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Tot un símbol. L'actitud sedent d'una estatueta de l'Egipte mil·le
nari, evoca un escriba assegut amb els genolls creuats i la mirada fixa en 
l'esdevenidor. Serva entre les mans un plec de fulls que ens transmeten 
el caràcter de la comunicació amb ple convenciment de dotar el text 
d'un valor testimonial. És un simbol de la necessitat d'expressar a través 
de l'escriptura uns fets determinats que uns protagonistes realitzen en 
un espai concret. 

L'aparició d'una nova revista cultural en el firmament de la Prem
sa Comarcal a Catalunya sembla, de fet, una gosadia de difícil i incerta 
continuïtat per a uns no-professionals sense infrastructura pròpia i amb 
mitjans de finançament escassos. 

La iniciativa s'emmarca en la llarga tradició de premsa comarcal 
que s'inicia cap a la meitat del s. XIX i que al Pallars queda representa
da per la publicació, el 1873, del periòdic El Pronunciamiento i que pos
teriorment amb el vaivé dels esdeveniments político-socials, la guerra ci
vil, la dictadura i el retorn al sistema democràtic, una quarentena de pe
riòdics, butlletins i revistes ompliran informativament l'espai geogràfic 
que va des del Montsec al Port de Pedres Blanques o de la Bonaigua. 

La revista ÁRNICA recupera la seva capçalera d'ençà que el 1984 
havia estat el Butlletí de Normalització Lingüística de les Valls d'Àneu. 
El Consell Cultural que arrenca del món de l'associacionisme completa 
amb aquesta iniciativa els objectius de potenciar i dinamitzar aquesta 
subcomarca de la capçalera del Pallars Sobirà amb identitat geogràfica i 
personalitat històrica pròpies. 

UÀRNICA vol personificar un territori, un conjunt amb força i 
il.lusió, capaç de connectar, «Noguera avall», amb les revistes compa
nyes, amb la gent i les iniciatives que fan possible d'estabhr Uigams a 
través de la imatge i la paraula. 

UÀRNICA representa un nivell intern de comunicació, de recull 
de notícies i temes on no accedeixen els grans «mass-media». 

L'ÀRNICA aborda àmbits d'informació d'una realitat pallaresa i 
aneuenca que amb iniciatives promogudes pel Consell Cultural com: 
l'Escola de Natura - Camp d'Aprenentatge, l'Arxiu Històric i l'Ecomu-
seu, testimonien una reahtat social i cultural que a l'albada d'una nova 
dècada, voldríem, més a prop dels ciutadans. 
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A La revista Árnica pretén amb el nom que encapçala cada sec
ció d'acostar al lector tot un lèxic pallares i aneuenc cada vegada 
més en desús. 

Rastell 
L'índex o bé el sumari de la revista. Bastiment de dues barres horit
zontals unides per moltes barretes perpendiculars, col·locat a la pa
ret, tot al llarg de la menjadora del bestiar, per a posar-hi l'herba 
que els animals han de menjar, evitant-se que s'escampi o malmeti. 

A Bisbot 
Secció de gastronomia pallaresa. Augmentatiu de bisbe. Ventrell 
del porc, farcit de pasta de botifarra. 

A Grípia 
Secció d'activitats. Menjadora per al bestiar; recipient de pedra o 
de fusta amb un rastell o embarrat, dins del qual es posa el menjar 
per als animals establats. 

A La pípida 
Secció d'entrevista. Malaltia de les gallines que consisteix en la for
mació d'un tel sota la llengua. Metafòricament i per proximitat dit 
d'algú que parla molt. 
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A Manairons 
Secció dels estudiants. Cadascun dels éssers fantàstics i diminuts 
que la gents creu que es guardaven dins d'un canó d'agulles. 

A Nial 
L'editorial. Covador, lloc on les gallines coven i ponen. 

A Lo vístaire 
Secció en què participaran personatges vinculats i admiradors del 
món pallares. Se'n diu d'aquell fadri que va a vistes per tractar de 
festejar o de casament. 

A L'arna 
Secció dels socis. És un rusc d'abelles. 

A Carallades 
Secció d'entreteniments. Del verb «carallear». Passar el temps en 
coses inútils. 

A La mosquera 
Secció de temàtica diversa. Armari de filferro dins del qual es guar
da viandes o carn orejades però preservades de les mosques. 

A Lo coder 
Secció de Lletres. Estoig de metall, de banya o de fusta, que els da-
llaires porten penjat a l'esquena i hi duen estotjades les pedres es-
moladores per afilar les dalles. 

A Vent del port 
Secció de xafarderia, pròpia del periodisme «groc». Vent fred que 
baixa del Port de Pedres Blanques o de la Bonaigua. 

A Lo forat de la guineu 
Secció de bústia. Cova que es troba a la part de «roquetes» prop 
del cami vell de València. (Agrairem les vostres cartes). 
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Conversa amb en Joan Lluís, 
pastor i flabiolaíre pallares 

«La primera vegada que vaig contemplar el meu 
Pallars des de la collada del serrat de Comiols em 
produí una impressió que mai més no he oblidat i que 
compto no oblidar en tota la vida. 

Era a mitjan febrer de l'any trenta-tres. Jo venia 
d'Artesa de Segre, i, després de travessar a peu tot el 
bosc de Comiols, vaig fer nit a cal Batlle, que és dalt 
de tot de la collada. En treure el cap a l'entreforc de 
les dues carreteres que duen a Tremp, vaig restar com 
encantat davant l'esplèndid panorama que se 
m'obria de sobte. Era una cosa nova per a mi. No sa
bia pas on girar la vista: em mancaven ulls per a abas
tar tot allò tan fantàstic. Al lluny s'aixecaven exube
rants les muntanyes del Pirineu; totes vestides d'una 
blancor immaculada, semblaven tustar en aquella in
comparable blavor celestial. Quin goig de poder albi
rar tot el conjunt de valls i de riberes on els poblets 
Pallaresos dormen tranquils al so de l'alegre cançó 
que cada dia els canten les aigües del Noguera!». 

Són aquestes, amic lector, les paraules que en
capçalen l'obra El meu Pallars, d'aquest home de la 
terra —mai tan ben dit!—, pastor, ñabiolaire, reco
pilador incansable del ric patrimoni dels pobles palla-
resos, d'aquest home que reté en els ulls i en la ment 
«visions lluminoses, inesborrables, com la de les neus 
que blanquegen als cims enlairats del meu Pallars, 
com la de les grans tronades que retrunyen en els seus 
congostos, i com la de l'esclat de la primavera a les 
seves belles fondalades», segons explica en Records 
de la meva vida de pastor. Joan Lluis, aquest gran ca
minador que ha trescat per les muntanyes, desafiant 
la fúria del vent o le gebrades, dormint al ras —quan 
ha calgut—, veient pondre's l'últim estel quan clare-
java. Home de món!, home de bé!, en Joan Lluís. 

Amb ell hem conversat una bella estona. Ha es
tat agradable escoltar-lo. La seva parla fluïa com les 
aigües de la Noguera Pallaresa. Al gran doll de la se
va experiència pagesa aflueixen vius records d'innú-
meres coneixences que en Joan ha fet a alta munta
nya, parlant amb gent del país, les quals han alimen
tat, encara més, el seu domini en «ciència pallaresa». 

