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Deixeu-me vincular ara aquesta
expressió japonesa, utilitzada bàsicament
per a qüestionar-se l’estat de l’economia, a
l’àmbit de la cultura. Formada per dos ideo-
grames, Kei (estat) i Ki (sentiment), ens
permet preguntar-nos, en aquest moment
d’incertesa econòmica, quin és l’estat de la
cultura. Un dels clàssics literaris japonesos
cantava la vida des d’una cabana i des d’a-
llí veia passar en una seqüència intermina-
ble: els terratrèmols, les inundacions, els
incendis, la fam, la pobresa… totes i cadas-
cuna de les penalitats d’una vida.
Recomanava el clàssic, per a superar tan-
tes adversitats, aproximar-se a una vida de
satisfaccions moderades, senzilla i propera
a la realitat; valorar els valors tradicionals, i,
sobretot, observar l’entorn i valorar el que
tenim com la font màxima de riquesa i de
felicitat. Totes aquestes són reflexions
imprescindibles per a recuperar l’estat d’à-
nim d’un poble. I és, justament en aquesta
recuperació que la cultura té un dels
papers fonamentals i imprescindibles, un
bàlsam per a la supervivència, com apunta-
va l’escriptora Ada Castells des de les pàgi-
nes de l’Ara.

Preguntem-nos-ho doncs: “Keiki dou
cultura?” Quin és l’estat d’ànim del poble,
quina és la valoració que la cultura rep en
aquesta època turmentada? Fem-ho amb
tota la fermesa possible perquè només una
resposta satisfactòria de valoració del fet
cultural, de comprensió i de col·laboració
amb les persones i institucions que s’hi
dediquen evitarà, en l’espiral de retallades
que planen contínuament sobre la nostra
feble existència, que la nostra salut mental
se’n vegi afectada. 

La paraula del poeta alacantí Vicent
Berenguer, carregada de sentit, harmòni-
cament utilitzada ens acostarà a la vida,
ens ajudarà a la comprensió dels valors
culturals, ens farà més pròxima l’experièn-
cia humana a través dels records indivi-
duals i col·lectius. Emotiva i vitalista, terà-
pia impagable sobre la pròpia consciència i
la pròpia identitat.

Units en la memòria
ens esmunyim en pedregars
on soterrem els peus, fent camins
incomprensiblement
en pous de grava i obediència.
La qualitat volíem de la pedra
i esperar la pluja i fer-nos riu.
“Units en la memòria” 

(La terra interior. València: Denes, 1989)

Keiki dou?

!

Em sobren les paraules, darrera-
ment. Parlo de quantitat, només.
Parlo d’una cacofonia verbal

que de vegades m’excedeix i em satu-
ra. Davant qualsevol qüestió, una
allau de paraules ens assetja (a casa,
al bar, a la feina, als mitjans...). Una
paraula no va mai sola: sempre va
acompanyada i es multiplica i té rèpli-
ca i té eco i una capacitat esgarrifosa
per estendre’s i contaminar-ho tot amb

Ferran Rella

Mal moment,

M’ha agradat descobrir com en pot ser,
de gloriosa, la manca de comunicació.
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Imma Monsó
Escriptora

!

un soroll confús. Paraules d’experts
en res, d’entusiastes de l’opinió, d’a-
mants de la falsa polèmica, de tertu-
lians professionals, d’aficionats a la
monòtona repetició de consignes, de
parladors que prenen la paraula i no la
deixen ni a empentes... Sí, l’excés de
paraules m’aclapara: les dels altres,
les dels mitjans, les del carrer, les
meues... ( les meues també em
sobren, no cal dir-ho: en tinc un fart!).

Per posar-hi remei, he passat
unes setmanes d’aïllament voluntari,
fruit d’una sistemàtica i misantròpica
recerca del silenci. I m’ha agradat.
M’ha agradat descobrir com en pot
ser, de gloriosa, la manca de comuni-
cació. He estat setmanes sense ni
una notícia, ni un diari, ni tan sols un
miserable minut de ràdio. Setmanes
sense les converses habituals amb
els amics habituals. Setmanes sense

veïns. Setmanes sense cobertura:
només una ratlleta sota un freixe.
Setmanes en què la boca se m’asse-
cava de no parlar i, quan volia pronun-
ciar una paraula, no em sortia.

I ara s’han acabat. Dintre de
poques hores tornaré a parlar.
Tornaré a enfrontar-me amb les notí-
cies tot i que segur que els titulars no
em sorprendran gaire, de tan repeti-
t ius. Tornaré a estar en un tren
avisant la família que acabo de pujar
al tren, entre d’altres viatgers que
també avisen la família que acaben
de pujar al tren, que ja són a dalt del
tren, que aviat baixaran del tren, que
ja han baixat. Tornaré a omplir-me de
discursos de polítics, a perdre el
temps en reunions laborals infructu-
oses, a dir un munt de paraules
innecessàries en família (inneces -
sàries perquè de vegades la comuni-
cació és tan perfecta que qualsevol
paraula sobra, o innecessàries per -
què és tan imperfecta que les pa -
raules seran mal interpretades i mal
enteses), i tornaré a pensar que les
parelles que diuen “Nosaltres hem
durat tant perquè sempre ho parlem
tot” són temibles i a la vegada
admirables, no per durar tant, ni per
parlar-ho tot, sinó per haver durat
tant parlant pels descosits. I en aque-
stes circumstàncies em trobo quan,
de sobte, recordo que fa dos mesos
em vàreu encarregar un text sobre “la
necessitat de la comunicació”.
Doncs, ja ho veieu, amics: aquest
cop no podrà ser. De fet, estic més
convençuda que mai que cal acabar
d’una vegada amb aquesta falòrnia
que la comunicació és necessària.
Potser no ho és tant. O potser està
sobrevalorada. Potser és que come-
tem excessos amb ella, darrerament.
O potser és que, més que sobrar-nos
paraules, ens falten orelles."

amics
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Joan Bosch Sampedro va néixer
a Barcelona el maig de 1937, a
la Rambla, enmig dels Fets de

Maig que George Orwell descriu
apassionadament al seu l l ibre
Homenatge a Catalunya. Va estudiar
la carrera d’aparelladors a Barcelona i
la de pèrit de mines a Manresa, i ha
exercit la professió col·laborant en la
majoria de projectes que han confor-
mat la Barcelona actual: l’estadi olím-
pic, l’Hotel Arts, el MACBA, el Centre
de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB), el Centre d’Arts
Santa Mònica, el Museu de la Ciència
i de la Tècnica de Catalunya (MNAC-
TEC) de Terrassa, el monument a
Colom, o la plaça de Sants, entre
molts altres. Des de l ’any 1987,
col·labora en les obres de la Sagrada
Família, al principi portant la direcció
d’obra i a hores d’ara la seguretat, que
implica garantir l’execució vetllant per
la seguretat tant dels operaris com
dels visitants, o l’organització del bosc
de grues, les més altes en funciona-
ment a Europa i que han de donar ser-
vei a les difícils tasques en altura que
s’hi realitzen.

Com s’inicia la seua relació
amb les Valls d’Àneu?

Jo vaig “descobrir” la natura quan
me’n vaig anar a viure a Manresa, als
vuit anys, i començo a anar d’excursió
pels voltants, descobreixo unes foto-
grafies del meu pare a l’estany de
Sant Maurici i als estius començo a
practicar la pesca de barbs, bagres i
crancs. Després es produeix un
parèntesi provocat per la pròpia vida,
l’inici de l’edat adulta i no és fins als
anys setanta que, amb tres fills i la
recomanació del pediatra per resoldre
una qüestió de pitus, descobreixo la
Guingueta, que m’apropa de nou a

Montse Bosch

Arxiu familiar
Ferran Rella

!

De la Sagrada  
Entrevista a Joan Bosch

una v
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  Família als Carros de Foc:

 vida de passions
Sant Maurici i a la pesca. Com qui no
vol la cosa, aquest any hem celebrat
els quaranta-dos anys de la nostra
fidelitat al territori i als nostres amics
de l’Hotel Poldo. 

La Guingueta, i per extensió les
Valls d’Àneu, deu haver canviat
molt en aquests quaranta anys
llargs, no?

Doncs, sí; ara ja no és la natura
verge que nosaltres vam conèixer, les
muntanyes s’han “popularitzat” i
alguns els falten el respecte, ignorant
el risc que tenen. Avui les persones
s’atreveixen a fer qualsevol cosa. Jo
vaig aprendre del meu pare l’estima
per la muntanya en un moment en
què era tan inaccessible que, per
exemple, quan vaig pujar per primera
vegada a Sant Maurici vam haver d’a-
nar de Manresa a la Pobla de Segur
en tren, d’allà a Espot en cotxe de
línia, i a partir d’allà fer l’ascensió a
peu. Va ser una excursió que em va

quedar gravada i que, en el seu
moment, va ser una veritable fita per-
sonal.

I amb la pica d’Estats tens tam-
bé una relació especial.

Si no em falla la memòria, hi he
pujat tres vegades. Als anys vuitanta,
vaig ajudar a crear un grup d’excur-
sionistes amb els companys amb els
quals jugava a tennis, i la primera
excursió que vam organitzar va ser a
la pica d’Estats. Era l’any del cente-
nari de l ’ascensió que havia fet
mossèn Cinto Verdaguer i nosaltres
vam organitzar la nostra excursió,
sense ser conscients de la importàn-
cia de la data, fent nit al pla de
Canalbona, amb la sort de coincidir
amb un dia clar que ens va permetre
dominar la panoràmica de tot el
Pirineu català. Per a celebrar el cen-
tenari, poc després també hi va anar
el president Pujol, però nosaltres hi
havíem estat primer! 

Amb els anys, m’he fet conscient
de la meravella d’aquest tros de
Pirineu, incomparable pel gran nom-
bre de llacs que l’adornen (i que supo-
so que m’agraden també pel fet de ser
pescador). L’any 2007 vaig gaudir de
la ruta dels Carros de Foc i de con-
templar aproximadament cinquanta
llacs en el trajecte. Crec que el nostre
Pirineu només es veu superat per l’ex-
periència del Tour del Montblanc, que
també vaig fer en una setmana. 

Parlant d’efemèrides, l’any que
ve penses celebrar els cinquanta
anys de casat amb els sis fills i els
onze nets. Aquest any has celebrat
els cinquanta anys de professió, els
vint-i-cinc de la teua col·laboració a
la Sagrada Família. Suposem que la
professió també ha canviat molt...

Doncs, sí. Certament han canviat
tant la ciència com la tecnologia, però
sento dir que, en canvi, no ha millorat
prou la indústria de la construcció:
envejo el que ha evolucionat la indús-
tria automobilística o la medicina,
però crec que la construcció segueix
sent un sector que no satisfà el ciu-
tadà. Però potser aquesta és una per-
cepció que em puc permetre ara, que
ja estic una mica de tornada de tot.

Amarant-se de Pirineu.

21286 REVISTA NABIUS 10:Maqueta Nabius  16/11/12  10:07  Página 3



Sabem que ets un magnífic
cicerone per a visitar la Sagrada
Família des del punt de vista de l’o-
bra: què ens pots explicar en
aquest breu espai que ens empenyi
a fer la visita encara que només
sigui com a visitants?

Només crec que hi ha un símbol
distintiu i únic: l’arquitectura, tant
estructural com artística, no té paran-
gó. Entre altres coses destacables, la
mancança de superfícies planes afa-
voreix en gran mesura evitar la rever-
beració tot i les grans dimensions del
temple. I em sembla difícil de com-
prendre com, amb la tecnologia d’un
segle i escaig enrere, algú pogués
imaginar i projectar un edifici d’aques-
tes característiques i que fos capaç de
creure que algú acabaria construint-
lo. Hauríeu de saber que 125 anys
després del seu inici, encara no tenim
el projecte acabat i, per tant, sense
ordinadors encara estaríem a un tren-
ta o quaranta per cent de l’execució.
La tecnologia i la “col· laboració”
econòmica dels turistes han donat
una empenta al projecte que segur
que Gaudí no podia ni imaginar.

Parlem de pesca?
La veritat és que amb els anys he

anat perdent interès per la pesca i

guanyant-ne per la professió; diguem
que m’allunyo del prototipus de preju-
bilat habitual, que es va fent gran i
pensa més en els hobbies que a anar
a treballar. 

Vaig tenir la sort que l’any 2000 i
amb seixanta-tres anys em van oferir

4

l’oportunitat d’incorporar-me a l’en-
senyament de la professió des de la
Universitat, la qual cosa m’ha propor-
cionat la satisfacció de pensar que
deixava en herència com a mínim els
coneixements, ja que no podia deixar
fortuna…

Transmetre coneixements i
transmetre passions: sembla que
els seus fills no han sortit gaire
pescadors ni muntanyencs, no?

No, no gaire. N’hi ha un parell
que han estat capaços de gaudir de
l’ensenyança, i és cert que tots sen-
ten el plaer i la necessitat de reunir-
nos com a mínim un cop a l’any en
aquesta zona del Pirineu català que
tant estimem tots. Aquest any érem
vint-i-dos al voltant de la taula i la
veritat és que feia molt de goig tenir
reunida una família tan nombrosa, tot
i que les circumstàncies de la vida
ens hagin portat a tenir-la repartida
per diversos llocs. La meua dona i jo
seguim venint cada any a passar l’es-
tiu i els meus fills hi vénen sovint amb
els néts. Tinc una filla que estiueja a
Son, sóc soci del Consell Cultural de
les Valls d’Àneu i la veritat és que
aquí tots hem estat ben feliços. I que
duri..."

Gairebé
sobrevolant la
nau central
de la
Sagrada
Família, una
passió arqui-
tectònica.

Al llac de la Guingueta d’Àneu, jugant a atrapar truites.
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Montserrat Pagès
Conservadora de Romànic. Museu Nacional d’Art de Catalunya

Joan Blanco /CCVÀ

!

Per les prospeccions efectuades
a l’església gràcies al programa
Romànic Obert, s’hi han desco-

bert noves pintures murals romàni-
ques que, amb les que hi ha al MNAC
i al Museu Diocesà d’Urgell, han de
permetre un millor coneixement del
seu programa decoratiu.

Al tram més oriental del mur sud
hi ha dos registres superposats, sem-
bla que amb una escena en cadas-
cun, la inferior de les quals amb un
sant amb un bastó o bàcul i una ciutat
o palau al seu davant, amb un gran
animal a dins. De l’escena de dalt,
se’n conserva poc, però, pels vestigis
d’una túnica, d’un escut ovalat i d’una
serp a sota, es podria deduir que hi
havia sant Miquel matant el drac. 

Les altres pintures descobertes,
situades a la part alta dels murs romà-
nics, van quedar ocultes quan, un cop

Programa Romànic Obert

Les noves pintures romàniques
descobertes a Sorpe

Sant Pere de Sorpe continua mostrant
una engrescadora fertilitat pictòrica.
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colors, de gran qualitat, con-
serven tot el seu esclat. Hi ha
les restes d’una greca, d’una
inscripció i de l’escena de
l’Anunciació a sota, amb els
caps, més clar l’un que l’al-
tre, de Maria i Elisabet. Era
situada entre l’Anunciació i
el Naixe ment, conservades
al MNAC. A l’edifici, hi ha
encara altres restes i ves-
tigis pictòrics a les parets
properes, a més de les
empremtes de les pintu-
res que es conserven als
dos museus esmentats.
Aquestes noves pintu-
res són molt importants
tant per al coneixe-
ment del programa
decoratiu i iconogràfic
de l’església com per
al de la pintura romà-
nica catalana en
general, i  aporten

informació respecte de l’estructura
romànica de l’edifici i les seues fases
constructives. I, és més, no es pot
descartar que rere els contraforts de
la volta actual hi pugui haver més pin-
tures, que serien un tresor amagat,
com les ara descobertes. Per tot ple-
gat, seria molt important que hi
hagués un projecte o pla director que
preveiés l’exploració sistemàtica dels
murs i la restauració exhaustiva de
l’edifici."

