí docència en primera
plaça a València d’Àneu (1930-1932). Fou en
aquesta època que es casà amb Antònia, mestra
que també exercia a Esterri d’Àneu i de qui no va
tenir descendència en morir en el període de l’em-
baràs. L’any 1938 va contraure segones núpcies
amb la també mestra Joaquima Lluch i Angelet,
que encara és viva. Van tenir dos fills: Quim i
Isidor. Republicà convençut, fou depurat pel fran-
quisme i prengué camí de l’exili francès juntament
amb el que havia estat mestre de Son en la matei-
xa època, Vicenç Gardenyes de Camarasa.
Gràcies al informes favorables del que havia estat
vicari d’Esterri d’Àneu Josep Baró, ambdós
docents pogueren retornar i incorporar-se, des-
prés de guanyar oposicions, a la tasca docent que
Isidor exercí com a director en diverses escoles
barcelonines, entre altres la Ramiro de Ledesma
(Nou Barris) i finalment la Duran i Bas (les Corts).
Va morir a Barcelona l’1 de juliol del 1972, a l’edat
de 63 anys.
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famílies de la localitat decidiren plantar
també fruiters en els seus respectius
camps i es va fer, llavors, una comanda
col·lectiva. I la tanca que delimitava l’hort
i el jardí la tenen també ben present, pri-
mer de fusta i més endavant de filferro:
Es van convèncer aviat que el quadre
que tenien davant dels ulls requeria un
altre marc; van expressar el desig de
substituir la tanca de fusta per una de fil-
ferro. Els nens s’encarregaren d’efec-
tuar-ne les mesures i els càlculs neces-
saris i varen determinar la quantitat de
filferro i d’altres materials que feia falta.

“De llarg, és el millor dels mestres
que havíem tingut. Era extremament res-
pectuós amb nosaltres, mai no ens va
tocar  ni un pèl. I, és clar, se’ns feia
estrany, acostumats als càstigs físics
dels anteriors. Tot en ell era aprenentat-
ge aplicat. Parlàvem dels museus, de la
importància de mostrar a través de les
eines. Fèiem sortides a l’exterior, com
quan vam anar a la mina de Portal, camí
de la Molina.” Isidor ho explica així: Un
nen ens va dir que en una mina abando-
nada havia trobat cristalls molt bonics;
vam aprofitar el primer dia de bon temps
i vam anar-hi a donar la classe. Es van
trobar preciosos cristalls de quars de
mida regular i molts d’ells amb magnífics
detalls de cristal·lització; vam trobar tam-
bé una salamandra i una granota. Tot
ens va servir de pretext per a diversos
treballs de classe.

Maria i Fernandet recorden també
els esforços del mestre per la lectura, la
creació de la biblioteca i la voluntat parti-

cipativa fora de l’aula: Com que els nens
s’emportaven totes les setmanes algun
llibre a casa, s’aconseguí també interes-
sar els pares, que eren una ferma ajuda
al foment de la nostra biblioteca. És clar
que la iniciativa del mestre no acabava
aquí; tenia una pretensió més ampla,
com ell mateix s’explica: Ara dirigirem els
esforços cap a la creació per part del
municipi d’una biblioteca popular.

Els tres alumnes que queden del
mestre Isidor, amb la serenitat i la projec-
ció que dóna l’experiència acumulada en
els anys, em parlen de les dificultats
socials d’aquest excel·lent mestre repu-
blicà. Era molt d’esquerres, em diuen, i
aquesta ideologia no era gaire benvista,
llavors, per una part de la comunitat. Cal
no oblidar que només faltava un any per
a la República i que Isidor Boix era un
home compromès amb el seus ideals.
Aquesta percepció material de la gent de
la muntanya, poc espiritual, la manifesta
doblement a l’inici i al final del document.
Vivències que continuen oferint-nos
serioses reflexions de futur. Les dificul-
tats amb què hem hagut de lluitar han
estat enormes en ocasions: no ha estat
una de les menys importants l’esperit
excessivament materialista d’aquesta
gent i la seua resistència davant refor-
mes que mai no van creure necessàries.
No obstant confio sincerament que la
cultura obrirà a aquests muntanyencs
més amples horitzons a la seua in-
tel·ligència i que, en un termini pròxim,
deixarà de ser el llast que actualment
carreteja la nostra estimada República.n

Pepe de Ton d’Aiguan, exalumne llavors, conversant amb Quim Boix,

germà del mestre, a casa Felip de València d’Àneu.

Llibres

Continuació de la pàgina 15
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Hug Roger III tenia setze anys quan
es va convertir en l’últim comte de
Pallars, en un marc històric tan conflictiu
com el darrer tram del segle XV.
L’anomenat “Senyor de les muntanyes”
va ser un d’aquests nobles que la histò-
ria ha de redescobrir. Hi ha historiadors
que acusen Hug Roger de ser la causa
principal que Catalunya rodolés pel
desordre i la guerra; en canvi, d’altres el
veuen com un home d’honor i un defen-
sor de les llibertats del país. Fou l’únic
noble català que Joan II no va perdonar
en la capitulació de Pedralbes, raó per
la qual es va retirar al Pallars i va plante-
jar-se la creació d’un estat independent
al cor dels Pirineus. La novel·la ens
acosta als clarobscurs d’aquest perso-
natge, barrejant amors i desamors, epi-
sodis de bruixeria i el robatori, en els
nostres dies, d’uns documents relacio-
nats amb ell.