• A mi em van criar en una casa de pagès, que es 
deia Xampaineta; la casa pairal es deia casa Xampai-
na, però com que hi havia dues germanes, per a no 
fer pubilla a una, els van partir la casa. I mira: la xica 
es deia Xampaineta i la gran Xampaina. I fins a la 
darrera guerra encara hi havia totes dues cases; ara 
no hi són. I bé: jo, d'aquí a allà, d'allà a aquí, o sigui 
que a vuit anys ja et feien aixecar a les sis del mati, i a 
les cinc!, per a anar al bosc. Cada dia a buscar llenya, 
amb un burro, i a la tarda anar-la a vendre a Sort. 

Ens donaven dues pessetes per carga. Però, vivíem..., 
d'aquella manera! Quan em vaig fer més grandet, 
feien la carretera i a mi m'hi van llogar per portar 
aigua als treballadors, amb un cantiret. El mestre, 
com que no tenia catorze anys, no em volia a l'escola 
a la nit. Ara, tenia molta afició a la música. I al 
Manel, de Rialb, sempre li deia: «M'hauries d'ense
nyar de solfa». I més tard, vam arribar a fer una colla 
de músics i anàvem a tocar a tots els pobles i poblets, 
per les festes majors. 

En Joan Lluís sempre ha sentit una forta devo
ció per la música. Encara ara, si s'escau, toca el fla
biol la mar de bé. Fent de pastor, anant per les mun
tanyes, li ha llegut de compondre melodies, inspirant-
se sempre en el mormolegi de les fulles dels arbres 
mogudes pel vent o en el piular dels moixons adele-
rats. 

• Però abans d'això, que me n'he descompassat, 
em vaig llogar en una casa que tenien ramat, a cal 
Quimet. L doncs, el primer dia em van donar seixan-
ta-vuit ovelles, per a anar a guardar, i... vaig tornar 
sense cap!, les vaig perdre totes! 

— Els flabiols, us els fèieu vós mateix? 
• Ui!, n'he fets tants com vulgues! 
— De quina fusta és, aquest? (el que en Joan té 

als dits ara mateix). 
• Aquest, plataner, d'aquests plataners de carre

tera, que és una fusta que es deixa treballar bé; per
què, a vegades, amb fusta bona de boix, a vegades ja 
el tens a punt d'acabar i llavors se t'esquerda pel mig, 
quan li fas el contravent. 

— I arreplegàveu tonades populars, de la gent, 
oi? 

• Sí, «que sabríeu pas cap cançó?» els deia. I la 
gent del Pallars són sensibles a la música, molts; i 
pastors, més: per sentir un instrument farien dues ho
res de camí. 

— Caram! 
• Sí. «Si toquesses una mica, sí que te n'ensenya

ríem una». Vinga! 
— I ells cantaven? 
• Cantaven. I: «Ai redéu!, així ja ho has posat 
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allí i tot?» Perquè jo me l'havia d'anotar, perquè si 
no se m'hauria perdut. I jo: «Ja mos podem morir, 
ara, ja no es perdrà més». 

Anava a collir cançons, en Joan Lluís. Establert 
a Barcelona —sense deixar mai d'anar, sovintet, a 
Rialb— fa coneixença amb l'editor Josep M. de Ca-
sacuberta i, per mitjà d'ell, amb el filòleg Joan Coro
mines i amb Pau Vila, geògraf, i plegats organitzen 
sortides a la percaça de noms de lloc, topònims. 

• Amb en Coromines, pujàvem a tot arreu, a to
tes les muntanyes del Pallars. En Casacuberta, al seu 
temps també era un home caminador, i ell va ser qui 
em va dir que tot el que anant d'excursió els explica
va, jo ho havia d'escriure. 

Així van néixer les obres de Joan Lluís sobre el 
Pallars, publicades per l'editorial Barcino, de lectura 
deliciosa de tan amena, com bé sap qui les ha llegi
des. A part de l'interès etnogràfic i folklòric i de cul
tura popular, els Uibres de Joan Lluís es caracteritzen 
pel bon ús de la llengua en què han estat escrits, amb 
varietat de modismes, expressions i girs genuïns: 
«L'Òrrit, la serra de Rei í Tornafort, que tothora fan 
carantoines a la gent de Sort»; «Jo, com que ja toca
va el flabiol, els feia badinar com els mussols al 
bosc»; etc. I bells passatges descriptius, s'hi troben: 
«Al capvespre la ramada prenia un pas més reposat, i 
una mena de neguit i de malenconia s'apoderava 
d'homes i bèsties. Quan ja era negra nit, els pastors 
xiulaven i el bestiar s'aturava. Dels alegres sons me
tal.lies de les esquelles, borrombes i truquets s'havia 
passat a uns de greus, com a planyívols, com també 
ho semblaven ésser, llavors, els bels de les ovelles». 

— Com anaven vestits, els pastors vells del Pa
llars? 

• Ah, mira: gec de vellut, pantalons de vellut, o 
bé una samarra..., tot vell. I per calçat portaven, què 
us diré?, uns esclops; altres, espardenyes. I per casa, 
a baix, si nevava, també esclops; sabates no n'hi ha
via. I una manta. 

— ¿I de bon matí, ja marxaven? 
• Els pastors que són de poble s'emporten el di

nar; ja surten esmorzats de casa. I n'hi ha que ja 
surten tan ben esmorzats, que ja és dinar i tot. I no 
tornen fins a les quatre o les cinc, i llavors berenen i 
sopen i... foten uns tiberis! I a la muntanya, com que 
fa sol, el bestiar quedar amorriat, que no els toqui el 
sol al cap: es tornen bojos. I es queden allí i hi estan 
hores. Doncs llavors nosaltres a descansar. 

— I quan plou... 
• ...no n'hi ha, allà, de refugis. 
— A quins indrets recordeu que solien anar els 

ramats, per allà? 
• Mira, al pic de Toni, al Solà, a la borda de 

Carrera, Rocapleta, i al Bosquet i... aneu fent, un 
bosc que no s'acabava mai. I cap a l'altre cantó, que 
era més solà... 

— I el pastor, com es distreu? 
• Fusteja molt. El ganivet sempre fa alguna cosa 

o altra. I en fa de boniques. 
— I per cada ramat, quants gossos hi han 

d'anar? 
• Depèn. Si porta dos o tres-cents caps de bes

tiar, sí té dos gossos s'ho fa molt descansat, sí només 
en té un... aquell gos ha de treballar més, i el pastor 
també. 

— És difícil ensenyar els gossos d'atura? 
• Generalment ells sempre empaiten, no?, lla

vors tu l'has de reptar: fer-lo creure: «vine aquí», 
«ara, vés-hü», «toca la cabra!: la blanca!, la 
negra!». El pastor els fa conèixer els colors. 

— Coneixen els colors. 
• Sí. I els noms també. Només li falta el parlar al 

gos! 
En el llibre Records de la meva vida de pastor, 

del nostre personatge, hi ha consignats una colla de 
noms de cabres: Motxa, Xota, Pigalla, Sabinarda, 
Sagalla, Negra, Blanca, Venada, Roía, Xiribida. 
Igualment, noms de gossos i gosses: el Pelut, el Sol, 
el Moret, el Xirongo, el Tom, el Moro, la Pastora i la 
Viola. 1 encara un ruquet: el Pínetell. 

— El pastor té un caràcter dur? 
• Home, n'hi ha de tots. N'hi ha de sensibles, 

n'hi ha de més durs, però... N'hi ha que no els pots 
fer parlar: «— I què, com us dieu? —Mnmm..., 
nnnmm...» Ara no tant, però llavors sí. «—Però, 
com us dieu? Jepo, Ton, Manel... —Oh, mmmira!, 
un o altre». I no t'ho deia! I si em sembla amb el fla
biol, en deia: «Toca una mica, i llavors t'ho diré». I 
ho havies d'aprofitar. 1 així. 