6

s’enderrocaren dos dels absis i la
coberta primitiva de la nau (segura-
ment amb els terratrèmols del segle
XV), es bastí la volta actual. Aquestes
pintures, l’existència de les quals ja
s’intuïa (Nabius, núm. 6, desembre de
2009), es poden contemplar des de
l’espai angost que queda entre aques-
ta volta i la teulada. Segurament per
causa d’aquest confinament, els

Programa Romànic  O

Recuperació i conserva-
ció  in situ, accions
imprescindibles per retor-
nar a l’església l’interès
com a focus del romànic
català dels Pirineus.
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Neus Casal
Conservadora-restauradora. Restauradora en cap de les pintures de Sorpe

Pere Rovira 
CRBMC, director de la intervenció

Carles Aymerich/CRBMC

!

La intervenció de conservació i
restauració de les pintures
murals de l’església de Sant

Pere de Sorpe, un periple iniciat el
2004 però tècnicament dut a terme
durant el mesos d’abril i maig del
2012, la podem veure com el paradig-
ma de les intervencions en pintura
mural que actualment són impulsades
i dirigides des del Centre de Restau -
ració de Béns Mobles Catalunya
(CRBMC): la sensibilitat objectiva i l’o-
bligació científica de recuperar les
restes murals de les esglésies i la
seua ubicació original, en especial en
aquelles en les quals es retiraren les
decoracions. Aquesta mena d’actua-
cions són, per als investigadors, pri-
mordials davant la manca de docu-
mentació que relaciona edif ici i
decoració, unitats conceptuals sepa-
rades sense remei.

Aquesta actuació en conservació
i restauració proposava, en primer
lloc, la recuperació i posada en valor
de les empremtes de les pintures
romàniques arrencades i que eren
visibles a la capçalera original, actual-
ment el cor i l’entrada de l’església.
Aquestes pintures havien estat arren-
cades primerament el 1929 (i també,
desafortunadament, el 1964) amb
l’objectiu de salvar-les de l’exportació,
en el context de redescoberta, revalo-
ració i salvament del patrimoni piri-
nenc català que va tenir lloc a princi-
pis del segle XX, quan es van arrencar
la majoria de les pintures murals
medievals catalanes. L’estigma de la
pèrdua de les pintures de la col·legia-
ta de Santa Maria de Mur era present
des del 1919, i la Junta de Museus de
Barcelona ho tenia clar. 

Les pintures de Sorpe (pintades
pels tres mestres de Sorpe a mitjan
segle XII, poc després de la construc-
ció de l’edifici) van ser dipositades al

c  Obert

Sant Pere de Sorpe:
paradigma d’intervenció mural
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Museu Nacional d’Art de Catalunya
(la major part) i al Museu Diocesà de
la Seu d’Urgell (l’escena corresponent
al banquet d’Epuló, provinent d’una
capella edificada al primer pis del
campanar).1 L’església, com tantes
altres a les Valls d’Àneu, es mostrava
desproveïda del seu principal contin-
gut artístic i les restes pictòriques que-
daven perdudes i confuses en els
paraments, sense cap significació
estètica racional. Aquestes pintures
s’ubicaven a la zona més pròxima a
l’antic presbiteri; cal pensar, però, que
en època medieval devien decorar
gairebé la totalitat de l’edifici, en un
cicle iconogràfic complet. En el seu
lloc, fruit del procediment tècnic dels
arrencaments a strappo, hi van que-
dar les capes de lliscat amb restes de
policromia prou signif icatives.
Aquests vestigis murals constitueixen
un testimoni arqueològic rellevant.
D’una banda, permeten estudiar cla-
rament la distribució del cicle mural en
relació amb l’espai arquitectònic origi-
nal. D’altra banda, aporten dades inte-
ressants sobre la tècnica pictòrica
emprada (pintura al fresc), els mate-
rials constituents de l’obra (diferencia-
ció entre els diversos morters de pre-
paració usats pels diferents mestres) i
el procediment de treball utilitzat (bas-
timentada,2 mètodes de traspàs del
dibuix preparatori, etc.). 

En segon lloc, la intervenció plante-
java l’oportunitat d’esbrinar si encara
s’hi conservaven alguns fragments de
pintura que no haguessin estat arren-

1. Montserrat PAGÈS, Sobre pintura romànica cata-
lana, noves aportacions, Barcelona, Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, 2009, p. 86.
2. La bastimentada és la traducció literal del terme
italià ponte o pontate, que fa referència a la jornada
de treball corresponent a la distància i alçada que
marca una bastida, i que representava una superfí-
cie concreta a preparar i pintar al fresc. 

cats, tal com podia semblar per les
seues característiques arquitectòniques
i per la forma de les pintures arrencades
del MNAC. En efecte, els treballs han
permès la troballa de noves pintures
murals romàniques que fins ara havien
restat ocultes, bé sigui per encalcinats
posteriors (com la sorprenent escena
del mur sud de la capella sud-est, enca-
ra en estudi) o bé per les modificacions
arquitectòniques d’època barroca (com
les pintures ocultes en l’espai sotateula-
da, per sobre de les voltes d’aresta
barroques). 

La descoberta d’aquests fragments
és important, principalment per dos
motius. D’una banda, posen en relleu
l’autèntic valor i significat de les pintures
en el seu context original, i en aquest

Analitzant detalladament la descoberta.
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sentit la seua conservació in situ pot
contribuir de manera notable a retornar
a l’església el seu interès com a focus
del Romànic català dels Pirineus. De
l’altra, aquests fragments aporten una
valuosa informació sobre les pintures
romàniques de Sorpe, tant des del punt
de vista tècnic com de la història de l’art
i de l’estudi iconogràfic, ja que comple-
menten les escenes ja conegudes del
cicle mural.

És sobretot a partir de l’arrenca-
ment de les pintures que l’església va
caure en un progressiu estat d’abando-
nament que, a excepció d’intervencions
puntuals, havia perdurat fins a l’actuali-
tat. Aquesta deixadesa concernia
sobretot l’espai interior de l’edifici; els
paraments presentaven múltiples repa-
racions, enguixats i encalcinats que
ocultaven la major part de superfícies, i
els espais es trobaven greument afec-
tats per la presència d’humitats, proce-
dents de les filtracions d’aigua de les
cobertes i de la capil·laritat del terreny
adjacent. En aquest sentit, l’actuació de

recuperació de les pintures ha anat
acompanyada d’una actuació integral
que ha resolt aquestes problemàtiques i
que ha procurat l ’arranjament dels
espais interiors; només d’aquesta
manera es podia garantir la correcta
conservació futura de les pintures, i la
seua preservació en un entorn adequat.

La intervenció directa sobre els
vestigis i les pintures murals ha consistit
en l’eliminació de materials afegits en
les diverses superfícies a recuperar
(morters, ciments, enguixats i encalci-
nats), la consolidació dels morters no
cohesionats i disgregats (farciment de
bosses d’aire amb morters hidràulics
d’injecció i consolidació dels morters
amb un preparat a base de silicats d’e-
til), el segellat d’esquerdes (amb mor-
ters de calç i sorra) i la fixació puntual de
la policromia (mitjançant resina acrílica
en dispersió aquosa). La presentació
final del conjunt ha seguit un criteri
arqueològic, consistent en el bisellatge
perimetral de les superfícies, i la seua
presentació en el parament a pedra vis-

ta (conservant els encintats originals i
amb el convenient rejuntat de carreus)
o, en els arcs triomfals, amb un morter
de presentació a un nivell més baix que
el de l’original, per tal d’afavorir la inte-
gració visual del conjunt. Les pintures
que es conserven en l’espai de sotateu-
lada només han estat consolidades,
sense eliminar les capes sobreposades
que de moment les protegeixen, per tal
de garantir una millor conservació, en
espera d’una futura intervenció de major
envergadura que permeti condicionar i
mostrar aquesta àrea, que actualment
queda oculta al visitant. 

Finalment, cal comentar que el des-
cobriment i la restauració dels para-
ments han permès inferir diverses hipò-
tesis i extreure conclusions sobre la
complexa configuració arquitectònica de
l’edifici, que ha patit importants modifica-
cions al llarg del temps. Aquestes refor-
mes, les més importants de les quals es
van produir entre els segles XVI i XVIII,
alteren notablement la construcció origi-
nal i confereixen a l’espai interior una
morfologia més pròpia de l’època barro-
ca (capgirament de la capçalera, com-
partimentació de les naus laterals en
capelles, afegit de voltes d’aresta, ins-
tal·lació d’un cor de fusta, etc.). 

En estreta relació amb aquestes
modificacions arquitectòniques, es plan-
teja la comprensió de la seqüència deco-
rativa dels espais interiors de l’església,
un aspecte complex en fase d’estudi i
sobre el qual caldria aprofundir. Les pin-
tures romàniques conviuen amb un
seguit de decoracions murals d’èpoques
posteriors que, juntament amb diversos
encalcinats, es van afegir per proporcio-
nar una nova estètica a l’interior de l’edi-
fici, seguint les modes de l’època. La cro-
nologia d’aquestes pintures se situa
probablement entre els segles XVI i XIX, i
actualment es troben majoritàriament
ocultes per capes d’encalcinat i de pintu-
ra plàstica. En aquestes pintures no
romàniques, en espera d’una intervenció
que en permeti el descobriment i la con-
servació i restauració, només s’hi han
realitzat algunes cales de prospecció per
determinar-ne l’abast i diverses consoli-
dacions puntuals d’urgència per evitar-
ne el despreniment i caiguda. En aquest
cas, hem deixat a la vista un seguit de
“finestres” que mostren les diferents
decoracions existents a l’interior de l’edi-
fici, mostra evident de la decoració
barroca original de l’església."

Finestres en el para-
ment, testimonis de
decoració barroca.
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El  dissabte 18 d’agost,
l’Ajuntament de la Guingueta
d’Àneu va inaugurar oficialment

el nou Centre d’Interpretació del
Patrimoni de les Viles Closes, a
Escaló.

L’edifici consta de dues plantes. A
la planta inferior, hi trobem una agro-
botiga, Lo Rebost d’Escaló, en funcio-
nament des del passat 10 d’agost, on
es poden adquirir productes de proxi-
mitat i que també funciona com a local
social del mateix poble.

A la planta superior podem visitar
el Centre d’Interpretació, amb la infor-
mació necessària per a descobrir un
complet conjunt monumental de for-
ma interactiva i autoguiada. PYRE-
NEA Audiovisuals, una petita empre-
sa localitzada al territori i amb una
àmplia experiència de més de deu
anys en l’elaboració de continguts
interactius, ha elaborat íntegrament
aquesta proposta. 

El d’Escaló és un centre d’inter-
pretació basat en la interacció i l’auto-
guiatge, realitzat majoritàriament amb
el suport de mitjans audiovisuals. Per
això, el Centre no és l’objectiu de visita
en si mateix, sinó un vehicle de motiva-
ció i d’informació que fa possible una
visita completa al conjunt patrimonial,

10

Centre d’Interpretació

Antoni Añó

CIPVC

!

les Viles Closes
del Patrimoni de

format per tres eixos vertebradors: la
vila closa d’Escaló, la torre romànica
del segle XI i l’antic monestir benedictí
de Sant Pere del Burgal.

Els elements que conformen el
Centre són: l’audiovisual interactiu
tàctil, en què trobareu continguts des-
criptius que fan referència als tres
eixos vertebradors; un opuscle auto-

guiat imprès que es complementa
amb uns marcadors indicatius situats
al llarg d’un itinerari de la vila closa
d’Escaló, i la projecció d’un documen-
tal de la visita, en el qual un virtual
guia interpretador ens convida a rea-
litzar l’itinerari proposat dels tres eixos
del Centre d’Interpretació del
Patrimoni de les Viles Closes."
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Inicia la singladura poètica l’any
1983 amb el quadern Marines i la
publicació del seu primer poemari,

Guants de macam, el 1985, que va
guanyar el Premi Amadeu Oller. Una
carrera poètica de prop de trenta anys
que, de llavors ençà, ha continuat
amb Carmí vora els llavis (1986),
Dalila (1987), La terra interior (1989),
Imitació de la soledat (1990) i L’home
no confia en la ciutat (1996). Ha publi-
cat poemes en moltíssimes antolo-
gies, entre les quals Herba de prat
(Lleida, 1996), recull poètic publicat a
instàncies del Consell Cultural de les
Valls d’Àneu dins el marc de la sego-
na Trobada d’Escriptors al Pirineu
(1995). Hi inclou dos poemes:
“Tornada a Esterri” i “Desconfiança”.
Expert en poesia galaicoportuguesa,
ha traduït obres d’Eugénio de
Andrade, Jorge Sousa Braga, Ana
Marques Gastao, Xosé María Diaz
Castro, entre d’altres, i darrerament

Lisboa. Llibre de bord, veus, mira-
des, records (València, 2009), de
José Cardoso Pires, i el Libro de los
minutos y otros poemas, de
Gemma Gorga (Paiporta, 2010).

Amb La terra interior i altres poe-
mes (València, 2011), segons el
seu prologuista Sam Abrams, fruit
d’una relectura en profundi-
tat, d’una llarga i profunda refle-
xió, Vicent Berenguer assoleix la
maduresa poètica a través d’una
extraordinària unitat formal i esti-
lística per tal de realitzar un
homenatge evocador de la terra
i el poble natal. L’obra gira
entorn de tres temes essen-
cials: la realitat física, l’alteritat i
el món de les idees."

Vicent
CCVÀ

Joan Blanco/CCVÀ

!

Molt m’agrada el que em féu dir una amiga
Gran meravella reposar amb tu,
entre les teues cames com les serres
que ara tot just m’estreneyen i m’eleven,

o adés m’endinsava als teus torrents!
Davall meu, en sentir-te tan sencera,
és que m’enlaire, perquè així m’amolles
enllà dels núvols

i les aigües d’Àneu,
sobre les crestes, les torres les herbes
que obrin ací les parpelles als camps
—si camps calia per morir a Esterri—,

hores de perfecció, cames fèrtils,
quan encara els rius no són sinó neu!
Això sentia quan cremava el dia.

(26-I-96) Herba de prat. Lleida: 
Pagès editors, 1996.

Tornada a Esterri

Berenguer
(Banyeres de Mariola, 1955)
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Yo no he encontrado aún mi forma de vivir,
però no importa. Tal vez no es necesario
(Luis Rosales).

La taula, el got, el llum i el declivi
de la nit de nou vénen en comparsa
a ferir el silenci lluny dels horts

d’una altra edat.

Mesurar l’esperança no és gens dolç,
ni tampoc savi beure’m els retrats
familiars que sempre eixuguen penes

de trista excusa.

Un home vell camina arrossegant
així del cos el passat imperfecte;
potser fóra millor mentir i perdre’s

en altres cossos.

potser més val assaborir la fruita
tardana de novembre i el raïm
d’aquesta sobretaula sense temps,

sense cap llàgrima,

com la matèria d’aquest costum
après per imitar un orgull sense esma
i dels crepuscles l’instant que dissol
la coradella innoble.

Altres poemes (1996-2008). La terra interior i
altres poemes. València: Denes, 2011.

A l’estiu el migdia s’eixampla,
no cap entre el mar i la terra.
Els capvespres són trivials, impacients,
adients per a pensar en versos, copes,
corones on cremar la mirada.

A l’estiu els cavalls d’espases
s’apaivaguen en camins de pols
i enverinen d’espurnes les pedres.
L’escuma és el somni de la boca
i hom no viu el dia sinó el pensa.

La terra interior. La terra interior i altres poemes.
València: Denes, 2011.

Reitere les paraules,
en mi es defan en síl·labes

que naufraguen,
de llavi a llavi,

inabastables com la carn
que crema el tacte i la mirada.

Reitere les paraules
Com Orfeu reprèn el viatges

Que fracassen.
Pas a pas, mot a mot,

va passant tota aquesta vida
que no pot contindre’s en mi.

Tanta vida en el reduït món
d’arena que a diari s’esborra.

Per què moriré jo
si cada gra d’arena

edifica?

L’home no confia en la ciutat. La terra interior i
altres poemes. València: Denes. 2011.

Una forma de viure

Solstici

Final d’estiu
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Ignasi Sinfreu

Arxiu autor

!