Assumpció Cantalozella va néixer a
Santa Coloma de Farners. És llicencia-
da en filologia catalana. Col·labora al
diari El Punt. Va participar en alguns lli-
bres del col·lectiu “Ofèlia Dracs”, i és
autora de diverses novel·les i narra-
cions. Ha obtingut un èxit remarcable
amb les novel·les històriques El falcó
del comte i Corpus de Sang.n

De les Valls d’Àneu provenen
alguns dels conjunts pictòrics més
extraordinaris de la pintura romànica
catalana, com els de Santa Maria d’À-
neu, Sant Pere del Burgal i Sant Pere de
Sorpe. Això sol ja feia que la proposta
de Ferran Rella (quan era president del
Consell Cultural de les Valls d’Àneu) fos
prou interessant. A més d’aquests con-
junts, s’hi inclouen els altres: Sant Pere
Vell d’Esterri, Sant Andreu de València
d’Àneu, Sant Llorenç d’Isavarre i també
Sant Serni de Baiasca, perquè, tot i que
es trobi fora de l’actual territori aneuenc,
la seva relació amb el Burgal i el fet
excepcional que la pintura es conservi
in situ ho feien aconsellable. Al llibre
s’explica com, en cadascun dels casos,
les pintures foren descobertes i com les
adquiriren els distints museus, el MNAC
principalment, el Museu Diocesà d’Ur-
gell i d’altres. Com el lector aneuenc ja
sap, de les més importants, n’hi ha
còpies a les esglésies d’on provenen.

Però no és només això el que hi pot
trobar el lector. De primer, s’estudia

breument el context històric de les valls
d’Àneu, des del punt de vista d’entendre
allò essencial per saber per què s’hi pin-
taren unes imatges i no unes altres.
Això, probablement, és el que fa el llibre
més singular, així com la hipòtesi d’iden-
tificació dels tres retrats nous del Burgal
amb membres del llinatge comtal de
Pallars Sobirà. D’altra banda, per enten-
dre el perquè d’aquests retrats, s’estu-
dien els orígens del monestir del Burgal,
així com els de les altres esglésies
aneunques, amb noves interpretacions
si s’escau. Després s’estudien les imat-
ges o programa iconogràfic, i l’estil artís-
tic, relacionant-ho tot amb l’art del seu
temps, principalment amb la pintura
llombarda. 

Uns capítols dedicats a la tècnica
del fresc, als pintors i als tallers, a la ico-
nografia, al sistema ornamental i, final-
ment, a qüestions d’estil i de cronologia
pretenen aportar informació que pugui
ser útil al lector interessat i a l’especia-
lista. Els darrers són una síntesi general
del que s’ha desgranat abans en les
monografies. El llibre es completa amb
una taula iconogràfica de caràcter
sinòptic, amb les dades essencials de
cadascun dels conjunts i amb un glos-
sari dels termes especialitzats més
emprats.n

Assumpció Cantalozella
Edicions Proa, Barcelona 2007

EL RETORN
D’HUG ROGER Montserrat Pagés. Conservadora de la col·lecció d’art romànic del Museu Nacional d’Art de

La pintura mural romànica
a les Valls d’Àneu.

IMATGES

Montserrat Pagés
En producció
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Itinerari d’una
memòria enfrontada

Oriol Riart

Historiador

2

L’exèrcit franquista, que ja s’havia
refet del desgast ocasionat per la
reconquesta de la ciutat de Terol, va

iniciar una forta ofensiva al front d’Aragó i
va aconseguir trencar-lo pel sud del riu
Ebre. Aquest avanç va anar seguit d’una
segona fase iniciada el 22 del mateix
mes, en què es va trencar el front per la
zona nord d’aquest riu. Així, els feixistes
van aconseguir esmicolar en pocs dies
un front fixat des del principi de la guerra
sense que cap de les actuacions militars
l’hagués alterat considerablement, i que
havia dividit de nord a sud l’Aragó. El pas
següent va ser l’arribada a la línia delimi-
tada pels rius Noguera Pallaresa, Segre i
Ebre, i també al mar per Vinaròs, de tal
manera que Catalunya quedava aïllada
de la resta del territori lleial i es convertia,

en principi, en una presa molt fàcil i
sobretot d’una importància estratègica,
industrial i  polít ica vital per a la
República, sense la qual era inútil conti-
nuar la guerra. Però, incomprensible-
ment, Franco va optar per dirigir els seus
exèrcits cap a Llevant, una zona que faci-
litava una bona defensa i que era dificul-
tosa per als atacants. Aquesta decisió va
permetre refer i reorganitzar les forces
republicanes situades a Catalunya
(Exèrcit de l’Est i Agrupació Autònoma de
l’Ebre, més tard Exèrcit de l’Ebre), i fins i
tot de tornar a prendre la iniciativa militar.

Les forces franquistes van establir
un front que resseguia paral·lelament la
línia dels rius Noguera Pallaresa, Segre i
Ebre, possessionant-se al marge dret de
les aigües, a excepció dels caps de pont

de Seròs i Balaguer i tota la Noguera
Pallaresa, on van posicionar-se als
indrets més estratègics del marge
esquerre, per tal de defensar les centrals
hidroelèctriques de Camarasa, Tremp i la
Pobla de Segur; i també la carretera, ja
que era l’única via de subministrament de
les tropes situades més al nord (el túnel
de Vielha encara no estava acabat).
Aquest front va romandre durant nou
mesos, des de l’abril fins al desembre del
1938, quan les tropes franquistes inicien
l’ocupació final de Catalunya, i no van ser
pocs els combats que en aquesta línia hi
va haver, destacant-ne els de l’ofensiva
republicana de maig i la més que conegu-
da batalla de l’Ebre.

A partir de l’interès personal pels
temes relacionats amb la Guerra Civil, i la

9 de març de 1938
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mateixa passió per la fotografia, va nàixer
en mi la idea de mostrar a l’espectador
algunes de les restes d’aquella antiga
línia de front.