— A vós us devien conèixer tots els pastors, 
d'allà dalt. 

• Sí. Algun no sabia dir-me el nom i deia: 
«Aquell que toca el flabiol». 1 ja se sabia. Això, feina 
de pastors!, ja veieu. 

— ¿I barretina, no en portaven? 
• Sí, però es va perdre molt. 
— I el sarró. 
• El sarró, sí. 1 la bóta de pell. 
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«Mentre la ramada feia temps per a apletiuar-se, 
el majoral atalaiava pausadament l'espai i, un cop 
orientat, assenyalava el lloc on aquella havia de fer 
nit. Ell i un parell de pastors arrengleraven el bestiar, 
i els altres pastors feien grans fogueres al voltant del 
pletiu, per tal d'espantar els llops i altra feran malig
na per a les bèsties i fins per a ells mateixos. Al ma
teix temps, el pastor guardià, que s'ocupava de la mi
nistra, ajudat per un mig fadri i un rabadà, encenia 
un bon foc i es posava fer el sopar». 

— D'infant, a quins jocs jugàveu, al poble, amb 
els companys? 

• Ah!, al cric, a fet a fet... I llavors, jugar a bar
ra. 

— Com era aquest? 
• Es posen quatre en un cantó i quatre en altre i 

llavors surten, i si tu agafes a aquell, ja en perd un; si 
t'agafa ell... 

— Afagar-lo? 
• I portar-lo fins a casa teva. N'hi havia molts, 

de jocs. 
— I de captaires, per les cases, en passaven qui-

sap-los? 

• Ui!, si en passaven! Abans, molts. A la vall de 
Cardós hi havia molta gent. Hi havia molta misèria. 

En Joan Lluís és un home que et sap donar raó 
de tot. Pots tocar tots els temes, fer anar la conversa 
cap allà on vulguis, que coneix qualsevol rastre. 

— Quins arbres hi solen créixer més al Pallars? 
• L'alzina, el roure, el pi, l'avet, la freixera, el 

clop, el bedoll, el reboll... El lledoner, que se'n feia 
les forques. Hi havia pastors que si en una setmana 
feien un parell de forques, s'havien guanyat vuit pes-
setetes. I ho feien. 

— I d'arbres fruiters? 
• Si, es cullen prunes, préssecs, nous, ametlles, 

olives, pomes, moltes pomes. 
— I bestiar? 
• Conills, perdius, llebres, esquirols, guineus... 
Si ara encara havíem de parlar de la vida del po

ble, de Rialb, amb en Joan Lluís no acabaríem. 
— Oficis del vostre temps? 
• Tots. Sastres... Mira: de sastres, n'hi havia 

cinc. Jo a vegades ho penso: n'hi havia que en treba
llaven cinc, a casa; però els altres, almenys, dos. Fer
rers? Mare de Déu! Ferrar animals, i fer rodes per als 
carros. A Sort, el mercat era el dimarts, i tots volien 
ferrar el mateix dia. I mira, i anar tirant d'aquesta 
forma. 

Però tant se val que acabem aquesta conversa 
parlant de pastors i ramats, i peripècies i alegries de 
l'art de guardar el bestiar a la muntanya. 

«Amb tot el que he descrit fins ací —diu en Joan 
Lluís, en el llibre Records...— he passat hores alegres 
i hores tristes. Als boscos i als pastius he fruit molt, 
però també he sofert sovint». 

— Quan a muntanya venia alguna pedregada, 
què havies de fer amb ramat? 

• Ui! Si podies, amagar-te. Perquè hi ha munta
nyes d'aquelles que no hi ha on poder-te posar. N'hi 
ha que és tot un glevar! Re: només herba i herba, i no 
hi ha cap cabana. Les cabanes hi són les que s'han fet 
els pastors. Per a sis o set persones, ben bé, cada una, 
dormir i tot. Ara, per al bestiar, no. El bestiar ha 
d'aguantar la tempesta. Arreplegats tots i... I si hi ha 
una pedregada i tens ramat de llana, has d'aguantar 
la pedregada també tu, perquè si no se t'escaparien 
tots; i entre els gossos i els pastors has d'aturar el ra
mat allà, quiet. I fins que passi. Perquè de llamps en 
cauen, molts. El que passa és que ja els poses a con-
travent. Tirem per aquí perquè aquesta tarda plourà 
o tronarà, enteneu? 

Amb paraules del llibre Records..., encara: 
«Una màniga de pedra i d'aigua ens queia damunt 
amb tota la fúria; l'aigua ens regalimava cara avall, 
privant-nos de veure-hi; i molls com a gats, érem al 
peu del canó sense defallir en cap moment. El vent, 
traïdor, passava furient, i el treball era nostre perquè 
no ens tombés. Els llamps i els trons eixordadors apa
gaven els crits dels pastors i els clapits dels gossos; ca
da llamp que espurnejava ens feia dir, a tots, mental
ment, la mateixa oració: «Sant Marc, santa Barba, 
santa Creu, valga-mos Déu!». 

En Joan Lluís: folklorista del Pallars, pastor, 
flabiolaire... Home de món!, home de bé! 

Carles Riera 
Escriptor 

(Fotografies: Teresa Orpí) 
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AUROS, ISIL I SANT JOAN 

Sant Joan d'Aurós Fot/F. Móra 

Una caminada que probablement pocs aneuencs 
hauran practicat en l'actualitat és anar des d'Unarre 
al caseriu d'Aurós a peu i pel marge esquerra del riu, 
ja que la carretera puja per la banda dreta. Darrera
ment he fet aquest cami i em cridà l'atenció el fet de 
trobar dues esglésies tan a prop una de l'altra, gaire
bé juntes. Calia cercar-ne l'explicació. 

«Oros» o Aurós havia estat un poble, petit però 
poble al cap i a la fi. A partir del segle XIX ja sols hi 
restà una casa, però abans àdhuc havia tingut 4 cases 
i 15 habitants amb jurisdicció pròpia, no sols admi
nistrativa sinó també religiosa i la seva parròquia era 
la de Sant Pere, petita esglesiola romànica quelcom 
modificada, convertida ara en capella particular —i 
força ben conservada— del gran casal d'Aurós. 

A un tir de pedra d'aquesta hi ha el gran santuari 
de Sant Joan d'Aurós, que si bé no ofereix un aspecte 
tan ortodoxe en la seva arquitectura, és més genuïna
ment romànic que no pas l'anterior. 

L'origen d'aquesta església ve de l'establiment 
en aquestes terres d'un priorat de l'Orde de l'Hospi

tal; i ja heus aci l'explicació de trobar-nos dues esglé
sies tan juntes: la parròquia del bisbat i el santuari de 
l'Orde. 

Els Ordes Militars entraren al Pallars vers 1120, 
quan els Hospitalers establiren una comanda a Sus-
terris, prop de Talarn i on ara hi ha la resclosa de 
Tremp. Des d'alli anaren extenent les seves posses
sions, doncs el testament d'Alfons I d'Aragó deixà 
pràcticament tot el seu reialme en mans dels Hospita
lers, dels Templers i del Sant Sepulcre; Ramon-Be-
renguer IV si volia salvar el tron de la seva muller Pe-
ronella, hagué de fer-los constants concessions a Ca
talunya, exemple que seguiren fent la resta de nobles 
addictes o infeudats al Comte de Barcelona. I així 
anaren sorgint priorats a Montcortés, Rialb, Tirvia, 
Espot, Son... Però de tots els santuaris que fundaren 
aquests Ordes, els que resten actualment en millor es
tat de conservació són aquests de Sant Joan d'Aurós i 
el de Sant Joan d'Isil. 