La raça bovina pallaresa consti-
tueix l’exemple més típic de
raça en “estat relíquia” existent

a Catalunya i és, per tant, un patrimo-
ni genètic d’indubtable interès històric
i cultural.

Ara per ara, podem dir que en
resten identificats aproximadament
uns cinquanta individus, entre mas-
cles, femelles i vedells, que represen-
ten els darrers vestigis de les vaques
ancestrals de la zona que, a mitjan
segle XX, es van anar encreuant amb
boví lleter importat de Suïssa (bruna
alpina) i van donar lloc, a través d’en-
creuaments repetits i de selecció de
caràcters carnis, a l’actual bruna dels
Pirineus, àmpliament estesa per la
zona i per tot Catalunya.

Morfològicament i productiva, és
molt semblant a la bruna, tot i que se’n
diferencia, principalment, per la colo-
ració uniformement blanca de la seua
capa, per la qual cosa era anomenada
popularment “vaca blanca” o “blanca
del Pallars”; el nom de “pallaresa” l’ha
rebut recentment.

Crónica de la recuperació d’una raça
La vaca pallaresa

Segons havien sentit explicar els
padrins, s’havien entrat bovins blancs
des de França a l’actual comarca del
Pallars Sobirà cap a mitjan segle XVIII, i
aquests exemplars es van encreuar
amb les races autòctones, fet que va
donar lloc a la pallaresa. A partir d’a-
quí, es van anar propagant per la resta
de valls de la comarca i de les comar-

ques veïnes, com la Vall d’Aran, el
Pallars Jussà i l’Alt Urgell.

Del segle XIX, s’han pogut trobar
algunes declaracions jurades de rama-
deria i alguns registres especials de
ramaderia de diferents pobles dels
Pallars Sobirà en què figura l’existèn-
cia de vaques pallareses en moltes
cases. Eren emprades com de triple

Exemplar de vaca
pallaresa amb la seua
cria a pastures durant
l’època estival a la
muntanyeta de Besan.

Vaques pallareses enjovades a
Escós el 1959, amb Lluís Isanta.
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Vaques pallareses pasturant a Besan.
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aptitud (treball-llet-carn), però sobretot
molt valorades per al treball gràcies a
la seua gran talla.

Va ser durant la primera meitat del
segle XX quan va tenir la seua màxima
esplendor, ja que, a més de ser valora-
da per al treball, també va passar-ho a
ser per a criar vedells per a carn. Es
calcula que un quaranta per cent dels
bovins existents a la comarca eren de
la raça (registres especials de ramade-
ria). La resta es dividia entre algun
ecotip de l’actual pirinenca (moltes
provinents de la Vall d’Aran, de color
roig), unes altres de negres o fosques,
i la mascarada (extingida a la segona
meitat de segle XX per absorció amb la
bruna dels Pirineus).

Tots els padrins coincideixen a dir
que les blanques del Pallars eren unes
vaques de gran talla, valentes per a
llaurar (fotografia 2), molt dòcils,
manejables i bones criadores de
vedells, amb capacitat lletera suficient
per a la cria i que parien bons animals
per vendre. 

Cap a mitjan segle XX (anys cin-
quanta i seixanta), va arribar la crisi de
la ramaderia cavallina a causa de la
mecanització. Per tant, de retruc tam-
bé se’n va veure ressentida la cabana
bovina de treball, tot i que a finals dels
anys cinquanta encara quedava un
nombre important d’animals de la raça.
Entre aquest fet i la introducció de
races bovines lleteres (bruna alpina i,
més endavant, frisona) la població de

raça pallaresa es va veure molt dismi-
nuïda en no poder competir en produc-
ció de llet, i tots els exemplars es van
anar encreuant amb la nova bruna per
a produir llet (a partir dels anys seixan-
ta i setanta, la gran majoria de les
explotacions es van convertir en llete-
res). Progressivament, la raça pallare-
sa va esdevenir residual fins que desa-
paregué, substituïda per la bruna dels
Pirineus. 

Quan va arribar la crisi de la llet
(anys vuitanta), les característiques
productives de les vaques existents al
Pirineu es van reorientar cap a la
recerca d’unes bones característiques
càrnies. Així, els bovins autòctons ja
existents a la zona de les races que
s’han esmentat més amunt, i potser
alguna altra, es van anar encreuant
amb la bruna alpina abans importada
de Suïssa, cosa que va donar lloc a
l’actual població de bruna dels

Parell de vaques llaurant; dècada dels anys vint.
S’hi pot observar una vaca pallaresa en primer pla
amb una altra de la qual no es pot precisar la
raça. Foto: Casa Camp de Llessui.

Pirineus. Quan això s’esdevingué, la
pallaresa ja no va poder remuntar a
causa del seu baix nombre.

El cens de blanca del Pallars va
anar disminuint progressivament. A
principi de la dècada dels vuitanta ja no
arribava al dos per cent del total del boví
de la comarca del Pallars Sobirà. A par-
tir d’aquí, va anar quedant disseminada,
cada vegada en menor nombre, per
pobles i bordes, i s’arribà fins a la seua
pràctica desaparició (van quedar només
uns deu animals de la raça).

Avui per avui es té constància de
la seua presència en quatre explota-
cions del Pallars Sobirà: Borda de
Falip, Besan (municipi d’Alins);
Lladorre (municipi de Lladorre); Escós
(municipi de Soriguera), i Santa Creu,
Llarvén (municipi de Sort). Aquestes
ramaderies participen en el programa
de recuperació i millora de la raça.

L’any 2008 es va aconseguir una
fita històrica amb el seu reconeixement
per part del Parlament de la Gene -
ralitat de Catalunya com a raça autòc-
tona catalana. Una altra acció impor-
tant també ha estat la creació de
l’Associació de Criadors l’octubre del
2010, amb la posterior entrada en fun-
cionament del Llibre Genealògic el 30
de juny de 2011.

Ara per ara, els esforços se cen-
tren a augmentar els efectius i millorar
la raça, amb l ’ajut tècnic del
Departament de Veterinària de la
Universitat Autònoma de Barcelona."
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L’any 1987 naixia l ’Escola de
Natura de la mà del Consell
Cultural de les Valls d’Àneu,

amb l’objectiu de donar a conèixer el
patrimoni natural de les Valls d’Àneu
als alumnes de secundària de tot
Catalunya.

El projecte de l’Escola de Natura
Valls d’Àneu, en què es definia quins
havien de ser els continguts teòrics i
pràctics en els quals es volia incidir,
quins serien els itineraris a realitzar i
com s’havien de desenvolupar les
estades amb els alumnes, va ser rea-

Mar Balagué, Neus Bardina, Laura Breu i Esther Gras
Professores del Camp d’Aprenentatge Valls d’Àneu

CAVÀ

!

El patrimoni natural a l’abast

El Camp d’Aprenentatge
Valls d’Àneu compleix
vint-i-cinc anys

l i tzat per Xavier Castells, Jaume
Comas, Ester Isus i Ferran Rella.

Els fruits d’aquest primer projecte
es van començar a recoll ir aquell
mateix curs 1987-1988 amb el pas de
dotze escoles d’arreu de Catalunya,
amb 351 alumnes que van dur a terme
les activitats proposades per l’Escola
de Natura, amb Xavier Castells i
Jaume Comas com a professors.

Ja des del principi, l’Escola de
Natura queda ubicada a l ’edif ici
Joaquim Morelló, compartint espais
amb l’Escola Llar i el menjador esco-
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lar. Això ha permès poder disposar de
tots els serveis que ofereix la població
d’Esterri d’Àneu, tant a nivell educatiu,
cultural i lúdic, com també comercial o
sanitari.

El curs 1991-1992, l’Escola de
Natura passa a formar part de la Xarxa
de Camps d’Aprenentatge del Depar -
tament d’Ensenyament i deixa de
dependre del Consell Cultural de les
Valls d’Àneu. A partir d’aquest mo -
ment, passa a anomenar-se Camp
d’Aprenentatge Valls d’Àneu. Al DOGC
núm. 1573, del 25 de març de 1992,
apareix l’ordre del 13 de març de crea-
ció de nous camps d’aprenentatge,
que informa de la creació d’aquest
camp d’aprenentatge i de dos més: el
de l’Alt Berguedà i el dels monestirs
del Cister. El fet d’entrar a la Xarxa de
Camps d’Aprenentatge suposa un
gran ressò per a la Vall d’Àneu i con-
cretament per a Esterri d’Àneu.

A partir d’aquest moment, el
Departament va crear una tercera
plaça i al cap d’uns anys una altra, i
quedà establert amb una plantilla de

quatre professors/es que podien aten-
dre fins a un total de seixanta alum-
nes. Els problemes econòmics
actuals, malauradament, han fet que
novament s’hagi reduït el professorat
a tres places.

L’oferta pedagògica, que en un
principi estava adreçada a l’estudi del
patrimoni natural de la Vall d’Àneu, es
va ampliar també a l’estudi del patri-
moni cultural i social, donant a conèi-
xer la nostra vall en tots els seus
àmbits i aprofundint molt més en l’es-
tudi dels diferents aspectes curricu-
lars que són d’interès per als centres
que ens visiten. També es va ampliar
l ’oferta eductiva als alumnes de

primària, i en aquests moments quedà
establert per als alumnes de cicle
mitjà i superior de primària i tots els
cursos de l’ESO, i adaptable quan ha
estat necessari als alumnes d’educa-
ció infantil, cicle inicial i, fins i tot, bat-
xillerat, universitat i escola d’adults.

També es va anar creant l’apartat
d’activitats comarcals amb l’objectiu
de donar a conèixer als nens i ne-
nes de la comarca alguns dels indrets
més representatius de la nostra zona.
Per a assegurar que l’oferta arribava a
tot l’alumnat del Pallars Sobirà, les
activitats que calia prioritzar es van
pactar amb tots els centres de primà-
ria. Les escollides en aquell moment i
que s’han convertit en el pla comarcal
van ser: la Mollera d’Escalarre, el
Gerdar de Sorpe, el Parc Nacional i
l’església de Son. Per tant, tots els
alumnes, quan acaben la primària,
han visitat i estudiat aquests quatre
indrets de la nostra comarca. A més,
també es realitzen altres activitats
segons les necessitats puntuals dels
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centres (estudi dels arbres i arbustos
o descoberta de la seua població al
cicle inicial, orientació, Casa Gassia,
estudi del riu, visita al Museu del
Pastor i usos de la llana...).

Són molts els professionals que
han passat pel Camp d’Aprenentatge
Valls d’Àneu i que han anat deixant el
seu granet de sorra i han contribuït a
fer-lo cada cop més gran, més com-
plert, més adaptat a les noves tecno-
logies i a les demandes actuals dels
mestres i professors dels centres de
Catalunya. Els seus perfils acadè-
mics, que han marcat les línies
pedagògiques que s’han anat creant
al Camp d’Aprenentatge, han estat
molt diversos: biòlegs, geòlegs, histo-
riadors, enginyers agrònoms, ambien -
tòlegs, filòsofs, pedagogs i mestres.
Gràcies a tots aquests professionals
s’han anat creant noves activitats i
actualitzant les ja existents, i d’aques-
ta manera s’ha aconseguit una gran
oferta educativa.

Al llarg d’aquests vint-i-cinc anys
han estat milers i milers els alumnes
que han passat pel Camp d’Apre -
nentatge amb els seus mestres i pro-
fessors i han pogut aprendre i gaudir
de les activitats ofertes pel professo-
rat, que s’han emocionat davant d’un
dia de neu al Parc Nacional, davant
l’església de Son, sentint el soroll del
vent sota els avets del Gerdar, imagi-
nant com vivia la gent d’aquestes valls
a la cuina de Casa Gassia... i que
s’han endut dins el cor un trosset de
les Valls d’Àneu."

Pica Lletres 2012

!
Bep Ortega

Professor de llengua catalana al SES J. Morelló

SES J. Morelló

Èxit de l’Institut Morelló
en el joc de la 
llengua catalana

Els alumnes de 3r d’ESO de
l’Institut Morelló d’Esterri d’Àneu
van participar enguany, per pri-

mera vegada, en el concurs del Pica
Lletres. Els nostres representants van
guanyar la fase territorial (Alt Pirineu)
celebrada a la Seu d’Urgell i van
aconseguir un excel·lent quart lloc en
la fase final nacional a Cervera.

El Pica Lletres és un concurs que
permet als adolescents competir i
divertir-se participant d’una activitat
pedagògica senzilla i engrescadora:
lletrejar paraules en català. De la
combinació d’entreteniment i cultura
que proposa, en resulta una fórmula
fresca i eficaç per a aprendre ortogra-

El concurs

Miquel Font, Ares
Delamoga i Joep Van Nort

a punt per fer història
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fia. Aquest joc persegueix, doncs, entre
d’altres, els objectius següents:

És important remarcar també que
aquest concurs s’emet per TV.

Entretenir, fomentar i promoure l’ús de la llen-
gua catalana, tenint en compte tant el vessant
escrit com l’oral.

Potenciar el desenvolupament favorable de la
comprensió i l’expressió.

Promoure canvis positius en els hàbits d’ús del
català, en les relacions interpersonals entre
els joves i en la percepció de la llengua.

#

#

#

Fase territorial
El mes d’abril es va celebrar a la

Seu d’Urgell la fase territorial del Pica
Lletres. El nostre Centre va participar-
hi amb dos equips formats per Ares
Delamoga, Miquel Font i Joep Van
Noort d’una banda, i per Georgina
Arres, Pau Colomé i Ferran Blanco,
de l’altra. 

En la primera eliminatòria, Ares,
Miquel i Joep van aconseguir una de
les màximes puntuacions de tots els
equips participants passant la xifra de
600 punts, la qual cosa els va perme-
tre accedir a la f inal territorial.
Georgina, Pau i Ferran, però, malgrat

aconseguir uns molt meritoris 580
punts, no van poder passar el tall.

En la final, els nostres represen-
tants van ratllar un nivell altíssim tot
imposant-se amb claredat a l’Institut
Joan Brudieu de la Seu i assolint tam-
bé unes puntuacions molt altes.

Val a dir que l’emoció, els nervis,
el saber fer i el saber estar sempre
van presidir el desenvolupament de
les eliminatòries. Finalment, cal fer
esment del suport incondicional que
van rebre els nostres concursants
dels seus companys de classe i pro-
fessors, que amb crits d’ànim i amb
pancartes segur que van aportar el
seu granet de sorra per a aconseguir
aquesta fita.

Gran Final Nacional
En la fase final nacional celebrada el

mes de juny al Teatre de la Passió de
Cervera, tots els equips finalistes van ser
representats per un únic concursant
escollit entre els tres integrants de cada
equip campió territorial. Per tant, en
aquesta final, van enfrontar-se represen-
tants de l’Alt Pirineu i Aran, de les Terres
de Lleida, de les Terres de l’Ebre, del
Camp de Tarragona, de les Comarques
Centrals, de la Regió Metropolitana de
Barcelona i de les Comarques Gironines.

El desenvolupament del concurs va

L’equip finalista amb els
professors Joan Cosme
Fontdevila I Bep Ortega.
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ÀneuTV, un projecte 

!
Joan Cosme Fondevila

Professor del SES J. Morelló

SES J. Morelló

ser força emocionant pel gran nivell
dels participants. El nostre represen-
tant, el Joep, va aconseguir una quar-
ta posició molt treballada, ja que la
dificultat dels mots a lletrejar era màxi-
ma. En són un bon exemple: assirio-
babilònic, fisicoquímic i escura-xeme-
neies, entre d’altres.

Per acabar, m’agradaria donar
les gràcies a tot els grup de tercer
d’ESO per la implicació en la prepa-
ració del concurs i a tots els com-
panys que van participar directament
o indirecta perquè aquesta activitat
es dugués a terme."

ÀneuTV comença a emetre el
setembre de 2011, en fase de
prova, com a televisió per

Internet de l’institut d’Esterri (SES
Morelló), i el febrer de 2012 inicia la
seua programació amb material de
creació pròpia.