Així, el 26 de gener va inaugurar-se
a la sala de la Cambra de Comerç de
Lleida l’exposició fotogràfica “Itinerari d’u-
na memòria enfrontada”. Des d’alesho-
res, ha anat recorrent diferents localitats
interessades, i fins al moment està tenint
molt bona acceptació. El dia 7 de juliol va
ser el torn d’Esterri d’Àneu, d’on tan sols
puc tenir paraules d’agraïment per la
bona resposta de la gent, tant en la pre-
sentació de l’exposició, en la qual van
suportar estoicament les meves explica-
cions sota una calor de justícia, com per
la nombrosa afluència al llarg dels dies
en què es va poder visitar al Paller de

Casa Gassia. Des d’aquestes ratlles,
també aprofito per donar les gràcies a
l’Ecomuseu per fer possible l’exposició a
Esterri.

Amb aquestes fotografies no pretenc
en cap cas explicar la Guerra Civil espa-
nyola, ni tan sols explicar el front d’on han
estat extretes. Es tracta senzillament de
mostrar a l’espectador algunes de les
restes que encara poden trobar-s’hi. En
aquest sentit, l’exposició està acotada en
l’espai fotografiat (la línia anteriorment
descrita) i en el temps, és a dir, el període
en el qual va estar fixat aquest front.
Lògicament, és impossible mostrar totes i
cadascuna de les restes: seria un inven-
tari i tampoc és la meva intenció.

De nord a sud, he resseguit la majo-
ria dels escenaris bèl·lics. Els uns els he

fotografiat per la importància dels com-
bats que allí van desenvolupar-se, i que
alhora tan desconeguts són: Biuse,
Pedres d’Aoló, Esplà, Badaüll. D’altres,
pel simbolisme que encara mantenen,
més fins i tot que els vestigis que hi que-
den: Sant Corneli, el Merengue, la batalla
de l’Ebre. Encara hi ha un altre aspecte:
són aquells escenaris on l’arquitectura
militar que encara conserven és més
important que els combats que s’hi van
produir, si és que n’hi va haver, com, per
exemple, lo Calvo, Vilamur, Vilanoveta, el
tossal de les Forques, Alcoletge,
Almatret.

La meva intenció és, a partir de la
fotografia, despertar l’interès de l’espec-
tador vers aquest tema. També m’agra-
daria donar a conèixer el territori des d’un

Detall de l’exposició a Casa Gassia d’Esterri

d’Àneu (Ecomuseu de les Valls d’Àneu).

Oriol Riart aconduint l’explicació del seu treball.
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punt de vista històric; una història recent i
sovint poc coneguda a nivell local, com
és el cas de la Guerra Civil. Crec que el
fet de conèixer el territori és el preàmbul
de respectar-lo i estimar-lo, i el pas previ i
necessari per a la posterior conservació i,
si s’escau, la recuperació del nostre patri-
moni històric i cultural (un exemple n’és la
recuperació que actualment s’està duent
a terme en l’espai del cap de pont de
Balaguer, concretament al tossal de Déu,
popularment conegut com el Merengue,
que bé pot servir com a atractiu turístic).
És important recordar que aquestes res-
tes, aquesta línia de front, van ser com
una primera frontera a Catalunya, en
aquest cas física, on començava l’abisme
que va separar durant molt anys, molts
més dels que se sol creure, aquells que
fins i tot podien permetre’s el luxe d’obli-
dar d’aquells altres que no podien ni
recordar. Això és... una memòria enfron-
tada. I d’aquí li ve el nom a l’exposició,
“Itinerari d’una memòria enfrontada”.
També he aprofitat per jugar amb les
paraules front i enfrontar. Itinerari, perquè
això és el que vol ser aquesta exposició,
itinerant. 

Són molt importants els textos que
acompanyen l’exposició. No solament els
dels historiadors i professors universita-
ris, que ens contextualitzen els fets.
Sobretot destaco aquells textos extrets
de diaris personals escrits en els matei-
xos moments dels fets i que amb el
temps s’han anat publicant. Aquests
omplen de contingut humà i sentimental
les imatges, i ens ajuden a entendre la
importància d’aquests escenaris i tot el
que s’hi va viure. Les pedres, els murs,
prenen un altre significat, molt més viu,
més humà. Aquests breus fragments
escrits també ens recorden que bé haurí-
em pogut ser qualsevol de nosaltres; per
això mateix, tampoc em posiciono ideolò-
gicament, ni amb les fotografies ni amb
els textos. Crec que davant un possible
impacte de bala o de metralla la por ha de
ser la mateixa, sigui quina sigui la cre-
ença.

També vaig tenir la possibilitat d’afe-
gir vitrines amb alguns estris del dia a dia
dels soldats, com plats, cantimplores,
algun casc. I més interessant encara,
premsa de l’època, i una llibreta d’escola
d’una noia, que el mateix any 1939, per
fer cal·ligrafia, escrivia: España, España,
España, la venganza merece castigo, un
preludi del que havia de venir.n

El juny de 1907, sota els auspicis
d’Enric Prat de la Riba i de la
Diputació de Barcelona (poc

abans d’esdevenir, amb les altres tres
corporacions provincials del Principat,
Mancomunitat de Catalunya), fou fun-
dat a Barcelona l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC), format per quatre sec-
cions: Història, Arqueologia, Literatura
i Dret. La nova institució, instal·lada a

100 anys
Institut d’Estudis Catalans

Ramon Sistac

Dialectòleg. Professor de la Universitat de Lleida

2

Barcelona al Palau de la Diputació
(avui Palau de la Generalitat), naixia
sota la presidència d’Antoni Rubió i
Lluch i comptava com a membres de
número amb Guillem M. de Brocà,
Jaume Massó i Torrents, Miquel dels
Sants Oliver, Joaquim Miret i Sans,
Josep Puig i Cadafalch, Pere
Coromines i Josep Pijoan, amb la
intenció de fer les funcions d’a-
cadèmia de la llengua, la ciència i la
cultura de les terres de llengua cata-
lana. Per tal de dur a terme aquests
objectius, ja el 1911 fou ampliat amb la
Secció de Ciències i la Secció

Filològica i, a partir del 1913, amb les
diverses societats filials.