Cal ressaltar aquesta coincidència d'advocacions 
a Sant Joan (Espot, Isil, Aurós, Tírvia...) en remem-
brança de la casa matriu dels Ordes MiUtars: Sant 
Joan de Jerusalem, on foren fundats vers el 1050 baix 
el nom d'Hospitalers, dedicats a cuidar pelegrins em-
malaltits durant el seu llarg viatge a Terra Santa; més 
tard vers el U 00 es dedicaren gairebé exclusivament a 
guarir ferits de les Croades, i esdevingueren miUtars a 
més de religiosos a partir de 1125. 

La d'Aurós és una església amb tres naus acaba
des en sengles absis rectangulars ara, però que origi
nàriament foren semicirculars com ho demostren les 
restes que encara podem trobar al darrera de la nau 
central. 

La coberta és de fusta a dos vessants, i si no fos 

Sant Joan d'Isil Fot/AHVVA 
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pel campanaret de cadireta, li donaria a la façana un 
aspecte més de paller o de borda que no pas de san
tuari. A l'interior les naus estan separades per pilars, 
però actualment està molt deformat per la recons-' 
trucció posterior de capelles. Malgrat això encara hi 
podem veure els arcs de mig punt que arrenquen dels 
esmentats pilars i que sostenen el bigam de la cober
ta. La porta és a la façana de ponent i està formada 
per dos arcs adovellats de mig punt i en degradació. 
Sols hi ha una finestra de doble esqueixada i amb ar
quet de mig punt que il.lumina l'àbsida central i que 
podem considerar romànica; les altres tres, d'esquei
xada senzilla, foren obertes durant les reformes pos
teriors ja esmentades. 

La de Isil és evident que també pertangué a al
gun Orde militar, i hospitalari. No hi ha dubte, tant 
per l'emplaçament com per la construcció, que 
aquest edifici estava destinat a vigilar l'entrada de les 
Valls d'Àneu com punt conflictiu per les infiltracions 
dels Càtars entre 1167 i 1213 i per les continues incur
sions dels Coserans-Comenge entre 1283-1328, però a 
la vegada també dedicat amb tota seguretat a oferir 
hostatge i socors als caminants i pelegrins que venien 
de la Vall d'Aran per Montgarri i Beret o de França 
pels ports d'Aulà i de Salau; cal no obHdar que era 
lloc de pas cap a Compostel.la pels qui venien d'Occi-
tània. 

Però mai s'ha pogut comprovar documental
ment que fos una pertinença dels Hospitalers ni dels 
Templers, tot i ser una creença general i encara ac
tual. Els fets d'estar baix l'advocació de Sant Jona, el 
seu aspecte fortificat amb les torres afegides a les 
cantonades baix l'actual coberta, l'existència d'una 
germandat de beneficiats que subsistí fins el segle 

XIX i que els rectors d'Isil mantinguessin el títol de 
«Prior» fins a 1801, col.laboren a mantenir aquesta 

hipòtesi exposada ja per Coy i Cotonat i per Ceferi 
Rocafort a començaments del nostre segle. 

L'edifici de Sant Joan d'Isil, a més de ser el que 
ens ha arribat més sencer, arquitectònicament par
lant és el més interessant del romànic d'Àneu. Pre
senta tanta varietat d'elements que van des de comen
çaments del segle XI fins a finals del XII, que la seva 
descripció mereix un comentari apart i que deixarem 
per una propera ocasió, ara ens hmitarem a ressenyar 
els trets més fonamentals d'aquest temple. 

És una església de planta basilical, amb tres naus 
capçades per tres absis semicirculars decorats exte
riorment amb lesenes i arcuacions lombardes. A l'in
terior les naus estan separades mitjançant pilars on 
s'hi recolzen els arcs torals que sostenien la coberta 
de volta de canó al centre i de quart de volta laterals. 
Aquesta coberta s'esfondrà i des del segle XVIII fins 
a l'actualitat fou substituïda per un teulat i bigam de 
fusta a dos vessants i enllosat amb pissarra. 

La porta i la façana principal donen a migjorn 
on també hi ha les finestres d'un gòtic primitiu que 
il.luminen la nau i que encara conserven la tracería 
però que no hi resta ni una petita mostra dels seus vi
tralls. En aquesta façana és on trobem la interessan-
tissima varietat de detalls arquitectònics i decoratius 
que cal ressenyar acuradament i que mereixen un tre
ball monogràfic sobre el tema. 

Aquí sols volíem reflectir aquest agermanament 
entre Aurós i Isil a través de la seva vinculació amb 
•els Ordes Militars que entraren en les nostres valls en 
plena Edat Mitja, hi romangueren diversos segles i 
malauradament hi deixaren ben pocs rastres per se
guir-ne la seva història. 

Francesc Móra i Presas 

10 



MANAIRONS lAWlMu^ 

Polèmica a la Seu d'Urgell per les imatges 
dels dictadors del S. XX 

en un capitell del nou claustre 

La presència de quatre dictadors, Hitler, Franco, Stalin i Mussolini en un 
dels capitells d'una rèplica del claustre de la Seu que s'ha construït al Parc del 
Valira ha obert una polèmica entre els grups municipals socialista i convergent. 

El grup municipal de C. i U. considera que els més de vuitanta milions de 
pessetes, que ha costat l'obra, s'haurien d'haver invertit en la construcció d'un 
nou pavelló esportiu per solucionar les deficiències que actualment té la ciutat en 
aquesta matèria. Perquè, segons va declarar el portaveu de C. i U. a l'Ajunta
ment, Ramon Graell, quan es fa alguna manifestació musical en el pavelló ac
tual, els esportistes locals s'han de desplaçar fins a Bellver, localitat situada a 
uns trenta quilòmetres, per efectuar el seu entrenament. 

També considera Graell que el govern municipal no hauria de donar el seu 
vist-i-plau a gastar els diners dels ciutadans en escultures de dictadors o «crimi
nals de la història». 

Així mateix Graell va apuntar la possibilitat que els veïns reaccionessin tren
cant els capitells. 

El grup socialista, per la seva banda, va acusar C. i U. d'incitar la població 
a la violència i sosté qüe la idea de l'artista és reflectir en els capitells els mites 
positius i negatius del s. XX. El grup socialista també especifica que els quatre 
dictadors apareixen sobre la base del Gernika de Picasso, que simbolitza els hor
rors de la guerra, com a al.legoria d'aquests tirans del S. XX. 

Per la seva banda l'urbanista Lluis Racionero, autor d'aquesta rèplica del 
claustre de la catedral, va afirmar que li havia sorprès molt l'actitud convergent i 
que ell s'esperava aquesta reacció per part «de grups com Fuerza Nueva i no com 
C. iU.». 

Lluís Racionero va rebre l'encàrrec del projecte d'urbanització del Parc del 
Valira directament d'INCASOL (Institut Català del Sòl). 

Els representants de la catedral, per la seva banda, creuen que «és una xim
pleria destinar vuitanta milions a aquesta cosa, quan l'antiga Catedral no ha ex
perimentat cap reforma des de la restauració del 1916 a cura de Puig i Cada-
falch». 