La pensada de fer una televisió
de centre neix tot preparant el projec-
te de recerca de 4t d’ESO per al curs
2011-2012. Amb el consell de Dani
Orte, l’estiu de 2011 tot comença a
prendre forma i passa de ser una idea
amb un punt de pretensió a un projec-
te concret amb dates i terminis de lliu-
rament. El projecte estava concebut

À
an

eu
tv
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per a treballar durant el curs un o
diversos aspectes del currículum que
donessin sentit de síntesi a la tasca
desenvolupada al llarg de la secundà-
ria obligatòria.

El projecte, l’entomem com a
tutors Vicent Alandete, professor de
tecnologia, i jo mateix, que ho sóc de
matemàtiques, i tenim l’ajut impres-
cindible de Judit Benaiges, una pro-
fessional del documental de l’equip
de Dani Orte. L’objectiu bàsic i essen-
cial que ens vam proposar des del

principi va ser que l’alumnat de quart
acabés fent-se seua la televisió i que
la producció de material no fos una
tasca més per a aprovar la matèria,
sinó una conseqüència lògica d’haver
assumit un compromís. Si calgués
mesurar l’èxit del projecte segons el
grau d’assoliment d’aquest objectiu,
s’hauria de dir que ha estat absolut.

L’equip de treball era reduït, dis-
set alumnes, i les tasques encomana-
des, un telenotícies i un capítol de la
sèrie de ficció per a cada mes de pro-
jecte, molt ambicioses. Atès que vam
començar a principi de febrer, s’ha-
vien de produir quatre telenotícies i
una sèrie en quatre capítols abans
d’acabar el curs. L’altre repte impor-
tant va ser treballar en alta definició
(HD), fet que ens va obligar a portar al
límit el material informàtic que ens
facilitava l’edició. Les tasques es van
repartir entre l’alumnat seguint el cri-
teri lògic de la coneixença dels anys, i

es van formar diferents equips de tre-
ball flexibles en nombre i composició:
edició, producció, producció web,
equip tècnic i guionistes.

El futur d’ÀneuTV queda condi-
cionat pels canvis en el currículum de
4t d’ESO, que deixen tocada de mort
una iniciativa que ara haurà de fer fili-

granes per a poder ser inclosa en el
currículum. Malgrat això, la idea inicial
de ser un embrió de televisió en l’àm-
bit d’Àneu continua viva i potser d’ací
a uns anys l’embrió prendrà forma i es
convertirà en una eina més de verte-
bració del territori. El resultat el teniu
penjat a aneutv.wordpress.com

Mercè i Camil·la presentant l’Info Àneu.

Editant de manera entusiasta.

Una escena de quarts de quatre.

TV
À
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El Consell Cultural de les
Valls d’Aneu us desitja`

Bones 
Festes 

i

cultural
any 201

3
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!
Antoni Añó

Quatre sensacions
a les Valls d’Àneu

És a dir, una albada en el seu
moment de màxima esplendor.
Aquesta imatge no cal imaginar-la,
perquè és d’un poder visual absolut i
gairebé primigeni. Sempre que mirem
directament a contrallum, en aquests
moments la naturalesa ens obsequia
la vista i l’esperit. Caldrà, però, planifi-
car l’esdeveniment si volem contem-
plar l’horitzó quan desperta el dia i per
això anirem a fer nit al coll d’una mun-
tanya. Si tot va bé, viurem la màgia de
les boires de matinada i l’esclat ence-
gador del rei sol. I com a testimonis
omnipresents, els tres cims més alts
de Catalunya: la pica d’Estats, el
pic de Verdaguer i el pic de Sotllo.
Mentre reposem enmig del llit d’herba,
en pocs minuts la màgia desapareix
per l’ influx encegador de la llum i lla-
vors ens adonem que cap fotografia
no podria igualar la sensació d’aquell
moment."

El moment abans que els raigs solars omplin l’horitzó

En aquest cas, caldrà visualitzar
la imatge, aclucar els ulls i, a contra-
llum, captar allò que no és evident.
Una composició en què la pura silueta
del poble de Son i la muntanya del
Teso al rerefons només existeix en el
pensament. Sembla que no podem
reflectir-la sense imaginar el resultat
final; desproveït de profunditat, sense
matisos, a penes en dues dimensions,
com si fóssim en un teatre de titelles.
Els fotògrafs sabem que això s’acon-
segueix sense cap mena de retoc
digital, amb l’ajut d’un bon teleobjectiu
i fent servir una mica de tècnica. Per
això, quan deixem a banda la realitat
més evident per a només imaginar,
revelem una sensació amb la força
del nostre pensament."

Imaginem una silueta sota la muntanya màgica
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La bellesa i l’harmonia acostu-
men a ser tan efímeres que sovint ens
provoquen desitjos d’immortalitzar el
moment amb una fotografia. Quan és
ben entrada la tardor, els racons que
envolten el vell monestir de Sant Pere
del Burgal semblen tan intemporals
que, per uns instants, creiem ser pre-
sents en el temps del Romànic tot
contemplant una colla de monjos tras-
tejant coses amunt i avall o bé escol-
tant el so inconfusible dels cants pun-
tuals dels germans benedictins. No
crec que exageri gaire quan sento la
tardor amarada d’espiritualitat en
aquest indret tan inspirador."

Podríem imaginar un campanar
aixecant el vol? De fet, els campanars
són símbols de l’aire purificat i aques-
ta petita meravella sembla suspesa
en el cel. Gairebé no cal saber quina
part del campanar no veiem. Per això
fa l’efecte que s’enlaira amb l’en-
capçalament del pastoret. Els més
vells del poble expliquen que el rellot-
ge tocava les hores i els quarts per-
què tothom ho pogués sentir, tant si
giraven herba a les Planes com si
feien pasturar el bestiar a les
Estanyeres. Llavors se sabia del cert
quina hora és al poble de Son."

El delicat campanar
de les hores suspès
en un núvol de cotó

Un marc delicat de lesenes llombardes
enmig d’una brevíssima tardor
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Festival de Música
Antiga dels Pirineus:

Josep Maria Dutrèn

FMAP - Laura Grimau/CCVÀ

Els deu municipis que van partici-
par-hi el 2011 han esdevingut
catorze el 2012, amb la inclusió

de poblacions d’Andorra, l ’Alta
Ribagorça, el Berguedà i la Cerdanya.
Les entrades venudes enguany han
doblat les de l’any passat. El Govern
d’Euskadi ha pagat per ser país convi-
dat. Aquestes dades il·lustren el pro-
cés que el FeMAP segueix: un procés
de creixement, d’extensió, de consoli-
dació i de reconeixement.

Però no hem arribat al cim ni de
lluny. Tot just n’estem construint els
fonaments. Ja hem guanyat la batalla
de la qualitat artística: tots els comen-
taris sobre els concerts, fets particu-
larment o pels mitjans de comunica-
ció, són molt elogiosos. També hem
fet un pas importantíssim en matèria
de territori, perquè els catorze munici-
pis d’enguany encara es multiplicaran
més en l’edició de 2013, perquè s’hi
ha incorporat Andorra i perquè l’any
vinent esperem que ho faci algun
municipi de la Cerdanya francesa, a
banda de més municipis catalans.

Però després de dos anys, de
cara al 2013, els reptes són impor-
tants: aconseguir que gent de fora vin-
gui al Pirineu expressament a veure
els concerts. Així, els nostres esforços
aniran adreçats a promoure les esta-
des d’uns quants dies amb paquets
turístics complets que incloguin l’allot-
jament, les entrades als espectacles i
altres serveis. Hem de ser capaços,
en aquesta ofensiva, de fer venir nous
turistes, especialment de les ciutats
de Lleida i de Barcelona en una pri-
mera fase. Amb el públic d’una zona
despoblada com les comarques piri-
nenques no podrem mantenir el festi-
val a mitjà termini.

Aquest plantejament ja figurava
en el projecte des del moment que va
néixer, però no es pot començar la
casa per la teulada. Ara ja estem ben
assentats al territori. És l’hora de crear
riquesa a més de divulgar cultura. El
festival no serà important per als
Pirineus perquè la premsa de
Barcelona digui que els concerts són
excel·lents. El festival serà important

quan l’hostaleria i el comerç pirinenc
incrementin la seua facturació. Ho
podem aconseguir amb la unió i l’es-
forç de tots els sectors, de tots els
agents, de totes les persones. Això és
un sender de gran recorregut, un camí
molt llarg. L’hem de fer sense presses,
però sense pauses. Però o el fem junts
o ens quedarem pel camí. I encara hi
ha una cosa més imprescindible: ens
ho hem de creure. Hem de creure que
som capaços d’arribar allà on volem.
Ningú no ho farà per nosaltres."

Foto: Patrícia Márquez

A Santa Maria d’Àneu

Inauguració del Festival pel President de
la Generalitat Artur Mas.

un sender de gran recorregut

A Sant Vicenç d’Esterri d’Àneu.

Judit Badia Mata, integrant del Cor Vivaldi, amb la besàvia
Regina i la seua padrina Maria d’Esterri d’Àneu en acabar 
l’actuació a l’església parroquial.
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El castell de València d’Àneu
està situat en un punt estratègic
que domina tant la vall d’Esterri

com els passos naturals cap a l’Aran i
cap a França a través de la Bonaigua
i de la Noguera Pallaresa. Construït
segurament cap al segle XIII, va esde-
venir ràpidament un dels principals
castells del comtat de Pallars que va
tenir un paper cabdal també en el
conflicte que va enfrontar el darrer
comte, Hug Roger III, amb el rei
Ferran el Catòlic a finals del segle XV.
Aquest enfrontament, que va compor-
tar la invasió del Pallars, va acabar
amb la confiscació del comtat, que va
ser cedit com a marquesat al duc de
Cardona.

El conjunt patrimonial de València d’Àneu:

la història continua

!
Josep M. Vila i Carabasa

Arqueòleg
Núria Laplaza, Mercè Manonelles i Xavier Solans

Arquitectes - Ianua Arquitectures, SCP

CCVÀ - Ianua  Arquitectes

Vista general d’un dels edificis excavats durant la campanya del 2011.
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Tot i la desaparició del comtat, el
castell de València va continuar tenint,
en tant que punt estratègic, un paper
important en els segles posteriors,
especialment durant la Guerra dels
Segadors (mitjan segle XVII). Fins i tot
després de la Guerra Civil de 1936-
1939, amb el castell ja completament
enrunat, s’hi van construir una sèrie
de defenses i s’hi va instal·lar un petit
destacament per tal de frenar possi-
bles atacs dels maquis des de la Vall
d’Aran o des de França.

A partir de començament dels
anys noranta, i fins a l’any 2000, es
van iniciar els primers treballs de
recuperació del castell, que es van
concretar en diverses campanyes
d’excavació arqueològica i treballs
puntuals de consolidació. A partir del
2010 es va reprendre la recerca a par-
tir d’una nova programació que es
perllongarà fins al 2013 i que compor-
tarà no solament l’estudi arqueològic,
sinó també la consolidació i la restau-
ració arquitectòniques.

Pel que fa als resultats de les
excavacions d’aquests darrers anys,
han permès avançar notablement en
el nostre coneixement sobre el castell.
Així, la intervenció de 2010 va deixar
a la vista tota la muralla de tancament
del recinte de la fortificació, que fins
aleshores es coneixia d’una manera
molt parcial. Es va poder determinar
la presència d’altres edificis, fins lla-
vors no localitzats, al peu del recinte
superior del castell. Per la seua ban-
da, la campanya de 2011 va permetre

localitzar i estudiar el primitiu camí
d’accés al castell, així com la porta
d’entrada a la fortificació. També es
van poder identificar una sèrie de
torres de defensa que protegien el
camí i la porta de qualsevol atac ene-
mic. Aquestes troballes han de per-
metre organitzar en el futur la visita i
l’explicació del castell amb fonaments
històrics solvents.

En l’impuls de recuperació del
castell iniciat el 2010 es creu conve-
nient la redacció d’un pla director.
Aquest pla ha estat dirigit per l’arqui-
tecte Melitó Camprubí des dels

Vista general de l’angle sud-est del recinte sobirà.

Vista de la façana d’una de les torres amb espitlle-
res que defensaven la porta d’entrada al castell.

Vista d’un tram de la
muralla del castell des-
coberta arran de les
intervencions del 2010.

Vista de l’estat previ a la consolidació,
tram muralla nord.
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Serveis Tècnics d’Arquitectura de la
Diputació de Lleida i un equip pluridis-
ciplinari format per arquitectes, histo-
riadors, arqueòlegs i topògraf. El pla
director delimita, endreça i defineix les
actuacions a realitzar, per aconseguir
una visió de conjunt del monument i
fer l’estudi de les inversions econòmi-
ques necessàries per al seu desenvo-
lupament.

Les directrius del pla director
estableixen uns criteris d’intervenció
generals per garantir la correcta inter-
venció en el monument. Les futures
excavacions arqueològiques aniran

sempre acompanyades de la consoli-
dació arquitectònica de les estructu-
res i restes que vagin apareixent.
Totes les intervencions es realitzaran
amb materials i tècniques constructi-
ves sostenibles i respectuoses amb el
monument, prioritzant la recuperació
en obra dels residus generats per les
excavacions. 

La programació de treballs per als
anys 2010-2013 preveu una inversió
de 400.000 euros, dotats pel conveni
signat entre la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Lleida i
gestionat per l’Ajuntament d’Alt Àneu.

Es preveu, en l’àmbit del recinte
sobirà del castell, desenrunar i conso-
lidar les muralles. Es recupera l’accés
original per la façana sud del castell,
actualment desaparegut pel despreni-
ment de la muralla inferior de la qual
queden algunes restes que ens donen
indicis del seu traçat. Per a dur a ter-
me aquests treballs, es preveuen tas-
ques d’excavació arqueològica per tal
de poder interpretar i consolidar les
estructures medievals, mantenir
les estructures modernes que no co -
breixen cap estructura anterior i per-
metre així la lectura de la superposició
d’èpoques i usos del castell. 

La recuperació del recorregut
d’accés al recinte sobirà per la muralla
sud, amb una plataforma lleugera
penjada a la muralla, permetrà al visi-
tant viure l’experiència de com queda-
va protegit el recinte sobirà i com d’i-
nexpugnable als atacs fou la
fortalesa."

Vista de l’accés original excavat a la façana sud.
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Què és l’Asociación Española
de Directivos i a qui atorga aquest
prestigiós premi?

L’AED, la conformen uns cinc mil
associats i, per a optar al premi, es
presenten deu candidatures. Qual -
sevol soci, exceptuant-se ell mateix,
pot presentar-n’hi un altre sense que
el candidat ho sàpiga. En el meu cas,
el jurat (presidit pel senyor Isidre
Fainé de La Caixa) va valorar la tra-
jectòria global i molt especialment el
fet que som una de les poquíssimes
empreses globals que han estat capa-
ces d’establir el quarter general a
Barcelona, i des d’aquí dirigir negocis
a mig món. 

Carme Mestre

Joan Blaco/CCVÀ - Arxiu familiar Julio Rodríguez

!

Entrevista a Julio Rodríguez
La gestió de l’energia en 

Julio Rodríguez Izquierdo, vicepresident executiu d’operacions
de l’empresa Shneider-Electric, companyia especialista global
en la gestió de l’energia, ha estat distingit amb el premi al

directiu de l’any 2011 que atorga l’Asociación Española de
Directivos (AED) en un acte celebrat el 9 de juliol a Barcelona. A
aquest toledà vinculat a Àneu de fa temps, casat amb Marisé, filla
d’ Esterri d’Àneu, li sobra energia i passió per a dedicar-se als es -
ports de muntanya, per a aplaudir el Barça i per a conversar anima-
dament amb el Consell Cultural, entitat de la qual és soci, sobre
l’empresa, el món del treball, la globalització i les Valls d’Àneu.
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 un món global
L’any 2011, Julio Rodríguez

dirigeix l’operació d’adquisició
empresarial més important d’Es -
panya —l’empresa Telvent del Grup
Abengoa— per un import de 1.400
milions d’euros. L’acció devia
influir en la decisió del jurat.