L’IEC és una corporació acadèmi-
ca, científica i cultural que té encomana-
da l’alta recerca científica i principal-
ment la de tots els elements de la
cultura catalana. Així ho reconeixen el
Reial decret 3118/1976, del 26 de
novembre, i la Resolució de la
Generalitat de Catalunya del 17 de maig
de 2001, per la qual es publiquen els
Estatuts, que recullen la lletra i l’esperit
dels acords fundacionals. L’àmbit d’ac-
tuació oficialment reconegut per tota
aquesta legislació s’estén a les terres de
llengua i cultura catalanes, la seua llen-
gua oficial és el català i, tot i tenir la seua
seu principal a Barcelona, disposa de
seus o delegacions als diversos terri-
toris (actualment, a Perpinyà, Castelló
de la Plana, Alacant i Lleida).

Enguany celebrem, doncs, els
primers cent anys de l’única institució
pública que té competències, reco-
negudes per l’Estat (i molt especialment
com a acadèmia de la llengua), sobre
tots els territoris on és parlat el nostre
idioma. La sessió acadèmica celebrada
al Palau de la Música Catalana el dia 16
d’octubre de 2006 n’obrí amb tota
solemnitat els actes del I Centenari. Una
efemèride que correspondria per lògica
celebrar l ’any 2007, però que fou
avançada uns mesos per tal d’encabir-hi
la commemoració del centenari del I
Congrés Internacional de la Llengua
Catalana, veritable precedent de la
creació de l’IEC. Al llarg d’un any i mig,
doncs, els ciutadans i ciutadanes del
nostre país estem convidats a participar
en l’evocació col·lectiva d’un temps ja
passat amb el mateix esperit emprene-
dor, ambiciós i universalista que va
moure els seus fundadors ara ja fa un
segle.n
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a estudi
El patrimoni arquitectònic de les Valls d’Àneu

Apartir d’una documentació gràfica
arquitectònica completa d’alta qua-
litat, amb els sistemes d’aixeca-

ment més avançats i amb les noves tecno-
logies topogràfiques, hem portat a terme
una sèrie d’estudis minuciosos d’un con-
junt de construccions, recollint dades que
fins ara eren inaccessibles, fent compro-
vacions planimètriques, reconeixements
petrogràfics i petrofísics dels paraments
de pedra, així com les anàlisis constructi-
ves i estructurals dels edificis.

Aquestes tasques que han necessitat
una visió multidisciplinària que permetés
generar una documentació professional
podran ser aprofitades des de molts diver-
sos àmbits del coneixement: com a eines

Volem presentar el projecte desenvolupat pel
Departament Construccions Arquitectòniques II de la
Universitat Politècnica de Catalunya amb l’ajut del
Consell Cultural de les Valls d’Àneu i que, sota el títol
“Catàleg patrimonial de les esglésies romàniques i altres
restes medievals de les Valls d’Àneu”, vol testimoniar un
dels entorns més rics culturalment quant a conservació
de patrimoni arquitectònic del romànic català. 

de treball per a historiadors o arqueòlegs,
per a la divulgació científica, com a ele-
ment d’atracció per a nous treballs de
recerca dins el mateix entorn geogràfic i
com a generadores de sinèrgies i poste-
riors col·laboracions que, juntament amb
les intervencions dirigides des dels agents
locals, haurien de contribuir a la recupera-
ció, restauració i difusió del patrimoni
arquitectònic, artístic i cultural de les valls. 

La metodologia de treball ha arrencat
de la catalogació de les esglésies i altres
construccions; una feina prou meritòria, ja
que ha permès inventariar trenta-set
esglésies, quatre restes de castells, qua-
tre torres de defensa i set ponts medievals
i ha propiciat la realització d’un mapa con-
ceptual de la vida i l’ús del territori a l’èpo-
ca medieval, així com la possibilitat d’in-
terpretar un paisatge humà ja desa-
paregut.

Montse Bosch

Arquitecta tècnica i llicenciada en humanitats

Professora del Departament Construccions

Arquitectòniques II. Universitat Politècnica de Catalunya

Estudis de detall a la Mare de Déu de les Neus d’Àrreu.

          



A partir de la proposta i la tutoria
d’un grup de professors, hi han partici-
pat deu estudiants, que han realitzat
com a projecte de final de carrera els
diferents aixecaments de cadascun
dels elements arquitectònics, co-
mençant per les tasques de camp.
Després s’ha procedit a l’estudi geomè-
tric i formal de l’edifici i a la informatitza-
ció de totes les dades obtingudes tant
amb mètodes topogràfics tradicionals
com amb les noves tecnologies disponi-
bles. I això ha permès desenvolupar
aspectes com l’estudi dels diferents sis-
temes i moments constructius utilitzats,
l’estratigrafia murària, la caracterització
dels materials, la localització de les
pedreres d’origen, l’anàlisi de l’estat de
conservació actual, les diferents aporta-
cions constructives i destructives de l’e-
difici i un estudi definitiu historicoartís-
tic. 