A més dels quatre dictadors, en la rèplica del claustre de la Seu, s'hi poden 
veure Pau Casals, Einstein, Joan XXIII, Churchill, Kennedy, Marilyn Monroe, 
Schuster, Stan Laurel i OHver Hardy, Charles Chaplin, Dalí,... en vuit capitells 
repartits de la següent manera: un dedicat als dictadors, dos dedicats al cinema, 
un a la música, un al futbol, i els altres dedicats a científics, polítics i altres per
sonatges del S. XX. 

Xavier Bardina 
Alumne de C.O.U. 
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L'ARXIU HISTÒRIC DE LES VALLS D'ÀNEU 

El desembrre de l'any 1985, després de 
temps de projectes, de lluites i de treball en ge
neral, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, 
els municipis de les Valls i la Generalitat de 
Catalunya creaven l'Arxiu Històric. Amb 
aquest fet es donava un pas fonamental en la 
salvaguarda del patrimoni documental dis
pers, patrimoni que comprenia la documenta
ció generada pels municipis de les Valls 
d'Àneu al llarg de la seva història. Ara, cinc 
anys després i quan encetem una nova dècada, 
cal tornar la vista enrera i reflexionar sobre els 
aconseguiments i les mancances d'aquest Ar
xiu que és, no ho oblidem, patrimoni de tots 
sense exclusions per tal d'afrontar el futur, 
amb la seguretat que només la dedicació i el 
suport de tots els aneuencs el podran fer possi
ble. 

La raó de ser d'un arxiu històric 

Bé, però, ¿qué és i quina funció desenvo
lupa un arxiu històric?. ¿És, potser, un magat
zem on s'apilen munts i munts de papers que el 
pas del temps i dels rosegadors no ha aconse
guit de destruir?, o ¿Potser és un museu 
d'antiguitats i velleses, relíquies del nostre pas
sat que, disposades segons un cert ordre i mos
trant la seva edat, ens fan badallar d'avorri
ment? Evidentment, un arxiu històric és molt 
més que això. És cert que ha d'ésser un espai 
que estigui en condicions de protegir del dete
riorament el patrimoni documental, testimoni 
insubstituïble de la nostra història, i ha de fa
cilitar i garantir la seva accessibilitat als visi
tants en general. Però aquest interès per la 
conservació dels documents no ve donat per 
una obsessió purament col.leccionista i mone
tària, sinó perquè ells són una font d'informa
ció de primera mà per arribar al coneixement 
de l'home i de la societat que li ha tocat viure. 
És, doncs, i abans que res, una eina al servei 
de l'enteniment i la convivència: serà mitjan
çant l'anàlisi del passat que entendrem el nos
tre present i podrem evitar caure en errors ja 
viscuts, perquè com s'ha dit repetidament, 
malauradament sense prou ressò, però, els po
bles que obUden la seva història estan condem
nats a repetir-la. 
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En resum, un arxiu històric no és una ce
mentiri on han trobat repòs les restes de la 
nostra tortuosa història, ans al contrari, és un 
catalitzador dels processos que ens han de por
tar a entendre una mica més aquesta manera 
nostra de ser. 

Participant d'aquesta idea, l'Arxiu Histò
ric de les Valls d'Àneu ha tractat des del seu 
naixement d'aportar el seu gra de sorra a tra
vés de tres linies d'actuació: 
• intervenció sobre la documentació escrita. 
• creació de l'Arxiu Fotogràfic. 
• recerca bibl·logràfica. 

Documentació escrita 

El primer vessant del treball consisteix en 
la localització, classificació i inventariat de la 
documentació escrita generada pels quatre 
municipis de les Valls d'Àneu: Alt Aneu, Es
pot, Esterri d'Àneu i la Guingueta d'Àneu. 
Aquesta tasca, trobant-se ja en la seva darrera 
fase de realització i, fent possible molt aviat la 
pubUcació de la Guia-Inventari de l'Arxiu His
tòric de les Valls d'Àneu, la quan donarà a co
nèixer al país el nostre fons documental, ja ha 
donat els primers fruits: podem constatar que 
a partir de la documentació classificada, l'es
tudiant d'Antropologia Cultural Jordi Abella 
ha iniciat la seva tesi de llicenciatura sobre la 
vida quotidiana a Esterri d'Àneu, i una recer
ca sobre la casa i la família, englobada dins el 
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projecte de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu. 
Cal fer esment, a més a mes, de l'inventa-

ri que des de l'Arxiu Històric s'està duent a 
terme a l'Arxiu Parroquial per tal de conèixer 
el fons existent i agilitzat al màxim l'accessibi
litat a la documentació eclesiàstica. 

Arxiu Fotogràfic 

Seguint en la mateixa línia de recerca, 
l'Arxiu Històric ofereix als seus visitants un 
fons fotogràfic (de més de mil fotografies) en 
constant creixement, dels llogarrets i la gent de 
les nostres contrades. D'aquesta manera es vol 
deixar constància de l'evolució dels municipis i 
de tots aquells esdeveniments rellevants que se 
succeeixen dia a dia. Aquest arxiu d'imatges és 
ja, sens dubte, una eina primordial per a la in
vestigació històrica, però ens cal l'ajut de tots 
en la documentació del fons fotogràfic, per a 
enriquir-lo i aconseguir que un dia sigui un 
dels més atractius de Catalunya. No cal dir-
vos que tots els qui encara no l'heu visitat pas
sareu una bona estona entretinguts, i aquells 
que ja hi heu estat algun cop coneixereu les no
ves adquisicions i realitzacions. 

Fons bibliogràfic 

Com a complement bàsic de la documen
tació escrita i de l'Arxiu Fotogràfic, l'Arxiu 
Històric s'ha proposat de reunir un fons bi
bliogràfic amb les publicacions d'interès 
general i amb totes aquelles que facin referèn
cia a les Valls d'Àneu, obres que aniran desti
nades a la consulta i que completaran tant com 
sigui possible les mancances de la documenta
ció escrita original i fotogràfica. Es tracta de 
centralitzar el màxim d'informació per a ra
cionalitzar el treball. També es mirarà d'acon
seguir aquells fons bibliogràfics privats que 
per les seves característiques paguin la pena. 
És el cas de la biblioteca «Fardinand», ja ad
quirida i classificada. 

Continuïtat 

La interrelació entre totes tres seccions 
forma una base documentada al servei 
d'aquells que estiguin interessats en la història 
i la cultura de les Valls d'Àneu. Aquest és un 
dels principis bàsics que mouen l'Arxiu. Per 
això no cal veure'l com un element estrany i 
desconnectat de la societat, sinó com un servei 
públic a l'abast de tothom que repercuteix di

rectament i positivament sobre el conjunt del 
país. 

Amb aquesta voluntat de recuperar la me
mòria històrica de la col.lectivitat, els que han 
treballat i els que ara treballem seguint aquest 
camí que ens ha de menar a entendre millor els 
nostres costums, creences i maneres de viure 
en general, esperem l'ajut dels que, com nosal
tres, veuen la cultura no com una fi en si ma
teixa, sinó com una via cap a la millora de la 
societat. Encara però, ens queda molt camí a 
fer. Les direccions comencen a delimitar-se, 
però cal aprofundir-les amb seriositat i rigor 
per a que els resultats ens siguin útils i satisfac
toris. 