Certament, el jurat va valorar molt
positivament la seua compra. Tot ple-
gat fa que la distinció sigui complaent,
sobretot per la circumstància que
decideixin la distinció els col·legues
empresaris. Amb tot, el premi compor-
ta, per això mateix, un elevat grau de
responsabilitat de futur.

Julio neix a San Bartolomé de las
Abiertas, província de Toledo, el 1961
i als set anys es trasllada amb la famí-
lia a Barcelona. Cursa estudis que el
porten, després d’haver treballat els
estius amb els seus oncles electricis-
tes, a la UPC a fer enginyeria indus-
trial. En acabar l ’enginyeria, va
començar a treballar a Shneider-
Electric, empresa d’origen francès
dedicada als components elèctrics
domèstics i industrials, automatització
de processos industrials, centres de
processament de dades, infraestruc-
tures... que aleshores era una empre-
sa petita, amb poc més dos-cents tre-
balladors. Avui, només a Espanya,
són sis mil i, al món, cent trenta mil.
Mentrestant, va continuar la seua for-
mació fent tres anys d’estudis de
direcció de màrqueting a l’EADA i un
programa de direcció general a l’esco-
la de negocis de l’IESE a Barcelona.
“En aquests anys he treballat en unes
deu coses diferents. Les empreses,
quan creixen, donen moltes oportuni-
tats de desenvolupament professio-
nal.” Va començar fent tasques finan-
ceres per passar després per altres
divisions fins a començar en càrrecs
més executius. L’any 2001 va anar a

Bèlgica com a director general i va tor-
nar a Barcelona, al cap de tres anys,
com a president de l ’empresa a
Espanya i Portugal. Després li van
plantejar de ser present al comitè exe-
cutiu mundial, òrgan format per dotze
persones que dirigeix l’empresa de
forma global, i dirigir el negoci interna-
cional: “Vaig demanar de poder-ho fer
des de Barcelona i em van dir que
endavant.” Ara és vicepresident exe-
cutiu d’operacions, càrrec de nova
creació, i  dir igeix tot el món de
Shneider-Electric exceptuant la Xina i
Amèrica del Nord.

Què comporta aquest càrrec?
Sempre poso aquest exemple: he

d’estar disponible, en un sentit ben
ampli, des de Vladivostok f ins a
Santiago de Xile.

Més enllà de l’empresa, amb
una dedicació tan absorbent com
requereix la responsabilitat del
càrrec, a què dediques el temps?

De dilluns a divendres, la dedica-
ció professional és molt intensa, i si hi
ha viatges encara més, tenint en
compte que viatjo la meitat del temps.
Però el cap de setmana procuro estar
amb la família. Col·lecciono targetes
d’embarcament d’avió per, quan tingui
estones, barrejar-les amb fotos i així
poder situar-les en el temps. Un dels
atractius d’una feina com la meua és
la capacitat d’exposar-te a un món tan
global. Et permet tenir un observatori
privilegiat gràcies a aquests viatges i
veure com va canviant tot plegat. En
debats ideològics en què es parla de
si la globalització és bona, jo no m’ho
plantejo. Crec que és un moviment
que no es pot aturar. Penseu que a la
Xina, gràcies a la globalització, més
de tres-cents milions de persones han
sortit de la pobresa i han entrat a for-
mar part del que s’anomena classe
mitjana... Al Brasil, vuitanta milions, i a
l`Índia, dos-cents milions…
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Pel que fa a la presència de
dones als càrrecs directius, comenta
que al comitè mundial executiu, cons-
tituït per dotze membres, hi ha dues
dones. Estan molt sensibilitzats per la
incorporació de dones en aquestes
posicions i observen com, cada vega-
da més, són dones les qui aporten
una millor preparació, qualificació i
competència, valorant aquesta realitat
per arribar a la paritat com a objectiu.
Cal conciliar vida laboral i familiar amb
una bona planificació i amb la voluntat
de tenir flexibilitat per totes les parts:
“Avui la tecnologia ens dóna eines
que faciliten molt la feina. La tele-
presència ens permet treballar i estar
connectats amb tothom i en qualsevol
moment. La qualitat de les conne-
xions és tan diàfana que tens la sen-
sació de compartir el mateix espai
físic. Això estalvia molts viatges i sim-
plifica la vida, tenint en compte, és
clar, les diferències horàries (des de la
Xina fins a Amèrica del Sud).”

Com que parles de tots aquests
països que coneixem com a econo-
mies emergents, quines perspecti-
ves veus per a la vella Europa?

Hi ha un cert pessimisme que no
condueix enlloc. Penso que s’ha d’a-
vançar cap a un model més integrador
en què els estats han de cedir sobira-

nia a canvi de més progrés i més inte-
gració, i també fa falta molta respon-
sabilitat i seriositat respecte a aquest
procés per part de tots els estats
membre. La unió política i econòmica
sembla que ha de ser el camí. Una
Europa amb polítiques més industrials
orientades a la creació de valor i molt

menys especulatives, especialment a
Espanya. Tots coneixem casos d’em-
preses, moltes familiars, que s’han
venut aquests darrers vint anys, tant a
l’Estat com a Catalunya, invertint
aquests diners en el sector de la cons-
trucció. L’únic polític a Espanya al
qual he sentit parlar de manera recur -

Lliurament del premi al millor
directiu de l’any 2011 pel conse-
ller Mena i Pau Herrera (president
de l’Asociación Española de
Directivos). Juliol 2012.

Inauguració de la
nova fàbrica de
Schneider Electric a
Bogotà (Colòmbia),
amb el ministre
d’Indústria de
Colòmbia i altres
autoritats del país.
Juliol 2011.

Inauguració de la
nova fàbrica de
Schneider Electric
a Mungia (Biscaia)
amb els prínceps
d’Astúries.
Novembre 2010.

21286 REVISTA NABIUS 10:Maqueta Nabius  16/11/12  10:08  Página 30



31

rent de teixit industrial ha estat Jordi
Pujol i en aquella època alguns s’atre-
vien a criticar-lo tot dient que “la millor
política industrial és aquella que no
existeix”. Increïble miopia! Sempre he
cregut que no existeix cap gran país
que no tingui al darrere una bona
indústria. Cal pensar en els costos
laborals i en la productivitat i sobretot
en la innovació, concentrant-nos en
processos no gaire intensius en mà
d’obra. A la Xina, el Vietnam o
Indonèsia, el cost horari és de deu a
vint vegades inferior. Tot i que el sec-
tor terciari i de serveis per a Espanya i
per a Catalunya és molt important, el
gran repte que se’ns presenta és
el que anomeno “el renaixement de la
indústria”, una indústria amb vocació
global i fortament orientada als mer-
cats emergents.

I com veus el futur del país?
Veig un país amb futur, malgrat la

crisi general i, en particular, la crisi del
sector de la construcció, després de la
desmesura d’aquests anys en què es
va perdre el cap i de la qual tots som
una mica responsables. Aquesta
situació ens afecta especialment, ja
que la construcció és un sector en el
qual treballem molt directament. I les
demostracions del fet que creiem en
el país són les inversions que hi fem.
A Catalunya hi tenim, concretament,
més de la meitat de la plantilla de
l’Estat. Aquí tenim la nostra seu global
per a la part del món que tinc l’honor
de dirigir, la seu de la companyia per a
Espanya i Portugal, dues fàbriques,

dos centres d’I + D i un centre logístic.
En els darrers tres anys, hem destinat
gairebé noranta mil ions d’euros
només a Espanya. Hem invertit en la
modernització de fàbriques, centres
logístics per la Península, al nord d’À-
frica i a part d’Europa. A nivell mun-
dial, l’empresa continua creixent.

Tornant al començament, el dia
del lliurament del premi hi havia
una bona quota pallaresa, a més de
la família i dels convidats...

I tant! Molt component pallarès.
Tenia el privilegi de posar nom a les
taules i vaig decidir de batejar-les amb
noms dels pobles d’Àneu i, com que
es van esgotar, vaig arribar fins a Sort.

Què són per a tu les Valls d’À-
neu? La teua dona hi és nascuda,
tens casa a Esterri...

M’hi trobo molt bé. Sempre m’ha
agradat venir a passar-hi temps.
També els vincles familiars m’han por-
tat a fer-hi arrels. Quan els meus fills,
Àlex i Paula, eren petits pujàvem als
hiverns a fer cursets d’esquí cada set-
mana. M’agradaria poder pujar més
sovint perquè és el meu reducte, on
desconnecto realment de la feina. Ho
vull per poc que les circumstàncies
acompanyin.

Abans del premi que hem esmen-
tat, al començament del 2011, també
va rebre la Clau de Barcelona, en
reconeixement a la seua trajectòria,
que li va atorgà el Club d’Amics de la
Clau de Barcelona, associació molt
oberta a la qual pertanyen persones
de diferents àmbits. Explica que era la
clau de la Portaferrissa.

I amb la clau tanquem aquesta
conversa desitjant al Julio que se li
obrin les portes de totes les empreses
que es proposi."

Acte de lliurament de la Clau de
Barcelona, amb Salvador Alemany i
Josep Lluís Rovira. Maig 2011.

Practicant amb amics la travessa de muntanyes a lloms d’una moto tot terreny.
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Hug Roger III

Tomeu Aller
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Agost de 2012. El darrer comte
de Pallars viatja finalment a
casa seua. L’Alt Pallars Sobirà

esperava amb paciència i una bona
dosi d’il·lusió el retorn del comte que
havia senyorejat el castell de València,
on la seua dona, Caterina Albert, escri-
gué una de les pàgines més heroiques
i memorables de la Guerra del Pallars
dels anys 1484-1487. 

De fet, la veu del comte es projec-
ta de nou sobre la història des del
moment que el Consell Cultural de les
Valls d’Àneu i l’Ajuntament d’Alt Àneu,
a la dècada dels noranta, furguen els
budells del conjunt arqueològic de
València d’Àneu per testimoniar les
escassíssimes referències històriques
escrites sobre el comte i la seua dis-
sortada trajectòria vital. El gran oblidat
per la historiografia catalana aixeca el
cap des de la presó reial de Xàtiva, on
va morir el 1508, per reclamar el lloc
que li pertoca. L’hem cridat novament
a declarar per a desfer el tort que la
monarquia i els Cardona, els seus
enemics familiars, imposaren a la
seua persona, a la seua nissaga i a la
casa de Pallars, que desapareix tràgi-
cament. 

Senyor en les muntanyes. Procés
polític al darrer comte de Pallars,
1491, suposa, bibliogràficament par-
lant, el punt d’inflexió. Al llibre, publi-
cat el 2002, el segueixen tot un reguit-
zell d’obres de gèneres diversos
(vegeu imatges adjuntes) que refor-
cen el projecte d’insuflar vida a un

personatge pràcticament desconegut.
El actes de commemoració de l’ani-
versari de la seua mort a Santa Maria
de Gerri, l’exposició inaugurada al
Museu d’Història de Catalunya que
recull els seu periple vital, d’itineràn-
cia posterior a Sort i ara a Sorpe (Valls
d’Àneu) i tot un seguit d’actes i repre-
sentacions teatrals com el Setge
d’Olp, han contribuït amb rigor a recu-
perar l’alè del personatge noble català
més important de finals dels segle XV,
quan el món estava a punt d’entrar en
el Renaixement.

Tot pujant a Sorpe per a la inau-
guració de l’exposició, l’hem escoltat
de nou. Ha murmurat, tímidament,
paraules d’agraïment, de felicitat, per
haver-lo retornat del passat a casa
seua 504 anys després amb finalitats
concretes de present i propostes
esperançadores de futur (vegeu els
articles següents). D’aquesta manera,
tanquem un cicle de més de vint-i-cinc
anys, cloem un camí i n’encetem un
altre que enfoca amb precisió dual la
recuperació patrimonial del darrer
baluard de la Catalunya feudal:
València d’Àneu; juntament amb la
necessària aproximació de l’heroi de
la Guerra Civil catalana, del defensor
de les lleis de la terra, del romàntic
cabdill que va somiar la creació d’un
estat pirinenc independent. Avui més
que mai la figura comtal esdevé metà-
fora de la realitat catalana. Deia Pierre
de Coubertin: “El millor que tenen els
somnis és que es poden fer realitat.”"

l’irreductible
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L’óssa rondava per les Valls d’À-
neu fa segles, es passejava pels
boscos de Bonabé i gaudia d’un

territori extens, on no coneixia fronte-
res ni límits.

L’óssa sempre ha despertat por
entre els ramaders i veïns. La perse-
cució a mort va conduir al seu exter-
mini a mitjan segle XX.

La reintroducció d’óssos al
Pirineu, procedents d’Eslovènia, als
anys noranta fa que l’óssa torni a
campar pels les valls i boscos de
Bonabé. Però ara és el signe de quali-
tat del medi ambient. 

Aprofitant aquesta presència,
s’està buscant el desenvolupament
econòmic sostenible de les Valls d’À-
neu. Amb aquesta finalitat, s’ha fet la
Casa de l’Ós dels Pirineus a Isil.

!
Sofia Isus

Presidenta de l’EMD d’Isil i Alós

Joan Blanco /CCVÀ
La Casa de l’Ós
dels Pirineus a Isil

seua propietat a la Fundación Oso
Pardo i a la Fundació Acciónatura, que
s’han encarregat de les obres de
reconstrucció de les quatre plantes de
l’edifici i del muntatge de les exposi-
cions i material didàctic exposat. 

A la planta baixa es disposa d’una
recepció, una tenda amb productes

A imitació de les cases que la
Fundación Oso Pardo té a la serralada
càntabra, la casa és un centre d’inter-
pretació de l’ós que permet conèixer
de manera didàctica i lúdica la vida de
l’ós bru. Per tal de fer-ho possible,
l’Entitat Municipal Descentralitzada
d’Isil i Alós va cedir un edifici de la

vinculats a l’ós, el punt d’informació
del Parc Natural de l’Alt Pirineu i un
minicine que projecta un documental
amb imatges inèdites i d’alta qualitat
sobre l’ós als Pirineus. La primera
planta acull una exposició interactiva
sobre la vida de l’ós als Pirineus. La
segona planta es destina a exposi-
cions temporals vinculades al territori.
La tercera i última planta és un espai
comú per a ús dels veïns i de realitza-
ció d’activitats educatives i informati-
ves relacionades amb el projecte edu-
catiu de la Casa de l’Ós.

La gestió de la casa, la fan les
dues fundacions esmentades amb l’a-
juda del Parc Natural de l’Alt Pirineu i
de l’EMD d’Isil i Alós. 

Han col·laborat en el finançament
del projecte el Departament d’Agri -
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimen -
tació i Medi Natural de la Generalitat
de Catalunya, el Ministerio de Agri -
cultura, Alimentación y Medio Am -
biente, l’Obra Social de La Caixa i
Endesa.

Inaugurada el dia 22 de juliol de
2012, la casa dóna feina a dues per-
sones de les nostres valls que tenen
cura de les instal·lacions i fan de guies
a les rutes del voltant per a conèixer
millor l’hàbitat de l’ós. "

L’emblemàtica Casa Sastrès d’Isil conver-
tida en la Casa de l’Ós del Pirineu.
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Al principi del segle XX, des del 1903 fins al 1921, el bosc
de Bonabé es posava a caminar per traspassar el port de
Salau. L’empresa francesa Matussière et Forest va

instal·lar a l’indret una potent indústria forestal. Més ben dit, hi
va construir un poble amb capella, forja, molí i cases per a
allotjar els llenyataires. També, és clar, tot el que feia falta per a
aquesta aventura de la fusta: l’estació de sortida del cable, les
estacions intermèdies i, dalt de tot del port, un important com-
plex d’allotjaments, la duana i la cantina que cent anys després
contemplen amb els ulls descarnats la il·lusió fraternal del
retrobament facilitat per la Pujada al Port de Salau. Vint-i-cinc
anys d’una simbologia compartida a través dels articles de la
presidenta del CAOC Núria Bayó, vídua d’Enric Garriga-Trullols,
i d’Annie Rieu de Salau, presidenta de l’associació ASPIC.