Fins avui s’han acomplert ja dues
de les tres fases previstes i s’han tractat
i digitalitzat els treballs planimètrics de
les construccions següents:

Sant Pere de Sorpe
Sant Llíser d’Alós
Sant Martí de Borén
Mare de Déu de les Neus d’Àrreu
Sant Martí d’Escalarre
Sant Joan d’Auròs
Sant Bartomeu de Dorve
Sant Serni de Baiasca
Castell de Llort
Castell de València d’Àneu
Torre dels Moros d’Espot
Sant Serni de Cerbi
Pont d’Àrreu
Pont d’Isil
Pont de la Torrassa
Pont d’Alòs d’Isil
Pont vell d’Esterri
Pont d’Espot
Pont d’Escart

Continuem treballant en el projec-
te amb il·lusió i, des d’aquestes línies,
volem agrair al Consell Cultural de les
Valls d’Àneu el seu suport i la tasca que
realitza, que permet mantenir i valorar
un patrimoni que és de tots.n
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Activitats
2007

Conferència sobre
el front d’Aragó.
28 de desembre de 2006

Coincidint amb l’assemblea general de socis
del Consell Cultural, l’historiador Xavier
Reñé oferí als assistents una xerrada sobre
el Front d’Aragó emmarcat en la Guerra
Civil. Igualment, es va presentar el llibre 25
excursions pel front del Pallars, de l’escriptor
i membre del Centre Excursionista de Lleida
Joan Ramon Segura, guardonat amb el VI
Premi Vèrtex, atorgat per la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya.n

25 aniversari del parc
de bombers d’Esterri.
12 de maig

El Parc de Bombers d’Esterri d’Àneu va cele-
brar el 25è aniversari de la seua entrada a la
xarxa de parcs de bombers voluntaris de la
Generalitat de Catalunya. Els actes festius
organitzats van voler ser un homenatge a
totes les persones que, de manera totalment
altruista, han treballat colze a colze en favor
de la comunitat. A la festa hi van assistir
nombrosos representants dels parcs de
bombers d’Almenar, la Pobla, Tremp, la Seu,
Viella, Lés, Bossost, Isona, etc., que no es
van voler perdre aquesta celebració de ger-
manor.n

Presentació d’“Aïna”.
25 de juny

Espot i Esterri d’Àneu van ser els llocs de
presentació del llibre Aïna. Vocabulari temà-
tic del dialecte pallarès, que constitueix el
primer dels materials fets en el marc del pro-
jecte Aixalda de dinamització del dialecte
pallarès, promogut per Consell Comarcal del
Pallars Sobirà i el Grup d’Estudis de Llengua
i Literatura de Ponent i del Pirineu, amb la
col·laboració del Consell Cultural. L’objectiu
de l’obra ha estat elaborar, d’una banda, una
eina de treball útil en els centres educatius, i
de l’altra, contribuir a conservar la memòria
col·lectiva de la comunitat.n

Inauguració de l’exposició
sobre Hug Roger III.
28 de juny

Coincidint amb la inauguració del Centre
d’Interpretació a Sort, va ser presentada l’ex-
posició “Muntanyes en rebel·lia”, dedicada a
la figura d’Hug Roger III, darrer comte de
Pallars. Es tracta d’una versió reduïda de
l’exposició que, amb el mateix nom, va
romandre al Museu d’Història de Catalunya,
a Barcelona, durant els mesos de juliol i
agost de l’any passat.n

Joan Blanco
m 2
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Visita del cap del Servei
de restauració.

21 de maig

Josep Maria Xarrié, Cap del Servei de
Restauració de Béns Mobles de la Generalitat
de Catalunya, i tècnics del Departament de
Cultura, visiten el Pallars Sobirà per observar
in situ els retaules de Caregue, a la vall d’Às-
sua, i d’altres elements de patrimoni moble de
les Valls d’Àneu.n

Trobada d’Escriptors al Pirineu
29 i 30 de juny i 1 de juliol.

Les trobades d’escriptors al Pirineu, que van
néixer l ’any 1994 de la mà del Consell
Cultural de les Valls d’Àneu, han celebrat ja
la catorzena edició. Acomplerts durant els
primers anys els objectius inicials de reco-
neixement artístic de l’espai pirinenc, es va
plantejar per als anys 2004-2009 d’eixam-

plar-ne l’horitzó, fomentant trobades d’es-
criptors de diferents cultures pirinenques
(bascos, aragonesos, occitans) i potenciant
el Pirineu com a eix simbòlic de cultures d’a-
questa part d’Europa. Aquesta XIV Trobada
es va celebrar els dies 29 i 30 de juny i 1 de
juliol a Pandicosa, Bal de Tena, a l’Aragó,  en
la segona de les trobades entre escriptors de
llengua aragonesa i catalana, amb la volun-
tat de continuar escampant l’esperit d’Àneu
de mitificació literària del Pirineu.n

Des de l’ull del pont.
Dansàneu, juliol de 2007

És divendres, són les tres, plego.
Aquesta setmana ha estat estranya; em cos-
tava concentrar-me. Potser era la calor, però
aquest any de moment no en fa tanta. Potser
ha estat Esterri. Enguany m’he apuntat a un
curs de dansa tradicional al Pirineu i això,
segurament, m’ha alterat. De fet, només em
queden un parell de dies per pujar-hi.
M’agrada molt ballar, però mai m’havia atre-
vit a apuntar-me a un curs de dansa. 

Ja abans de començar el curs he tingut
la primera bona impressió. L’arribada al
poble és magnífica: després d’una corba,
just passada la gasolinera, he mirat a la llu-
nyania i ja he vist la punta del campanar i, a
poc a poc, ha anat apareixent el campanar
sencer i lentament s’ha anat dibuixant la res-
ta del poble. Ja hi sóc!