Joan Blanco i Barrilado 
Arxiver de ¡'Arxiu Històric 

de les Valls d'Aneu 

Fol/AHVVA Llibre de les Ordenacions i Privilegis de les Valls d'Àneu 
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PEP COLL i MARTI 
Pessonada (Pallars Jussà), 1949 

Va néixer fa quaranta anys a Pessonada, un poblet del Pallars Jussà, on ara 
sobreviuen una quarantena de jubilats. Com tota la canalla dels anys cinquanta, 
el Pep va créixer gràcies a les llesques de pa amb vi i sucre, i, sobretot, a la llet en 
pols que els amics americans ens enviaven en aquella època. 

De ben jove es capficà en el problema de la veritat i no va recensar fins que 
va poder estudiar Filosofia a Barcelona. Aviat però, i tal como era d'esperar, va 
caure en un escepticisme teòric total. Desencantat dels grans sistemes filosòfics, 
s'il.lusiona poc després per la llengua i la cultura del seu pais petit, l'estudia amb 
profunditat durant un temps i, finalment, acaba per dedicar-se a l'ensenyament, 
tal com ja havia profetitzat son padrí. 

Actualment ensenya Llengua i Literatura Catalanes a I. B. «Màrius Torres» 
de Lleida. De totes formes, els seus treballs i neguits segueixen adreçats a l'estudi 
i dinamitzaciò de la seua comarca nadiua, de la qual ha estudiat especialment la 
parla. Ha participat en la fundació de les revistes «Escudella» (1979) i «Lo raier» 

(1982) i en el «Centre d'Estudis del Pallars» (1986). Té, doncs, com diu ell sovint 
«una cama a Lleida i l'altra al Pallars». 

Quant a la creació literària, li ha costat prou de començar a escriure, o al 
menys per decidir-se a publicar. Es tracta sens dubte d'una vocació tardana, (i) 

Ha publicat un recull de llegendes, rondalles i historietes, aplegades per tota 
la geografia Pirinenca, «Quan Judes era fadría i sa mare festejava» (1987), dues 
novel.les «El secret de la noixernera» (1988) i «La mula vella» (1989) i dues 
col·leccions de relats «Totes les dones es diuen Maria» (1989) i «L'edat de les Pe
dres» (1990). Dels seus llibres, cal destacar l'ús renovador del llenguatge, sobre
tot en la utilització de les expressions més genuïnes del Pallarès. Al llarg de la se
va obra ha anat creant un món mitic entorn del poble imaginari de Malpui, al Pi-
rineu, un món fantàsticament real que els seus personatges, de tan humans, sem
blen inventats. 

Ell és, sens dubte, un dels narradors amb més empenta de la nova fornada 
d'escriptors de Ponent. 

(1) Emili Bayo i Xavier Macià - Narradors de Ponent (1939-1987) Antologia. Ed. lEl «El molinet de 
*ent»,pàgs. 71-72. 
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BOJOS FAN BITLLES 
Hi ha preguntes sobre un mateix que tal vol

ta valdria més no indagar-ne mai la resposta. Una 
d'aquestes qüestions consisteix a esbrinar els mo
tius i les circumstàncies del propi origen biològic. 
Per què?, com?, quan?, i etcètera vaig ser engen
drat? A mi personalment, aquests interrogants 
em van fer anar de corcoll durant molt de temps. 
Quan vaig descobrir-ne la resposta, em vaig es
garrifar. 

Anem al gra. El meu origen tè molt a veure 
amb una mena de preservatiu, que solien emprar 
moltes parelles fa una vintena d'anys. Vist des 
d'avui, amb la sofisticació dels productes actuals, 
ens pot semblar fins i tot ridícul. El condó 
—aquest era el nom amb què el coneixia totdéu— 
era una goma transparent, allargassada com un 
budell per fer embotit, amb un bony en un extrem 
com una hèrnia. Es tractava, naturalment, d'un 
preservatiu masculi. Doncs bé, encara que sembli 
mentida, jo existeixo, malgrat els condons. I tam
bé, gràcies a ells, depèn de com es miri. Heus aci 
la versió que m'han donat al respecte totes aque
lles persones que, directament o indirecta, han 
col.laborat en la meua existència. Per raons d'es
pai, reprodueixo només el fragment de declaració 
directament relacionada amb el cas. 

Sílvia Areny (43 anys, divorciada): Quan 
vaig conèixer ton pare, jo treballava de caixera en 
un supermercat. Deuria ser l'any 1990, o potser el 
91. Ton pare es va fixar en mi, ja des del primer 
dia, i venia a comprar sovint. Perquè jo li'n fes 
cas, dia per altre comprava dues capses de con
dons i sempre passava per la meua caixa. Un dia 
m'esperava a la porta a l'hora de plegar i em va 
convidar a fer una copa. I jo, com una bleda, 
m'ho vaig creure. No m'imaginava que ell només 
em volia perquè li servís d'espàrring dels seus glo-
bets. En tenia un armari ple. Així i tot, vaig que
dar amb estat de tu, i ens vam casar a corre-cuita. 
Va tenir un descuit, ell sempre ha sigut molt des
pistat. .. 

Roger Bosc (47 anys, divorciat i casat per se
gona vegada): L'últim any de carrera anava a 
comprar en un hipermercat que hi havia prop del 
pis on vivia amb altres estudiants. Un dia se'm va 
ocórrer de comprar una capsa de condons. La 
caixera, a l'hora de fer-me el compte, va fer veure 
que se'n descuidava i no me'ls va cobrar. Quan ja 
me n 'havia regalat unes quantes capses, vaig deci
dir de correspondre als seus regals, de manera 
que un dia la vaig convidar a un restaurant. En 
acabat, en lloc de prendre cafè o d'anar al cine, 
com havíem dit, vam anar al meu pis i vam estre
nar els seus obsequis. Al cap i a la fi, eren tant 
seus com meus... No entenc perquè va quedar 
prenyada de tu... Qui sap, com que els preserva
tius eren de rebaixa, potser estaven caducats... 

[̂ ^¿Ç.̂  
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Emili Riegos (ex-gerent de l'empresa de pro-
filàtics La Baciva): En resposta a la seva consulta 
referent a la fiabilitat dels nostres preservatius, 
durant l'època que vostè esmenta, li puc garantir 
que la seguretat era del cent per cent. No sola
ment no caducaven mai, sinó que els controls i 
proves a què ere sotmesos després de la fabricació 
eren molt estrictes. Només li diré que resistien 
una pressió superior a les sis atmosferes... 

Joan Peix (ex-president de la cadena d'hiper
mercats Fotimer): Ara queja hem parlat una es
tona i li tinc més confiança, li revelaré un secret. 
En els anys de què vostè em parla, senyoreta, al 
supermercat vam tenir problemes. Després d'al
gunes queixes, ens vam adonar que bona part de 
l'estoc de preservatius, estava adulterat. Al cap 
d'un temps de montar una guàrdia especial en 
aquesta secció, vam enxampar un individu que 
obria les capses i, amb una agulla de cap, anava 
foradant totes les unitats. Vam actuar amb una 
discreció absoluta. Sabíem que, si el cas arribava 
a orelles de la premsa, de la policia o de la compe
tència, ens en anàvem a la ruïna... Recordo que el 
maniàtic de l'agulla es deia Lluís Deulofeu i que 
al cap d'un temps va anar a parar en un manico
mi per coses pitjors... 