El 1990 vaig participar per primera
vegada a la Pujada al Port de
Salau (era la tercera), organitzada

des del 1988 pel Cercle Occità de Foix i
el CAOC de Barcelona. Aquesta iniciati-
va em va seduir ràpidament i més enca-
ra pel fet de ser filla del Coserans i habi-
tant de Salau. Des de ben petita, vaig
recórrer aquest camí que ens portava
cap al mític port de Salau per tal de veu-
re allò que hi havia a l’altre costat dels
Pirineus. El meu pare, antic guia d’infor-
mació durant la Segona Guerra Mundial
per a una xarxa francoamericana,
WIWI, tenia sòlides amistats a Alós, Isil i
més enllà. La meua mare, una barcelo-
nina exiliada durant la Guerra Civil
espanyola, va anar al Pertús el febrer
del 1939 per a establir-se ben a prop de
la frontera entre el Coserans i el Pallars.
Nombrosos habitants del Pallars es van
anticipar a la retirada i van fugir del fran-
quisme tot creuant el port de Salau.

Tot plegat fa que des de la meua
infantesa estigui automàticament lligada
al Pallars i que les relacions occitanoca-
talanes hagin estat la continuïtat de la
meua pròpia història familiar. 

El port de Salau
Simbologia compartida entre occitans

Les pujades al port de Salau,
25 anys d’amistat occitanocatalana

!
Annie Rieu CCVÀ
ASPIC
Traducció: Mercè Salut

Una rotllana gegant, l’humana i acollidora veu fraternal, la música de l’acordió diatònic
per estrènyer llaços amicals entre occitans i catalans. Vint-i-cinc anys de retrobaments.
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s i catalans

Quan em van proposar formar part
de l’organització d’aquesta manifestació,
sol·licitud que em va fer l’estimat Enric
Garriga-Trullols, ho vaig acceptar imme-
diatament, sense saber, però, que
aquesta proposta em mantindria lligada
a les Pujades durant vint-i-cinc anys.
Amb un grup de muntanyencs, amants
de la llengua i de la cultura occitanes,
vam crear l’associació ASPIC (Asso -
ciació per a les Iniciatives Culturals
Transfrontereres de la Vall de Salat).

Van produir-se, llavors, trobades
amb el Consell Cultural de les Valls d’À-
neu (Ferran Rella), amb l’Associació
dels Fallaires d’Isil (Ester Isus) i vam
muntar una exposició sobre l’aventura
de la fusta, «El bosc que camina, Salau-
Bonabé 1900-1920», que vam inaugu-
rar la diada de falles de 1993, en
presència de personalitats polítiques
locals i altres del món de la cultura llei-
datana.

Després de vint-i-cinc anys, aques-
ta iniciativa encara perdura i continua
apassionant els occitans de l’Arieja, de
Tolosa de Llenguadoc i de la regió de
Migdia-Pirineus i també nombrosos
turistes delerosos dels eterns moments
fraternals. De fet, aquesta festa està
basada en unes relacions humanes
autèntiques dins un marc sumptuós.
Amb el pas del temps, s’ha convertit en
el suport d’intercanvis d’idees, de projec-
tes compartits i de profundes amistats.

Com a mostra, el treball de recerca
efectuat per la historiadora Noemí Riudor
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i Ignasi Ros, de l’Ecomuseu de les Valls
d’Àneu, sobre els guies de les xarxes
d’informació i d’evasió durant la Segona
Guerra Mundial que va donar lloc a una
magnífica exposició i a un llibre.

També s’han explorat més temes,
com el de l’exili del Pallars a França a
través d’una segona exposició i altres
que estan en marxa. Aquests temes
mostren com la solidaritat entre occitans
i catalans no és en va i com els lligams
forjats al llarg de les generacions entre
les dues valls han permès a dones i
homes treballar junts o bé trobar la lli-
bertat a través dels camins recorreguts
tant de dia com de nit.

El camí del Port de Salau que
recor reu cada primer diumenge d’agost
des de fa vint-i-cinc anys és un testimoni
de fidelitat a les relacions occitanocata-
lanes, en defensa de les nostres llen-
gües i la promoció de les nostres cultu-
res muntanyenques.

Ens agradaria força que aquesta
trobada anual, que aquests missatges
tants cops repetits, fossin escoltats, a fi
que el final d’aquest camí (un espai dig-
ne d’aquest nom) pugui acollir-nos i
esdevenir un ric espai de memòria
transfronterera. Potser la consolidació i
la rehabilitació de la cantina, un dels
vestigis d’aquella aventura del bosc de
l’empresa Matussière et Forest, sentine-
lla vigilant, nau fantasma, catedral de la
fi del món, que calladament contempla i
reviu amb intensitat l’harmoniosa, aco-
lorida i sentimental Pujada cada primer
diumenge d’agost!" Aquest any en fa trenta-quatre que

es va fundar el Cercle d’A -
germanament Occitano-Català

(CAOC). Josep Maria Batista i Roca,
conseller de la Generalitat republicana,
exiliat el 1939 a Anglaterra, on fou pro-
fessor d’història al Trinity College de
Cambridge, en tornar de l’exili, quan va
morir el dictador, es va assabentar dels
coneixements que Enric Garriga-
Trullols tenia de la llengua occitana i
d’Occitània, i li va demanar que es fes
càrrec de la continuació del que havia
estat l’Oficina de Relacions Meridionals
durant la República, interrompuda
durant el franquisme. D’aquest fet va
néixer el CAOC.

Aquest any en fa vint-i-cinc que en
Jordi Carrera, fill del Pallars Sobirà, i
des de fa uns quants anys veí de
Bescanó i soci del CAOC, va proposar a
Enric Garriga-Trullols de fer una trobada
al port de Salau.

XXV Pujada al Port 

5 d’agost de 2012

Enric Garriga, Jordi Carrera
i Annie Rieu donant la tradi-
cional benvinguda dalt del
port de Salau
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Núria Bayó Mañosa
Vídua d’Enric Garriga-Trullols i presidenta del CAOC

Arxiu familiar

A Enric Garriga, in memoriam

Aquest port, de 2.015 m d’altitud,
és un pas natural per traspassar el
Pirineu. Es va utilitzar sobretot en temps
de guerra i de persecucions. L’Enric,
tenint en compte que la principal finalitat
del CAOC és l’intercanvi cultural entre
catalans i occitans, no s’ho va pensar
dues vegades i varen organitzar la tro-
bada.

Al principi, potser hi pujaven més
occitans que catalans, però a mesura
que passaven els anys, el nombre de
participants va anar augmentant fins als
darrers anys, que ja hem arribat a ser,
entre tots, més de set-cents.

També s’hi han anat afegint més
activitats perquè la festa sigui més bri-
llant i fraternal. Els representants de
l’associació ASPIC del poble de Salau
hi pugen per oferir a tothom formatge
occità, i els fallaires d’Isil porten vi
català. També hi pugen músics de tots
dos costats. El CAOC subvenciona un

t de Salau
grup de músics occitans i un grup de tra-
bucaires de la vila de Gràcia, de Bar -
celona.

La darrera idea de l’Enric va ser de
poder-hi hissar les banderes occitana i
catalana. Va demanar permís a les
autoritats del parc del Pirineu i ells
mateixos hi van construir uns pilons per
posar-hi els pals. En l’acte d’hissar les
banderes, es canten els himnes català i
occità, i es fan discursos en què es rei-
vindica que hi hagi més presència insti-
tucional i social per a totes dues llen-
gües. També es canten cançons i es
ballen danses, generalment occitanes, i
es fa una gran fotografia de família.

Finalment, es canta «El cant dels
adéus» abans de baixar, els uns pel
costat català i els altres pel costat
occità.

Aquesta celebració s’ha convertit
en una gran festa per a aquells a qui ens
agrada la muntanya i l’amistat.

Als occitans, els cal pujar uns mil
metres de desnivell, unes tres hores
caminant. Als catalans, en canvi, ens és
més fàcil, ja que els jeeps ens deixen a
quaranta minuts caminant abans d’arri-
bar al port, per un caminet de cabres
travessat per rierols d’aigua clara, i pel
camí sempre trobem ramats de vaques i
eugues pasturant i gaudim del merave-
llós paisatge pirinenc.

A les trobades hem tingut tempera-
tures molt variades: tot i que sempre hi
pugem el primer diumenge d’agost,
veiem congestes de neu. Un any, el
termòmetre que penjava d’una motxilla
marcava sis graus centígrads; d’altres,
amb una boira que no ens deixava veu-
re res a un metre de distància; algun
any, amb un sol que cremava, i un sol
any no hi vàrem poder pujar, ja que els
guardes del parc ens ho van prohibir pel
mal temps.

Bé, amics, aquest any, a la trobada
al port de Salau que fa vint-i-cinc, hem
de fer la festa més grossa que mai i hem
de ser-hi tots. A l’Enric Garriga-Trullols li
agradaria que fóssim més de mil."

Enric Garriga, alma mater de les Pujades.
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QUADERNS

PETITS QUADERNS ARXIU D’IMATGES

LÍNIA CONSELL

del Consell
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Publicacions editades en col·laboració

REVISTA NABIUS

Núm. 1 desembre 2004 Núm. 2 desembre 2005 Núm. 3 desembre 2006 Núm. 4 desembre 2007 Núm. 5 desembre 2008

Núm. 6 desembre 2009 Núm. 7 desembre 2010 Núm. 8 juliol 2011
Especial 20 anys Dansàneu

Núm. 9 desembre 2011 Núm. 10 desembre 2012
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Llibres

PARET DE CARREU

40

El Pirineu també és un terra de forta inspi-
ració literària. Un degoteig constant i
ininterromput de llibres ho està demos-

trant. N’esmento només quatre, els darrers: El
llop de Montamara, de Xavier Suescun, una
novel·la de raça ambientada a la vall de
Cardós; El Pirineu revisitat, de Núria Garcia
Quera, que reprèn el fil de l’itinerari realitzat
per Cela i Espinàs l’any 1957; La nit dels arma-
ris, de Raquel Picolo, narracions curtes que
tenen el marc de referència a les Valls d’Àneu, i

Maleïda terbolina, de Josep Mitjana. És aquest
un crescendo literari que confirma aquella
aposta que es va fer des del Consell Cultural a
través de les Trobades d’Escriptors al Pirineu,
de convertir-lo en font indiscutible de seducció
literària. A aquesta vocació literària, hi hem
volgut sumar un parell de Quaderns del
Consell: Paret de carreu, de Montse Bosch, i
La muntanya en armes, d’Antoni Sánchez,
publicacions que ajuden a comprendre i a esti-
mar millor i més el territori.

Paret de carreu constitueix una novetat molt signifi-
cativa pel que fa a les publicacions amb voluntat de
divulgació del patrimoni històric edificat. Farcit de recur-
sos interpretatius i de coneixement, cosa gens habitual
en les publicacions, és en aquesta virtut on hi ha la
novetat i l’interès.

El llibre té els seus fonaments en un seguit de tre-
balls de reconeixement d’edificis mitjançant el dibuix
detallat i precís dels seus elements.

Els documents estudiats que aplega aquest llibre
van seguint un fil que acompanya aquest desig de saber
més. Des de les dades del context on els edificis neixen,
la seua imatge representada en el dibuix, passant per la
informació del catàleg organitzada en graus de detall,
fins als elements d’anàlisi i als annexos.

Anant del tot a les parts, el llibre es va apropant a les
edificacions fins al detall dels elements que les consti-
tueixen, des dels estructurals fins als ornamentals.

En acabar aquest apartat, el lector disposa d’una
sèrie de recursos, visuals i terminològics, per afrontar
una primera lectura individual d’un edifici de caracterís-
tiques semblants en el cas que no disposi de guiatge.

Encara quedarà, però, per als curiosos, la visita als
annexos del llibre, on es fa referència a dos aspectes
més. D’una banda, la geologia, com un factor que
acompanya tota construcció tant per la condició de
basament com per la condició de proveïdor de mate-
rials de l’obra; d’altra banda, les lesions de l’edifici com
a manifestació dels trasbalsos, naturals o antròpics,
presents o passats, que la construcció ha sofert. 

Podríem considerar aquest llibre com una mono-
grafia sobre construccions històriques, una monografia
que parla de les construccions des de dins de l’ofici,
des del punt de vista dels arquitectes, arquitectes tèc-
nics i aparelladors, fent atenció als trets rellevants que
els fan ser com són. 

Tota persona interessada a preguntar-se els perquès
dels edificis trobarà, en aquest llibre, referències bàsi-

Consell Cultural de les Valls d’Àneu
Montserrat Bosch

!
Melitó Camprubí

ques per a analitzar i valorar aquests i altres edificis histò-
rics des del punt de vista constructiu. I això tant si es trac-
ta d’esglésies com de ponts, castells o torres de guaita.

És per aquesta condició complexa d’inventari i de
manual d’observacions gràfiques i constructives de
camp que considero que aquesta obra és un comple-
ment de gran interès per a aquell viatger que s’endinsi a
les Valls d’Àneu a la recerca del patrimoni altmedieval i
per a altres observacions en altres indrets.

Si voleu saber quins són els elements que confluei-
xen en la construcció d’allò que, un cop après i conegut,
anomenem paisatge humà, allò que acaba fent que un
lloc sigui com és, en aquest llibre hi trobareu interes-
sants respostes.

Finalment, vull ressaltar, a més del treball pacient i
il·lusionat de l’autora, el caràcter coral de l’obra, ja que
aplega el treball d’un nombrós grup d’estudiants i pro-
fessors que han sumat esforços per fer-lo possible. Una
suma d’esforços que sempre ha anat bé al nostre patri-
moni cultural."
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Llibres

LA MUNTANYA EN ARMES. El carlisme a les Valls d’Àneu

L’estudi del carlisme al Pirineu català pretén analit-
zar els objectius, les iniciatives, l’estructura, els movi-
ments i les accions carlistes pels territoris pirinencs
durant la Primera Guerra Carlina o Guerra dels Set
Anys. Trencant la generalització simplista d’una bona
part de la historiografia tradicional que va postular que la
totalitat de la zona muntanyenca es va adherir completa-
ment a la causa del pretendent Carles Maria Isidre
—Carles V—, s’ha de contradir aquesta afirmació per-
què tres comarques del Pirineu del Principat —el Pallars
Sobirà, la Cerdanya i la Vall d’Aran— van ser baluards
liberals i, per tant, no van col·laborar motu proprio amb
els carlistes. Precisament, les fonts arxivístiques de les
principals zones pirinenques d’orientació ideològica libe-
ral ens proporcionen informació inèdita sobre la presèn-
cia bel·ligerant carlina a la Cerdanya, al Ripollès, a l’Alt
Berguedà, a l’Alt Urgell, al Pallars i també a Andorra i al
sud de França (gràcies a la permeabilitat de la frontera
foren refugis carlins i territoris per on passava l’ajuda de
l’absolutisme europeu i del front del nord al carlisme
català en forma d’armament o diners, enclavaments
vitals per a l’existència del carlisme a Catalunya).

Així, doncs, el lector podrà examinar,
entre d’altres qüestions, la reacció de les
autoritats isabelines —formació dels
Voluntaris d’Isabel II— davant la gènesi
del conflicte, la col·laboració del cler-
gat pirinenc al bàndol carlí, la con-
questa d’Esterri d’Àneu l’agost de
1835, les expedicions del capitost

Consell Cultural de les Valls d’Àneu
Antoni Sánchez

carlí Torres a la Cerdanya, la crema carlina de València
d’Àneu, la marxa militar de Maroto per la Cerdanya i la
seva fugida, la reconquesta d’Esterri d’Àneu pels carlins
l’octubre de 1836, l’expedició de Don Carlos i les seves

conseqüències al Pirineu català, la nova ocupa-
ció carlina de l’Alt Pallars, el setge dels car-

lins a Puigcerdà el novembre de 1837, una
nova expedició carlina pel Pallars Sobirà

encapçalada pel Ros d’Eroles durant la
qual s’atacà la Vall d’Aran, el trànsit
del salnitre carlí per la Cerdanya, la
conquesta de les Valls d’Àneu pels
isabelins, els subministraments de
Peramea a Don Carlos V (1835-
1838) —demostrant que el Pallars
Sobirà hagué d’efectuar contribu-
cions als dos bàndols alternativa-
ment—, la batalla d’Escaló (la

Guingueta d’Àneu), un nou atac carlí a
Gerri de la Sal, la comissió isabelina de

liquidació de subministraments de la pro-
víncia de Lleida (maig de 1839), les cartes

de pagament del Pallars (octubre de 1839), la
fi de la guerra i l’exili carlí a França per la Cer -

danya, la postguerra de la Guerra dels Set Anys a la
Cerdanya amb la distribució de l’armament davant l’en-
cara amenaça carlina, el pagament de les reparacions
del conflicte bèl·lic al Pirineu lleidatà, la paralització de la
justícia durant la guerra i la batllia major d’Organyà, la
postguerra al Pallars i a les Valls d’Àneu i, finalment, les
repercussions demogràfiques de la Guerra dels Set
Anys a les muntanyes catalanes."