Busco la Quadra (!) de l’Ecomuseu, a
Casa Gassia, on es fa la presentació del
curs. Lloc curiós i acollidor. La resta de la
gent ja hi són. Hi ha l’alcalde, el director del
curs, el representant de la Generalitat, el del
Consell de les Valls d’Àneu... això és bo,
senyal que aquest curs ha connectat amb la
gent del poble. Miro també al voltant i veig
que hi ha moltes noies i pocs nois... penso
que seria millor que n’hi hagués molts més,
de nois. Tan bon punt acaba la presentació
ens traslladem a l’envelat i allí ens espera un
pica-pica que ja serà el sopar. Hi coneixem
gent del poble: l’Antònio i la família, els pro-
fessors, l’alumnat... Alguns hi vénen amb la
família, els fills... Sembla que hi ha gent que
es coneix d’altres anys. Jo no conec ningú.
Tot menjant unes coques delicioses i un
embotit boníssim del Pallars, aprofito per
anar aprenent els noms de tothom. Es fan
les nou i encara no estic instal·lat. Ho dema-

Moraduix 
2
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no a la Cristina i l’Albert, els responsables de
l’organització d’enguany, i m’ho expliquen. El
camí és deliciós. S’ha anat fent fosc i el cel al
Pallars és un espectacle, sobretot per als qui
vivim a ciutat. Quan entro a la casa em
vénen molts records de fa molt temps, de la
meva infantesa, quan vaig entrar per primera
vegada a una casa de colònies...

Ja és ben fosc, però sé que hem d’anar
fins al poble. Tinc ganes de saber què és
això de la Creu. M’han dit que és un punt de
trobada i que hi podré prendre un cafè i con-
tinuar parlant amb companys i companyes i
professorat. Hi ha gent molt interessant i
diversa. Vull aprofitar qualsevol moment per
parlar-hi, per conèixer-los millor. Fa fresque-
ta, aquí al Pirineu! Quan es pon el sol, t’has
de posar un jersei, però això és molt agrada-
ble. 

Parlant, parlant, s’ha fet tard i demà tots
ens hem de llevar d’hora, ja que les classes
comencen a les deu. La majoria marxem cap
a la casa; només alguns es queden a fer-la
petar una estona més. Els professors han
tirat carrer Major avall; ells dormen al Bruna,
un hostal d’Esterri. També hi esmorzen i hi
dinen; en canvi, soparem tots junts a la casa
de colònies, això està bé. 

Això de la bossa-maleta està ben pen-
sat: hi caben les espardenyes per ballar i la
tovallola per a després de les classes. A pri-
mera hora tenim classe a l’envelat i després
al poliesportiu i uns altres tenen classe al
Paller, al primer pis de Casa Gassia.
M’agrada formar part de la vida del poble,
entrar als seus espais...

M’ha passat el matí volant, de les deu a
dos quarts de dues. Hem estat tres hores
ballant i abans d’anar a dinar ens mereixem
remullar-nos els peus al riu i fer un vermutet,
ens ho hem ben guanyat! Del riu a la Creu i
de la Creu a la casa a dinar, una mica de
migdiada i tornem-hi que no ha estat res. A
tres quarts de vuit, encara no m’ho puc creu-
re, acabem. 

M’he passat tot el dia ballant. Encara no
és hora de sopar. Aprofito i faig un tomb pel
poble, que encara no n’he tingut l’oportunitat.
És un poble senzill i bonic, amb massa cons-
trucció nova, potser. Com a tot arreu.
L’especulació immobiliària també ha arribat
al Pirineu. Quina llàstima! Aquí, com a
mínim, han intentat respectar l’estil tradicio-
nal, però vaja, massa pisos buits que fan mal
als ulls i fan sensació de buidor. Miro de tor-
nar a passar per la Creu; sé que allà hi troba-
ré gent, i prendrem una cerveseta tot comen-

tant el dia. El professorat sempre està dispo-
sat a xerrar amb tothom. Mentre parlo amb
un d’ells, anem cap a sopar i, pel que em diu,
encara ens queda molta feina per fer avui.
Hem d’anar a cantar corrandes i després hi
ha ball a l’envelat. L’Antònio hi ha muntat un
bar i tenim uns músics collonuts que han fet
una orquestrina per fer ballar tothom qui vin-
gui. Hi ve també molta gent del poble, joves i
més grans que ballen, miren, gaudeixen amb
el pasdoble i la sardana curta, el ball pla, la
jota o la rumba. Ballem plegats i ens anem
coneixent. Sobretot la gent jove.

Després de ballar a l’envelat, encara hi
ha gent que té ganes d’anar a algun altre
lloc, a l’Athos o a l’Era, els pubs que estan
oberts a altes hores de la matinada. És molt
tard i demà tornem a matinar, però no em
sap greu. Ha estat un dia intens, intens però
molt aclaridor: avui he descobert el significat
de moltes coses, avui he après el que signifi-
ca cultura popular, avui hem fet una gran fes-
ta. Demà hi tornaré I, si puc, amb més força
per aprendre’n més, per fer més festa, per
posar de nou també el meu gra de sorra per-
què funcioni el Dansàneu, que ja veig que no
només és un curs de dansa, sinó molt més,
és formar part de la festa i la cultura tradicio-
nal i popular d’aquest país... 