Laura Astudillo (directora del Centre Psi
quiàtric La Borda): El pacient Lluís Deulofeu, 
pel qual vostè s'interessa, va morir fa cinc anys; 
exactament el 10 de juny del 2005. No vaig arri
bar a conèixer-lo personalment, però els cel.la-
dors que van tractar-lo coincideixen a remarcar 
que era un intern molt pacífic i fins i tot, amable. 
A continuació, li reprodueixo les anotacions que 
hi ha darrere la seua fitxa: Complex de paterni
tat, a causa d'una impotència sexual d'arrel bio
lògica. 1991, piromania, incendi d'una fàbrica de 
productes profilàctics. 1992, destrossa Vaparador 
d'una farmàcia. 1992, atac violent contra una 
psicòloga que treballa en un centre plàning. 1993, 
abraça en plena via pública, una dona embarassa
da... Algunes frases que sovint repetia: «Sóc el 
pare de moltes criatures, encara que elles no ho 
sabran mai». «Confio que algun dia un fill meu 
em reconeixerà com a pare»... 
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En fi, tot això és el que he indagat. Deia més 
amunt que aquest descobriment, al principi em 
feia posar la pell de gallina, que no dormia pas 
sempre que tenia son. Ara ja m'hi he acostumat. 
Penso que Shakespeare va escriure una cosa aixi: 
el món no té ni cap ni peus, perquè és obra d'un 
boig. En realitat, jo també existeixo gràcies a un 
maniac. Tanmateix, l'obra dels meu cos és ben 
diferent del suposat caos de l'univers. I això, no 
només ho penso jo cada vegada que em miro al 
mirall, sinó que m'ho confirmen els ulls dels ho
mes que em devoren amb la mirada, tan aviat 
com surto al carrer. I són de la mateixa opinió, la 
dotzena de jutges, especialistes en bellesa anatò
mica, els quals fa uns mesos em van elegir, per 
unanimitat, Miss Univers. Amb mi es deu haver 
complert aquell refrany que diu que, de tant en 
tant, els bojos fan bitlles. 

Pep Coll 
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Avui en dia ja no se'n fa servir gaires, de coders. No cal que ho lamentem 
perquè això vol dir que als pagesos ja no els cal esmolar la dalla a truc d'esmeril. 
El món de la pagesia ha evolucionat molt gràcies als avenços de la tècnica! Però 
és que de pagesos n'hi ha hagut sempre, i n'hi haurà (o així ho esperem). 

Per als que ens dediquem a la normalització lingüística, el coder metafòric 
encara és important. La nostra tasca es fa de mica en mica, pel cami del raona
ment i la conversa, polint i llimant les osques que el castellà ha fet en la nostra 
llengua per la influència de tants anys... I s'ha de fer amb calma, a poc a poc, de 
mica en mica, com deia fa un moment. 

Els normalitzadors de català tenim tota la confiança del món posada en les 
joves generacions, que han après a llegir en català. A ells ja els ha passat aquell 
cas tan sentit dels nens que, quan feien lectura global, es negaven a llegir «silla» 
allà on veien un dibuix d'una cadira. 

Ens encoratja a continuar amb la nostra feina el fet de passejar pel carrer i 
veure que els rètols de les botigues, dels bancs, de les assessories jurídiques, lluei
xen en català, que l'Ajuntament penja bans, edictes, actes de sessions al tauler 
d'anuncis en català, que l'altre dia vam escoltar com una senyora acabada d'ar
ribar de Cadis li deia a la veïna: «Hàbleme en catalán que me gusta, y así lo 
aprendo», que Correus ja fa temps que col.loca bústies, que el senyor X vol fer 
una instància per demanar ves a saber qué i et demana que la hi corregeixis... 
(De les situacions que ens farien plegar demà mateix ja en parlarem un altre dia). 

No em sé estar de fer la propaganda que correspon als Cursos de Català per 
a Adults. Esterri va ser el primer municipi de la comarca on l'Ajuntament va or
ganitzar un curs de català per a adults. Se n'ha fet ininterrompudament durant 
nou anys. Ja ho veieu. A la Vall d'Àneu qui no sap escriure el català és perquè 
no vol (o perquè no li va bé l'horari, o perquè no té prou temps...). 
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El que és ben cert és que convèncer-nos que el català és la nostra llengua i 
que és tan bona per a parlar com per a escriure ho hem de fer entre tots. Recor
deu la Norma i «El català, cosa de tots», oi? L'eslògan ja ha passat de moda, pe
ro l'esperit del lema continua sent vàlid. Benaurat el dia que ja no caldran cor
rectors ni dinamitzadors de català. 

Com canvien els temps! Abans de la guerra (jo encara no hi era) la nostra 
comarca era un reducte on el català no patia cap influència de llengües forànies. 
Tant és així que els nostres avis i besavis tenien grans maldecaps quan s'havien 
d'expressar en castellà, cosa que van haver de fer més o menys a partir dels anys 
38-39. 

D'aquella època se n'expliquen molts, d'acudits, fruit de les catalanades 
que es feien quan hom s'esforçava en parlar el castellà. A propòsit d'això, us 
vull explicar què li va passar a Cisco de Tarroi de Jou. Cisco era l'home de seny 
del poble per excel.lència. A penes sabia de llegir i escriure, però a l'hora de fer 
tractes i de comptar els duros no hi havia pinxo que el pogués enganyar. La gent 
del poble recorria a ell a l'hora de buscar consell, quan una vaca tenia dificultats 
per vedellar o quan s'havia de fer un pagament i no hi havia diners a la caixa. 

Corrien temps de guerra. Un escamot de soldats comandat per un tinent, va 
aparèixer per Jou a fi de comprar recapte. Volien corderets tendres. Cisco, 
acompanyat d'altres prohomes del poble, els va portar a veure el ramat. I com 
que de ruc no en tenia un pèl, va anar cap a la pleta on jeien les borregues més 
velles i xacroses. El tinent, home espavilat també, va protestar a l'acte: «¡Ma
chos, queremos machos!», i Cisco de Tarroi quan el va sentir, va exclamar: 
«Qué en som de carallots. Mos demanen matxos i els ensenyem corders». 

Cisco va morir de càncer ja fa quinze anys. Sigui aquesta anècdota un ho
menatge a la seva memòrja i a la de tots aquells que, tancats en aquest racó del 
Pirineu, van col·laborar sense saber-ho en el manteniment de la puresa del cata
là. No cal que aspirem a retornar-hi. Conèixer llengües és cultura i a més resulta 
molt pràctic. Però és feina de tots aconseguir que la nostra no acabi sent una 
barreja indesxifrable. 

Carme Font 
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Hem nedat a l'estany amb lluna plena, Raimon Esplugafreda. 
Ed. Columna Jove. Barcelona, 1990. 

Tot i que el llibre —editat fa molt poc per Columna— és inclòs en una 
col·lecció per a joves (bo per a treballar a L o a 2n de BUP) val la pena que els 
més grans no us el deixeu perdre. Als coneixedors dels llocs per on ens fa moure 
l'autor els semblarà que va fent els mateixos passos que els personatges del lli
bre. A aquells que no hagin descobert tots els racons, també. 

El llibre és escrit en primera persona per un professor d'institut de Balsa
reny que signa amb el nom de Raimon Esplugafreda, el nom del protagonista. 
La protagonista, la Miquèla, és una noia occitana que viu amb el Raimon tot un 
seguit de peripècies muntanyes i prats a través, a causa del robatori d'una mare 
de déu romànica. 

Malgrat alguns peròs el llibre us captivarà i l'haureu de llegir d'una tirada. 
Aquests peròs, aquestes objeccions que hem trobat al llibre són, per una banda, 
el paper d'herois de la parella protagonista: s'enamoren gairebé com a les pel.lí
enles, se'n surten de totes... són quasi perfectes; de l'altra, l'aparició de Dòsia, 
un estat amb uns habitants, unes lleis, un tot diferent. La dosi inversemblant que 
no necessitava el llibre per al gust dels adolescents. 