Retrat del pretendent Carles Maria Isidre,
autoproclamat Carles V.

Església de València d’Àneu. Els carlistes van
cremar València d’Àneu el 26 de maig de 1836.
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plicables: l’olor del pa, de llenya enlai-
rant-se per la xemeneia, del fem que
boga els prats, de la floració estiuen-
ca…; observant el paisatge humanit-
zat de les cases, dels racons, de les
fonts, dels prats, dels arbres i els bos-
cos; amarant-se de nou d’aquells
enlluernadors colors, precisos, des-
triables ací i allà; escoltant a pleret la
remor de l’aigua quan plou, la bursa-
da del brollador, l’acordió de festa
major, les paraules i els cants de
sobretaula, els laments de funeral, la
rialla enjogassada del jovent, el brogit
del camió de la llet, la quietud excelsa
de la neu esborrant camins i unifor-
mitzant el paisatge. Lluny d’aquesta
casa, del poble, del Pirineu, la vida
intensa del traüt diari esborra els mar-
ges vivencials que reapareixen

només projectar-ne el retorn i que s’identifiquen plena-
ment en la possessió dels espais viscuts.

Adreçat, deia, als qui hi van viure, als qui hi retor-
nen, però indiscutiblement a tothom, aquesta és la
dimensió general del llibre, una virtut amplificadora,
gens restrictiva, exemplificadora i edificant.

Maleïda terbolina és un llibre complet, un llibre d’a-
quells que se’n pot dir porc en el sentit ampli del seu total
aprofitament perquè no hi ha res que s’hagi de llençar.
És per això que us desitjo, us desitgem, un bon profit."

Llibres
EL LLOP DE MONTAMARA

42

L’obra és un udol ferotge, projectat amb
eficàcia escruixidora des del Pirineu, des de
l’Alt Pallars. Retrata la intensa i complexa
vida de Jan Feliu Castell, cabaler de la Vall de
Cardós, de casa Bernaduca de Tavascan: un
heroi, valent i coratjós, sensible i romàntic,
auster però a la vegada indulgent i moltes
vegades arrauxat i excessiu... Pot ser una
mica el personatge que tots portem a dintre i
que difícilment ens atrevim a exterioritzar.
Però, per sobre de tot, enamorat d’aquest
país, d`aquestes muntanyes, d`aquesta vall,
d`aquest poble, Tavascan, que en realitat és
l’eix i l’autèntic fil conductor de la història.
Alter ego del seu autor, fill, és clar, del poble,

Editorial Viena
Xavier Suescun

en qui projecta un ferotge sentiment de
pertinença i d’admiració a la vall nadiua.
Un relat intens, precís en les descrip-
cions naturals i gastronòmiques, enten-
dridor en la quotidianitat, encisador en
les relacions sentimentals i amoroses,
que flueix a espernegades violentes per
la crua realitat muntanyenca i catalana
del primer terç del segle XX. 

El l lop de Montamara és un crit
sublim de llibertat, de reconeixement
d’un món rural aspre i dur, però a la vega-
da net i clar, pur, servador de les eternes
virtuts rurals en clara contraposició a les
perversions urbanes, a la vida desorde-
nada i frenètica de Barcelona, el cap i
casal. En el protagonista conflueixen
admirablement aquest dos universos de
la condició humana que només poden
temperar la dolçor de l’amor i l’aroma de
les muntanyes. "

Josep Mitjana, és un enginyer
tècnic agrícola que, després d’haver
tastat l’essència pirinenca i d’haver-la
sembrat a consciència, en recull els
fruits per presentar-los de forma
harmònica, suggerent, atractivament
acolorida (encara que alguns passat-
ges s’ancoren en èpoques del blanc i
del negre); pretesament didàctica,
volgudament reflexiva. Des del meu
punt de vista, el llibre és una finestra
oberta a l’aprenentatge, és una lliçó
gratuïta (més enllà del mòdic cost del
llibre), és un homenatge a Bis carbó, a
les Valls d’Aguilar, al Pirineu en el seu
conjunt, però, molt especialment, a
totes les persones que hi van viure i
que el van convertir, com ens passa a
tots els qui som de poble —i no cal
ser del Pirineu—, en un univers parti-
cular, amb lleis i ritmes propis forjats amb foc viu en len-
titud d’anys sotmesos, sempre, a unes claus precises
d’interpretació, de coneixement. Són, no sé si hi estaríeu
d’acord, informacions gairebé secretes, allò que se’n
diria argot social, discriminador positiu d’altres realitats,
perquè cadascun d’aquests universos és singular i irre-
petible. És un llibre, deia, adreçat a tots els qui hi van
viure, però també a tots els qui encara hi retornen, hi
retorneu de tant en tant ensumant la flaire ritualitzada,
una aroma de sensacions reals i imaginades, sovint inex-

MALEÏDA TERBOLINA

Pagès Editors
Josep Mitjana Berdié

!
Tomeu Aller

!
Cinto Gabriel
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Llibres

La nit als armaris, publicat per
Voliana Edicions, està format per dotze
narracions que comparteixen un origen
comú, pallarès, i que, a banda de l’as-
pecte testimonial de la cultura pirinen-
ca, tracten temes diversos com les psi-
coteràpies i les demències, l’es tran-
gera benefactora i la importància de les
històries i de l’escriptura per a viure. En
diverses narracions, hi trobem trames
de maduració i, també, variacions de
l’argument del dimoni enganyat. El títol
d’aquest recull de contes fa referència
a l’expressió “cercar la nit pels armaris”,
que és com buscar una cosa impossi-
ble o molt difícil de trobar.

“Buscar les arrels és buscar la nit pels armaris. Les
arrels no es busquen, les portem al moll dels ossos, com
els gens. Qui no ho sap camina ben perdut.” Una altra

LA NIT ALS ARMARIS

Voliaina Edicions
Raquel Picolo

!
Jordi Solé Camardons

riquesa del llibre és el treball amb el
lèxic pallarès dels tres primers contes i
que es recull en un glossari al final del
llibre.

En el primer acte de presentació del
llibre, l’escriptor Vicenç Llorca va pre-
guntar a l’autora pels seus referents lite-
raris. Ella va esmentar Pep Coll i sobre-
tot Pedra de tartera i els referents
catalans: Mercè Rodoreda, Pere
Calders, Jesús Montcada i Quim Monzó,
entre molts altres autors estrangers.
Llorca destacà el fet que tingui com a
referents immediats autors rurals i
autors urbans, la qual cosa demostra
l’artificialitat de la dicotomia. Raquel

Picolo va dir que se sentia adscrita més aviat al corrent
simbòlic, més a prop del fantàstic, però sense abandonar
el realisme, com es veurà en els propers llibres."

Núria Garcia Quera repeteix el viatge que l’any 1956
van fer Camilo José Cela i Josep Maria Espinàs

Fins ara se sabia poc del viatge que l’any 1956 van
fer Camilo José Cela i Josep Maria
Espinàs. Per què van venir al
Pirineu? Com ho van fer? Amb qui
viatjaven? Quin era el context
social i històric d’aquell moment?
Quina relació hi havia entre ells?
Per què els llibres que van escriure
tenen tantes similituds? 

Núria Garcia Quera recorre
els Pallars, la Vall d’Aran i l’Alta
Riba gorça mentre observa els
canvis que hi ha hagut els últims
cinquanta anys, conversa amb
persones que van conèixer els
escriptors, rellegeix els seus lli-
bres i, a poc a poc, a ritme de
caminades, es van responent
aquestes preguntes.

Segon número de la col·lecció “Sensus”
Nou viatge al Pirineu és el segon volum de la

col·lecció de literatura de viatges “Sensus”, uns llibres

NOU VIATGE AL PIRINEU

Sensus
Núria Garcia Quera

que, pel seu format de llibretes Moleskine i per les nom-
broses fotografies del seu interior, s’han convertit en lli-
bres de col·leccionista. En aquest cas, les 376 fotogra-

fies són tant del viatge que l’any
1956 van fer Cela i Espinàs com
del Pirineu actual.

Projecte solidari
Com tots els llibres de la col·lecció,
una part dels guanys es destinen a
un projecte solidari que, en aquest
volum, és Obrador Xisqueta, una
associació que porta a terme un
projecte social encaminat a pagar
un preu just per la llana de l’ovella
xisqueta del Pirineu.
(www.obradorxisqueta.cat)

Ruta “Un ramat de camins”
La ruta que va seguir l’autora, tot
fent una interpretació més excur-

sionista que la que van realitzar els seus predecessors,
es coneix per “Un ramat de camins”. Es poden baixar
gratuïtament les ressenyes de les diverses etapes a
www.sensus.cat"

!
CCVÀ
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La Quadra de Casa Gassia va acollir
la presentació del llibre Devocions
pintades. Retaules de les valls d’Àneu
(segles XV-XVI, de l’historiador de l’art
Alberto Velasco, coeditat entre Pagès
editors i el Consell Cultural de les
Valls d’Àneu. L’obra és un estudi acu-
rat sobre els retaules aneuencs gòtics
i renaixentistes dels segles XV i XVI a
través del qual l’autor repassa, a més
a més, la trajectòria dels pintors que
els van executar així com els contex-
tos històrics i socials en què es van
produir. A més de l’autor, van partici-
par a l’acte la prologuista, Francesca
Espanyol, i el president del Consell
Cultural, Ferran Rella.

Presentació del llibre Devocions Pintades.
Retaules de les Valls d’Àneu (segles XV-XVI)
Esterri d’Àneu, 28 de desembre de 2011

Activitats
2012

Joan Blanco i Laura Grimau

CCVÀ

!

El 2 de gener va tenir lloc a la seu del
Consell Cultural l’acte de constitució
de l’associació teatral Xants, que neix
dins el marc dels Tallers per la Festa,
amb l’objectiu principal de dinamitzar
culturalment la comarca a través del
teatre. El primer dels objectius, ja
aconseguit, ha estat la representació
anual d’Els miracles de Santa Maria.

Constitució de l’associació
teatral Xants
Esterri d’Àneu, 2 de gener de 2012

El Paller de Casa Gassia fou l’escena-
ri i espai de presentació de la primera
representació teatral del grup Xants,
associació teatral d’Àneu recentment
constituïda. L’acte va comptar amb
l’assistència d’una gran afluència de
públic disposat a passar-s’ho bé.

Representació teatral d’Invasió subtil
i altres contes, de Pere Calders, a
càrrec del grup de teatre Xants
Esterri d’Àneu, 15 d’abril de 2012
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El 21 d’abril va tenir lloc la presentació
del llibre La batalla del Pirineu: Xarxes
d’informació i d’evasió aliades al
Pallars Sobirà, a l ’Alt Urgell i  a
Andorra durant la Segona Guerra
Mundial, dels historiadors Josep
Calvet Bellera i Noemí Riudor Garcia i
la sociòloga Annie Rieu-Mias. «La
batalla del Pirineu» és el nom que els
agents secrets britànics del MI-9 (ser-
vei d’evasió i resistència a Europa)
donaren a les nombroses evasions
des del continent vers el Regne Unit a
través dels Pirineus. Aquest llibre
recull, doncs, les memòries dels
agents d’aquestes xarxes que des-
prés de la guerra foren àmpliament
reconeguts.

Presentació del llibre 
La batalla del Pirineu
Esterri d’Àneu, 21 d’abril de 2012

El primer dissabte del mes de juny va
tenir lloc al carrer Major d’Esterri d’À-
neu la fira «Viu el teu comerç al carrer»,
una jornada que els botiguers van apro-
fitar per a treure a la fresca els seus
productes i serveis per tal d’apropar-los
als visitats. La jornada va ser amenitza-
da per un grup de teatre i animació.

Viu el teu comerç al carrer!
Esterri d’Àneu, 2 de juny
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Per quart any consecutiu s’ha celebrat
la marxa popular de les Valls d’Àneu,
en memòria dels joves muntanyencs

Marxa popular de les Valls
d’Àneu Memorial Edu,
Just i Quique
10 de juny

Eduard Castellarnau, Just Civat i
Quique Bardella, amb recorreguts de
quaranta i vint quilòmetres i el circuit
popular a l’entorn d’Esterri. Coincidint
amb la celebració, es va organitzar el
II Concurs de Fotografia del Memorial,
amb la temàtica centrada en la marxa.

Per primer cop s’ha celebrat a Espot
la Fira de l’Aigua, un conjunt d’activi-
tats entorn del món de l’aigua, amb
exposicions, fira d’artesania i agroali-
mentació, jocs infantils, taller de bit-
lles, concurs de dibuix, concert d’acor-
dionistes i el ball del pas de l’ós. Dins
el marc de la fira es va portar a terme
la presentació del llibre Nou viatge al
Pirineu, de la Núria Garcia Quera.

Fira de l’Aigua a Espot
Espot, 16 i 17 de juny
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Activitats 2012

El paller de Casa Gassia va acollir el concert dels músics de
ponent Xavier Baró i Jordi Gasión, cantautors amb una gran
sensibilitat i una personalitat singular i captivadora, un con-
cert personal que no va deixar indiferent el públic assistent.

Concert de Xavier Baró i Jordi Gasión
Esterri d’Àneu, 30 de juny

Un any més, Esterri d’Àneu fou el marc de l’escola d’estiu
FESTCAT, una setmana dedicada a la dansa i la música tra-
dicional, amb tallers i activitats complementàries, com ara
cercaviles pels carrers del poble i música en directe als diver-
sos espais del municipi, a càrrec de Miquel Gil, Toti Soler,
Gemma Huguet, Tazzuff i el grup Els Cecs d’Esterri.

Dansàneu 2012
Esterri d’Àneu, del 8 al 14 de juliol

Alzira capital de la comarca
de la Ribera ha acoll i t  la
Trobada d’Escriptors al
Pirineu. La Fundació i edi-
cions Bromera n’han estat
amfitr ions amatents i
esmerçats i ha comptat tam-
bé amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Alzira i del
Muma (Museu Municipal
d’Alzira). Divuit anys després
de l’eclosió (1994), el projec-
te de mitificació literària del
Pirineu (TEP) ha viatjat cap a
terres valencianes per confir-
mar i compartir espais de
relació cultural. A més del
MUMA, els escriptors han
visitat la Muntanyeta dels

Sants i la casa de Joan Fuster a Sueca i també el parc
natural de la Murta amb el seu emblemàtic monestir a
redós del qual, com es pot veure a la foto, s’ajoquen
els escriptors participants.

Del Pirineu a València
La Trobada d’escriptors al Pirineu
viatja a terres valencianes
Alzira, 29-30 de juny
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Segon any miraculós. Santa
Maria d’Àneu continua fent
miracles tot aglutinant la gent

d’Àneu entorn d’un projecte teatral
que es va consolidant a poc a poc de
la mà del jove director Roger Cònsul
amb un programa de formació anual
finançat per l’Ajuntament d’Esterri
d’Àneu i el Consell Cultural de les
Valls d’Àneu.

Fruit d’aquesta empenta conjunta
de reactivació del teixit teatral aneuenc
que en la dècada dels noranta havia sig-
nif icat l ’eclosió, dins del marc del
Consell Cultural, del Grup Escènic d’À-
neu dirigit per Jesús Montoliu, enguany,
i a l’empara de l’activitat estrella, Els
miracles de Santa Maria d’Àneu, el
col·lectiu teatral s’ha agrupat sota la
denominació Xants. Grup Escènic d’À-
neu, presidit per Lurdes Marsol. amb
l’objectiu clar de recollir els fruits d’a-
quella vella proposta i transformar-la en
un projecte nou, durador i engrescador
per a totes les persones que sentin la
seducció teatral. 