Han passat els dies i ha estat tot molt
intens. No he pogut fer el meu diari cada dia,
tal com m’havia promès en començar la set-
mana. I ara, si volgués posar-ho tot, segur
que em deixaria moltes coses, ja que són
molts els moments, els detalls, les vivències
per recordar... Per exemple, l’excursió per
conèixer el territori amb la Cristina (si jo
hagués tingut una professora d’història
així!...) i la banyada a la piscina. El cel estre-
llat, les migdiades, remullar-se els peus al riu
glaçat després d’hores de ballar, les xerra-
des caminant de la casa a l’envelat i al poble,
amunt i avall, com una dansa... El poble de
Son que em fascina, el nostre far de les
nits... L’olor de la terra després d’una tem-
pesta, el so de l’acordió que surt del Paller,
els bastons repicant el sòl de fusta de l’enve-
lat, els colors dels ventalls, els dels moca-
dors de les danses del Lluçanès... Les rialles
i el bon humor dels companys, ara ja amics i
amigues, ara ja tots dansaneuencs... Fer-
nos un fart de riure preparant la festa de l’a-
lumnat, veure els professors i els organitza-
dors tots disfressats... Ho enyoraré tot!... 

Enyoraré el poble, Esterri: el carrer
Major, la farmàcia, el metge, el súper, la car-
nisseria, el pont romànic sobre la Noguera
Pallaresa, l’ull del pont, l’Ecomuseu, les boti-
gues, els bars, les terrasses i tota, tota la
gent del poble, que tan calorosament ens
acull durant tota aquesta setmana. 

I la cercavila, moment de cloenda,
expressió de tot el que hem viscut durant
aquesta setmana, amb moments entranya-

XXI Concurs de gossos del Pallars. El temps
que s’atura.

Diumenge 19 d’agost de l’any 2007. El
dia es desperta cobert de núvols negres de
tempesta. Som al cor de l’estiu, però, estra-
nyament, no fa calor. Els meteoròlegs han
pronosticat pluja, calamarsades i neu per
damunt dels dos mil metres d’alçada... mal-
grat tot, la gent continua caminant afilerada
seguint un estret corriol polsegós. Ningú no
gosa aixecar el cap de terra per mirar què
passa cel amunt. Les sotragades del tan
anunciat canvi climàtic han deixat d’ésser
una sorpresa per a aquest exèrcit humà
armat amb càmeres digitals, telèfons mòbils i
ordinadors portàtils d’última generació pen-
jats a l’espatlla. De sobte, a dos quarts d’on-
ze del matí, als prats de la Coma de Llavorsí,
el temps sembla aturar-se quan el ramat d’o-
velles de l’Arcadi de Casa Viejo surt darrere
una cabra estalzinada que fa repicar la seva

Concurs de gossos d’atura.
19 d’agost

bles, com la petita actuació a la llar d’avis i la
participació de la banda dels bombers, amb
gralles i acordió i tambors, tots junts, fent
molta gresca, amb alegria, fent festa, festa
de veritat. Tot el poble s’hi aboca: ens convi-
den a galetes, embotits, ratafia, cervesa... És
un esclat final d’alegria... però també de tris-
tesa, de saber que fins l’any vinent no podré
viure-ho de nou...

L’any vinent, segur que, com aquest
any, una setmana abans del Dansàneu tin-
dré molta feina, però ja em moriré de ganes
de tornar a enfilar el camí cap a Esterri i de
veure aparèixer lentament el campanar a
l’horitzó...n

Joan Ordi Gomà
2
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Els aneuencs retornen
al seu poble.
Agost

La diàspora de la gent d’Àneu a l’estiu retor-
na a la llar i converteix els pobles en un clam
d’animació, de festa i d’alegria. Ho testimo-
nia la gent de Cerbi, riallera, al Collet del
poble.n

esquella anunciant que una nova edició del
concurs de gossos d’atura del Pallars és a
punt de començar. Han passat ja 21 anys
des de la primera edició i durant aquest perí-
ode considerable de temps l’economia i la
societat pallareses han sofert canvis consi-
derables: el turisme i la construcció de sego-
nes residències han arraconat la ramaderia i
l’agricultura, que només sobreviuen de
manera cada cop més residual, agafades al
ferro roent de les subvencions. Fins fa poc,
gairebé tothom podia presumir d’algun fami-
liar llunyà que havia tingut bestiar, però cada
vegada s’ha de gratar més al fons de les
arrels de l’arbre genealògic per descobrir
algun lligam amb aquest passat. Trobades
tan pallareses com la dels gossos de
Llavorsí o la dels raiers a la Pobla de Segur
no deixen d’ésser uns aparadors ocasionals
d’unes activitats que la modernitat està
devorant o que fins i tot ja ha paït. Són un
intent desesperat perquè, almenys una
vegada a l’any, es pugui recuperar una filo-
sofia i una manera d’entendre la vida que
durant segles havia estat indestriable d’unes
valls i d’unes muntanyes que encara ens
vigilen. Pastors vinguts d’arreu dels Països
Catalans i del País Basc es vesteixen de diu-
menge per abandonar la seva solitud i com-
partir la duresa de la seva professió amb
pallaresos i turistes ocasionals que es delei-
xen embaladits observant el ritual de comu-
nicació que s’estableix entre l’home i el seu
millor amic. Xiulets, gestos, crits... formen
part d’aquest peculiar vocabulari que s’em-
pra per tal d’assolir l’èxit més absolut que
representa aconseguir que les ovelles, una a
una, entrin dins la pleta. Lluny de l’esperit
competitiu que sovint acompanya qualsevol
tipus de repte, en aquest concurs es posa en
joc quelcom tan elemental i de vegades tan
oblidat com és l’amor propi per fer les coses
ben fetes, i, sobretot, el que més avalua el
jurat és el grau de fidelitat del binomi home-
animal, una relació de parella que no neces-
sita estar subjecta a cap mena de pacte ni
document escrit i que sempre acostuma a
perdurar fins que la mort no els separa.n