Més enllà de la representació
d’Els miracles de Santa Maria, que en
l’edició 2012 han presentat el progra-
ma complet de Pep Coll i Cisco Farràs
més la incorporació del miracle «El
bisbe de la Seu» que Jordi Teixidor, el
desaparegut dramaturg del clàssic
Retaule del Flautista, va incorporar al
llibre coral Brufera d’estiu fruit de la IV
Trobada d’Escriptors al Pirineu,

!

De miracle en miracle
Santa Maria d’Àneu i altres contes

CCVÀ

Laura Grimau/CCVÀ

Xants, sota la direcció de Roger
Cònsul, ha teatralitzat, en dues oca-
sions i amb encert, Invasió subtil i
altres contes de Pere Calders.

Ha estat, doncs, un any prolífic tea-
tralment parlant perquè, a l’esforç coral
d’Els miracles de Santa Maria, que
segueixen el camí traçat i es projecten
ja de nou cap al 2013 en què s’hi incor-
porarà el miracle realitzat per l’escriptor
Jaume Cabré, cal afegir-hi el degoteig
teatral que ens ofereix Xants. Grup
Escènic d’Àneu, que, lentament i amb
fermesa, consolida una proposta dra-
matúrgica per a les Valls d’Àneu.

47

Representació teatral
d’Els miracles de Santa Maria
Esterri d’Àneu, 7 de juliol
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Activitats 2012

El dia 14 de juliol va tenir lloc la pre-
sentació del volum número 6 de la
col· lecció Quaderns del Consell
Cultural, Paret de carreu. La construc-
ció del paisatge medieval de les Valls
d’Àneu, de la professora de la
Universitat Politècnica de Catalunya
Montserrat Bosch. Es tracta d’un estu-
di acurat sobre les planimetries dels
edificis romànics de les Valls d’Àneu.
L’acte va comptar amb la presència
de l’autora, del prologuista, l’arquitec-
te Melitó Camprubí, i de Ferran Rella,
president del Consell Cultural.

Presentació del Quadern 6
del Consell Cultural, Paret
de carreu, de Montserrat
Bosch
Esterri d’Àneu, 14 de juliol

L’església de Sant Vicenç d’Esterri
d’Àneu va acollir un nou concert del
FEMAP (vegeu-ne article addicional)
a les Valls d’Àneu, l’actuació del Cor
Infantil Amics de la Unió, i el Cor
Vivaldi, acompanyats de l’Orquestra
de Cambra de Granollers. La formació
neix de la proposta de recuperar el
«Glòria» i el «Magnificat» de Vivaldi
en la seua versió original per a veus
blanques. L’actuació va tenir un gran

II Festival de Música Antiga dels Pirineus (FEMAP) 
Actuacions del Cor Infantil Amics de la Unió, Cor Vivaldi i Orquestra
de Cambra de Granollers i de l’Orquestra Barroca Catalana
Esterri d’Àneu, 19 de juliol / Santa Maria d’Àneu, 27 de juliol

èxit de públic, entusiasmat per la lleu-
geresa original de les veus dolces que
ompliren l’església.

També Santa Maria d’Àneu, cen-
tre espiritual de les valls, va acollir,
l’actuació de l’Or questra Barroca
Catalana. El repertori del concert in -
cloïa especialment obres inèdites mai
no publicades ni enregistrades fins
ara, com és el cas de la música reli-
giosa dels germans Pla.

El 21 de juliol es va portar a terme a la
Quadra de Casa Gassia la presenta-
ció del llibre de Josep Mitjana Maleïda
terbolina, a càrrec de Ferran Rella,
president del Consell Cultural. L’obra,
de caire autobiogràfic, recull què feien
els veïns del poble de Biscarbó, a l’Alt
Urgell, en cada moment de l’any i els
costums tradicionals.

Presentació del llibre
Maleïda terbolina, de
Josep Mitjana
Esterri d’Àneu, 21 de juliol
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El tercer cap de setmana de juliol es
va celebrar a Esterri d’Àneu la cinque-
na edició del festival de teatre per a
tots els públic Esbaiola’t, amb espec-
tacles de circ, teatre, pallassos, cerca-
viles... una trobada de «superherois»
especialitzats en rialles, jocs impossi-
bles, malabars, ritmes efervescents,
dansa, etc. 

Esbaiola’t
Esterri d’Àneu, del 20 al 22 de juliol

Després d’haver passat per Lleida i pel
Museu Memorial de l’Exili, l’exposició
«POUM. 75 anys d’història» arriba a
Esterri d’Àneu. L’acte d’inauguració va
comptar amb l’assistència de Maria
Teresa Carbonell, presidenta de la
Fundació Andreu Nin; Maria Nin, cosi-

Exposició: «POUM. 75 anys d’història»
Esterri d’Àneu, de l’1 al 31 d’agost

na d’Andreu Nin, i Cristina Simó, néta
del polític i vocal de la fundació. Entre
el públic assistent també hi havia
Andreu de Cabo, nét dels primers mili-
tants del POUM, Carlota Durany i
Francesc de Cabo, altres membres del
FAN i altres familiars de militants.

Els pintors d’Alpicat Àngel Piulats i
Albert Corretgé van exposar nova-
ment una col·lecció coral d’imatges de
les Valls d’Àneu, amb escenes de pai-
satges naturals, vistes de pobles,
esglésies i carrers.

Exposició d’olis «Imatges
de les Valls d’Àneu»
Esterri d’Àneu, de l’1 al 15 d’agost

Presentació de la novel·la Jo confesso, 
de Jaume Cabré
Sant Pere del Burgal, Escaló, 4 d’agost

Un atapeït monestir de Sant Pere del Burgal va ser l’escenari triat per
l’escriptor Jaume Cabré per presentar al Pallars la seua darrera obra
literària, Jo confesso, una magnífica novel·la on estan presents l’amor,
el desamor, els sentiments de culpa i el mal.
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Activitats 2012

Hem celebrat enguany la vint-i-cinquena edició d’aquest tra-
dicional aplec (vegeu article addicional). Seguint amb la tra-
dició, el primer diumenge del mes d’agost es va celebrar una
nova edició de la pujada al port de Salau que, com cada any,
va aplegar gent de diferents procedències per reivindicar els
llaços d’amistat entre Catalunya i Occitània.

XXV Pujada al Port de Salau
Port de Salau, 5 d’agost

Coincidint amb l’inici de la festa major d’Esterri, va tenir
lloc a la Quadra de Casa Gassia la presentació del llibre
Nou viatge al Pirineu, de l’escriptora Núria Garcia
Quera, un recorregut a peu pel Pallars, la Vall d’Aran i la
Ribagorça, seguint les passes dels escriptors Camilo
José Cela i Josep Maria Espinàs a partir dels seus llibres
Viaje al Pirineo de Lérida i A peu pel Pallars i la Vall
d’Aran. Ells van viatjar-hi plegats el 1956, mentre que
ella ho va fer el 2007.

Presentació del llibre Nou viatge al
Pirineu, de Núria Garcia Quera
Esterri d’Àneu, 9 d’agost

El local social de Sorpe, antics estu-
dis del poble, és la nova seu que
acull l’exposició «Muntanyes en
rebel·lia. Hug Roger III i la fi de la
Catalunya comtal», mostra que
recull la convulsa vida del darrer
comte del Pallars i el context històric
pirinenc i català al segle XV.
L’exposició va iniciar el seu periple
al Museu d’Història de Catalunya, a

Inauguració de l’exposició «Muntanyes en rebel·lia»
Sorpe, 17 d’agost

Barcelona, per continuar a l’Oficina
Comarcal de Turisme de Sort i final-
ment arriba a Sorpe, on romandrà
dos anys. L’acte de presentació va
comptar, entre d’altres, amb l’as-
sistència del president del Consell
Comarcal, Llàtzer Sibís; la senadora
Mayte Rivero; l’alcalde d’Alt Àneu,
Josep Rosell, i  el president del
Consell Cultural, Ferran Rella.

El 17 d’agost va tenir lloc a la sala d’ac-
tes de l’Ajuntament d’Alt Àneu la presen-
tació del projecte d’intervenció al Conjunt
Arqueològic de València d’Àneu (vegeu-
ne article addicional), a càrrec dels arqui-
tectes redactors, un projecte que con-
templa excavacions arqueològiques i
obres de restauració durant els anys
2011-2013 i que permetrà l’obertura defi-
nitiva del jaciment al públic en general.

Presentació del projecte
d’intervenció al Conjunt
Arqueològic de València
d’Àneu
València d’Àneu, 17 d’agost
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La Quadra de casa Gassia va acollir
l’esperada presentació del llibre La nit
als armaris, de l’escriptora aneuenca i
sòcia del Consell Cultural Raquel
Picolo. L’acte, que va comptar amb
una multitudinària assistència, va
anar a càrrec de l’escriptor pallarès
Pep Coll i del president del Consell
Cultural, Ferran Rella.

Presentació del llibre La
nit als armaris, de Raquel
Picolo
Esterri, 18 d’agost

L’any ha estat fructífer patrimonial-
ment parlant. Diverses actuacions
entorn del patrimoni moble emmar-
cades en el Programa Romànic
Obert (Santa Maria i Sorpe) ho testi-
monien: pintures murals romàni-
ques i retaules barrocs n’han estat
accions preferents. S’ha intervingut
a Sant Pere de Sorpe, on han apa-
regut mostres rellevant de pintura
mural; a Santa Maria d’Àneu, a la

Fem patrimoni. Actuacions de patrimoni moble a Santa
Maria, Sorpe i Unarre

reproducció de les pintures murals
de la qual se l i  ha practicat un
necessari lífting (vegeu-ne articles
addicionals) que també, i en aquest
cas amb la intervenció directa del
Centre de Restauració de Béns
Mobles de la Generalitat de
Catalunya, s’ha dut a terme a les
obres de restauració dels singulars
retaules barrocs de l’església parro-
quial de Sant Julià d’Unarre

Coincidint amb la festa major del
poble, i per sisè any consecutiu, s’ha
celebrat a Sorpe la Trobada de

6a Trobada de Puntaries
Sorpe, 20 d’agost

El darrer cap de setmana d’octubre va
tenir lloc a Esterri la presentació del lli-
bre La muntanya en armes. El carlis-
me a les Valls d’Àneu, de l’historiador
Antoni Sánchez Carcelén, que corres-
pon al volum número set de la col·lec-
ció Quaderns del Consell Cultural.

La muntanya en armes. El
carlisme a les Valls d’Àneu,
d’Antoni Sánchez
Esterri d’Àneu, 27 d’octubre

Puntaires. L’acte va comptar amb un
gran nombre de participants que van
poder gaudir d’una petita exposició
dels treballs realitzats.
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!
Laura Grimau

Fotos: CCVA - Fons Josep Camins

Fons
Josep Camins

El Fons Josep Camins és una donació de cent cinquanta
vidres estereoscòpics de la senyora Rosalina de Tera,
heretades del seu avi Josep Camins Bertran.
Les dates de les fotografies corresponen als anys com-
presos entre el 1930 i 1940 i es tracta d’imatges que
abasten diverses comarques del Pirineu lleidatà i gironí.
Aquest fons és un altre testimoni de l’atracció que en
altres èpoques exercia la muntanya i que uns pocs van
saber aprofitar, copsant l’ànima, els racons i les intimi-
tats dels nostres estimats Pirineus.

En Josep Camins Bertran va néi-
xer a Badalona el 5 de desembre de
1893, fill únic d’un matalasser i d’una
modista.

Quan tenia dotze anys es va que-
dar sense pare i la seua mare va
aconseguir que el senyor de la casa
on feia de cosidora li donés feina a la
seua empresa, Cotonifici de Bada -
lona, on va entrar als catorze anys a
fer de mosso i on va treballar tota la
seua vida. 

Els propietaris del Cotonifici eren
dos germans suïssos, Teòfil i Robert
Lee. El primer va tenir una influència
molt gran en la vida del padrí.

L’any 1918 es va casar amb una
cosina germana, Maria Camins Font:
van tenir set fills, cinc noies i dos nois;
les dues filles grans, l’Antònia i la
Paula, la meua mare, surten a les
fotografies.

Llavors ja havia acabat els estu-
dis de tenidoria de llibres, o sigui de
comptable, i va passar a ocupar un
càrrec de responsabilitat a l’empresa,
sempre a l’ombra del senyor Lee.

En esclatar la Guerra Civil, el
1936, els dos germans Lee van sortir
de Catalunya, van anar a Suïssa i van
deixar el meu avi com a responsable
de l’empresa. 

Però de seguida va ser detingut i
portat a una txeca on, pel que he sen-
tit dir, va ser torturat. La seua dona,
que era tot un caràcter, va remoure
cel i terra fins que els Lee, per mitjà
del cònsol suís a Barcelona, van
aconseguir que el posessin en lliber-
tat. 

Fins a la fi de la guerra va viure
amagat, en diversos llocs, i aquest fet
el va marcar molt psicològicament.

Acabada la guerra, els Lee van
tornar i recuperaren l’empresa. En
agraïment, el meu avi va ser nomenat
apoderat i director administratiu, però,
malgrat ser un treballador excel·lent,
patia fòbies, sobretot quan caminava
pels carrers de les ciutats. 

Estava el que se’n deia delicat
dels nervis i un metge li va recomanar

que anés d’excursió a la muntanya,
que busqués aire lliure i espais oberts. 

I així va començar a “pujar” a l’ho-
tel Saurat d’Espot, els estius, i el país
li va agradar tant que ja no va deixar
de venir. Suposo que fins que la deli-
cada salut de la meua padrina, la
seua dona, li’n va privar. Val a dir que
es va guarir del tot.

Va quedar vidu l’agost del 1958,
als seixanta-quatre anys. Encara que
continuava practicant l’excursionisme,
només va tornar al Pirineu molt
esporàdicament.

Va treballar fins als setanta-cinc
anys; els senyors Lee ja eren morts i
els hereus li van suggerir que es jubilés
perquè calia modernitzar l’empresa.

Va morir a Badalona el 20 de
febrer de 1976.

L’autor

Casa consistorial d’Espot. Casa dels enginyers de l’estany Gento.

Hotel Saurat.
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Portada:
A Sant Pere de Sorpe, la frescor del
romànic revitalitza el patrimoni.
Foto: Joan Blanco
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El programa d’activitats, recerca i difu-
sió 2012 del Consell Cultural de les
Valls d’Àneu ha rebut el suport de
l’Obra Social de “la Caixa”.

Aquest número ha comptat amb el suport de:

El Fons es compon bàsicament
de fotografies de muntanya, fetes a la
Vall d’Aran amb escenes de pobles
com Viella, paisatges del Parc
Nacional i  els seus voltants com
el port de la Bonaigua o Espot, el
Ripollès amb boniques imatges de la
vall de Núria i el seu santuari, o el
Berguedà, amb pobles com la Pobla
de Lillet quan el turisme encara no hi
havia fet acte de presència. 

El conjunt romànic de Santa
Maria de Taüll abans de les restaura-

El Fons
cions del segle XVIII o imatges d’un
antic circuit de cotxes de Sitges avui
abandonat completen aquest llegat
d’indubtable valor històric.

Es tracta, doncs, d’un fons que
reflecteix la predisposició de l’autor
per la fotografia i l’interès pel nostre
territori, sobretot pels Pirineus, on va
poder gaudir dels plaers i dels valors
que li donaven la muntanya i la natura
i que el van guarir de l’empresona-
ment i de les fòbies que va patir
durant la Guerra Civil espanyola."

Santa Maria de Taull. Cap del port de la Bonaigua.

Santuari de Núria.
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Consell Comarcal
del

Pallars Sobirà
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Lucanus cervus, el popular escanyapolls, retratat a prop d’Esterri d’Àneu. És l’escarabat
més gros d’Europa. Els mascles poder arribar a mesurar 9 cm. Foto Albert Masó.

Els altres aneuencs
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