“Kol·lage”, un passeig pel riu.
7 de setembre

Al Centre de les Planes de Son va tenir lloc
l’espectacle multimèdia “Kol·lage”, un pas-
seig pel riu, on diferents disciplines artísti-
ques, com la dansa, la imatge, la narrativa,
etc. es barregen amb música clàssica. És el
recorregut de l’aigua tal com la contemplem
des de la muntanya: la pluja, els brolladors i
el riu fins a arribar als embassaments. Ha
estat dissenyat i dirigit per Miquel Seguer,
d’Esterri d’Àneu, i tots els artistes que hi par-
ticipen són del Pallars o hi estan vinculats.n

Presentació de la novel·la “El
retorn d’Hug Roger”.
20 d’octubre

La Quadra de Casa Gassia, seu de
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, va acollir la
presentació de la novel·la El retorn d’Hug
Roger, de l’escriptora Assumpció Canta-
lozella, sobre la vida del darrer comte de Pa-
llars. L’acte va ser presentat per l’editor
Isidor Cònsul i Ferran Rella, impulsor del
conjunt d’activitats que des de la commemo-
ració de l’Any Hug Roger s’han anat organit-
zant arreu del país.n

Capgrossos d’Esterri d’Àneu.
21 d’octubre

Coincidint amb la fira ramadera de Santa
Teresa, va tenir lloc la presentació dels cap-
grossos d’Esterri d’Àneu, el Vicenç i l’Àneu.
Es tracta d’una iniciativa promoguda per l’as-
sociació L’Estarna, que aplega un grup de
joves del poble i que va néixer el mes de juny
amb el ferm propòsit de recuperar tradicions
i treballar en l’organització d’activitats ludico-
culturals. Una d’aquestes iniciatives havia
estat també la formació del grup Kina Creu,
xaranga que anima des de ja fa uns anys el
calendari festiu d’Esterri.n
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Laura Grimau - Joan Blanco
Consell Cultural de les Valls d’Àneu

Rafael Muniesa Artal va néixer el
10 de juny de 1917 a la població de
Moneva, província de Saragossa.
Quan tenia dos anys, una meningitis
el deixà sord de per vida. Dels 10 als
16 anys roman intern en una escola a
Saragossa i a partir d’aleshores
comença a aprendre l’ofici de sastre,
fins als 19 anys, coincidint amb l’inici
de la Guerra Civil. Un cop acabada la
guerra, treballa de sastre a Saragossa
fins a l’any 1945 en què, gràcies a la
seua habilitat amb la costura, és reco-
manat per treballar en una sastreria
de prestigi de Barcelona. Un any més
tard, coneix l ’Àngels Roquet
Constansa, de Cerbi, que, com ell,

El Fons Rafael Muniesa

havia patit una malaltia que l’havia
deixat sense oïda, i l’any següent es
casen a Moneva. Uns mesos després
s’estableixen, primer a Cerbi i, des-
prés del naixement de la seua primera
filla, a Esterri, primer a casa Cabirol i
després a casa Manela, a la plaça del
quarter. És aquí on el Rafael conei-
xerà un sergent molt aficionat a la
fotografia que l’introdueix en aquest
món i li ensenya l’ofici de fotògraf pro-
fessional, feina que compaginarà amb
la de sastre.

A partir de l’any 1951, coincidint
amb el naixement del seu segon fill, el
Rafael comença a rebre encàrrecs
per fer, sobretot, reportatges de
bodes, comunions i retrats, I així
esdevé el fotògraf “oficial” de la
comarca. No és estrany, doncs, que el
1962 rebés l’encàrrec del secretari de
l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu de pas-
sar per tots els pobles de la vall per fer
les fotografies per al carnet d’identitat
a tothom qui tingués més de setze
anys.

La seua carrera com a fotògraf a
les Valls d’Àneu continuarà fins al
1968, any en què la família es traslla-
da definitivament a Lleida, on ell conti-

El Fons Rafael Muniesa és la darrera de les incorporacions fotogràfiques de
l’Arxiu d’Imatges del Consell. Es tracta d’un voluminós conjunt de més de dues
mil fotografies, totes preses a les Valls d’Àneu entre els anys 1945 i 1965, i on
destaquen especialment les escenes d’esdeveniments socials ben diversos. El
fons ha estat cedit de manera totalment altruista i generosa per Rafael Muniesa,
fill del fotògraf homònim, que residí a les Valls d’Àneu durant molts anys.

L’autor

El fotògraf.

Glòria de Teixidó, un deliciós angelet

a punt d’enlairar-se (1967).

L’Asilo Morelló i el pla d’Esterri des de la

carretera de València.
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nuarà alternant les feines de fotògraf i
de sastre. El Rafael va morir el 9 de
març d’aquest any 2007 a l’edat de 89
anys.

El fons

Com ja hem dit a l’inici d’aquest
article, el Fons Muniesa és una cròni-
ca excel·lent de la vida social de les
valls d’Àneu des de la postguerra fins
als anys 1960. Ve a complementar i
completar de manera primordial el
conjunt de fotografies de l’època que

es troben dipositades als diversos
fons de l’Arxiu d’Imatges: bodes,
comunions, retrats, festes de
Carnaval, processons, paisatges…
actes de la vida dels pobles captats
per l’ull incansable d’aquest fotògraf
que, captivat per la terra i la gent, ens
ha llegat un tros de la història recent
de les nostres valls. Amb paraules del
seu fill, “dins del seu silenci, va voler
captar les imatges que segurament
tenien una importància molt més gran
a causa de la seva sordesa”. Sigui,
doncs, aquest article també un home-
natge.n

Els armats d’Esterri al carrer Major: Antonieta de l’Habitant (la samaritana),

Beni de Benigno (l’amo de la creu) i Antonio de Menso (el cirineu) (1958).

Adelina i Jaume de Gonoi encetant amb convenciment una vida en comú (1968).
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