El llenguatge usat és clar, el lèxic senzill i l'acció és assegurada. Tot plegat 
fa que el llibre sigui de lectura imprescindible per a la gent de les Valls, per mou
re'ns —sense aixecar el cul de la butaca— de Rialp a Andorra, d'Àreu a la Pi
ca... 

Pedra de tartera, Maria Barbal. 
Ed. Empúries, Col. l'Odissea. Barcelona, 1988. 

Rellegir Pedra de tartera suposa un plaer molt més gran que la lectura pri
mera. Vol dir sentir alguna emoció que t'hagués passat per alt, notar una olor 
que se t'hagués escapat, descobrir algun record que haguessis ignorat... 

Diriem que Pedra de tartera no és un llibre de lectura, sinó un llibre de com
panyia. L'escriptora de Tremp ens conta en primera persona les impressions, les 
il·lusions i desil·lusions de la protagonista —la Conxa— davant del teixit de fets 
que és la vida que li ha tocat de viure. Una dona de muntanya a qui ningú no pre
gunta res, a qui ningú no té en compte, que va fent... una pedra de tartera. Pel 
seu costat passen tot un munt de personatges i de situacions amb alguns dels 
quals podem sentir-nos identificats, o bé que ens poden fer recordar temps vis
cuts, anys enrere. 

Encara que ens agradaria de trobar-n'hi més, el llibre té moltes expressions i 
paraules pallareses, que fan que encara ens fem el llibre més nostre. És un llibre 
sense trasbalsos, entenedor, un llibre fàcil de llegir per anar paint a poc a poc. 
Les paraules que acaben el llibre ens semblen glorioses: «Barcelona, per a mi, és 
una cosa moU bona. És l'últim graó abans del cementiri». 

Amb Pedra de tartera Maria Barbal va guanyar el premi «Joaquim Ruyra» 
l'any 1984. 

Josepa Berenguer i Fabregat 
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Després d'un parèntesi, Ràdio Aneu torna a ésser en antena. Una nova eta
pa plena d'il.lusions, que voldríem compartir amb tothom, tots els qui la fem 
possible, i que va començar així: 

Era dijous, 22 de febrer de 1990, a tres quarts de cinc de la tarda, en un local 
del número 75 del carrer Major d'Esterri d'Àneu. 

- Tes la clau? 
-Sí, éagueta. 
- Quantes ne tenim? 
- Només dos. N'harem de fer més pes altres. 
Després d'encendre els llums, l'un buscava les cadires que calien i l'altre 

comprovava que els aparells fossin a punt. 
- Vam quedar as cinc, e que si? 
- Fai puiar la persiana, que fa sol avui. Mira, ià comencé a arribar gent. È 

Marisa. 
- Hem de provar aguet micro, que me semble que no va gaire bé. 
- Si no funcione aguet d'aquí, només ne podrem fer servir dos, no? 
- Mos harem d'espavilar amb dos, sí. L'un a la taula i l'altre a control. 
Va entrar la Marisa. 
-Hola gent! 
- Hola Marisa, has vist es altres? 
- Sí, radere meu ve Xavier Català. Carme Font me va dir que no hi podrí ser 

avui, pro que comptem amb ella. Què farem avui exactament? 
- Una mica la presentació de la nova programació i de la gent que hi col·la

borarà. Mès que re que se sàpigue que hi tornarà a haver una emissió regular. 
Qué faràs, Marisa, lo mateix programa d'abans? 

- Sí, sí, sirà una continuació. 
En sentir la fressa d'unes veus que venien del pati, ens vam girar a mirar qui 

hi havia. 
- Ià caben d'arribar tots. Al pati hi són Lurdes, Josepa i Xavier. 
A mesura que arribaven els convocats, anaven entrant. Com que era Dijous 

Gras es queixaven de no haver pogut menjar xocolata a l'Escola Llar. 
- Gafeu cadires que començarem de seguida. Primer posarem la sintonia de 

l'emissora, i quan s'encengue la bombeta vermella, saludarem. 
Ens vam assegurar que els micròfons fossin oberts. 
- Semble que hi ha representació de tots es programes, exceptuant Carme 

Font. Xavi de Manela va dir que arribarí més tard. 
Mentre buscàvem el disc del J. M. Jarre que conté la música que identifica 

Ràdio Aneu... 
- Si estem preparats, casi que podrim engegar, no? 
- Com ho farem? 
- Desprès de la salutació presentarem a tothom i, un per un, explicarem les 

línies generals des programes respectius. 
Ningú volia ésser el primer en fer l'explicació corresponent i ens passàvem 

la pilota els uns als altres. 
- Carlets, només tenim un micro es de la taula? -Van preguntar sorpresos de 

la precarietat de recursos. 
- Sí, l'altre que hi ha allà lo parlaré quan tinga una estona. Som-hi Carmeta! 

Poso la sintonia i... compte enradere... 
- Au va, quan vulgueu! 
-10,9,8,7,6,5,4,3,2, 1, a l'aire! 
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MOLT BONA TARDE VALLS D'ÀNEU. SALUTACIONS CORDIALS. 
BENVINGUTS AL 104.7 DE LA F.M., LA SINTONIA DE RÀDIO ANEU. 
TORNEM A SER AQUÍ DE NOU! SÍ, SÍ, I AMB LA INTENCIÓ DE FER-
VOS UNA ESTONA DE COMPANYIA, CAAADA DIA. 
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Graval exlrel de t'übra de Ramon Violanl i Simorra. 

Lo bisbot és l'estòmac o païdor del tossino, normalment s'usa com a budell per 
fer embotits que després de passar per la caldera, són amples i molt panxuts, com un 
bisbe, d'aquí el nom de bisbot que nosaltres hem volgut donar a aquesta secció en la 
qual recollírem especialment aquells plats que cuinaven les nostres padrines i que com 
tantes altres coses es van perdent amb el pas del temps. 

Bisbot amb allioli de codony 

Ingredients: 
• Bisbot 
• Pebre negre 
• 1codony 
• 1 /2 poma 
• 1 rovell d'ou 
• Sucre 
• Oli d'oliva 

Es renta ben net el bisbot i es posa a bullir amb aigua i sal, quan és cuit, es deixa 
refredar i es talla a trossos petits; es fregeix amb una mica de pebre i s'acompanya amb 
l'allioli. 

Per fer l'allioli, es fa bullir el codony i la poma, s'escorre l'aigua, es deixa refredar 
i es passa pel passa-purés. Al morter es piquen uns quants alls i s'hi afegeix el puré i un 
rovell d'ou, s'hi va tirant l'oli poc a poc i remenant fins que quedi ben lligat, s'hi posa 
una mica de sucre i es rectifica de sal i ja és a punt. 

Aquest plat es menja el dia de la matança del tossino per berenar, se suca el pa 
amb l'allioli i es menja el bisbot barrejat amb costelló o rostes. 

Ester Isus 
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per Ferran Relia 

Calendari de Festes 
1 de maig diada de les Valls, aplec de Santa M" d'Àneu 

ALÓS: festa major, 27 d'agost. 

ARREU: aplec de la Mare de Déu de les Neus, 5 d'agost. 

CERBI: aplec de Sant Beado, el dissabte abans de l'Ascensió. 

ESCALARRE: aplec de Santa M^ d'Àneu, 1 de maig — festa ma
jor, darrer dissabte d'agost. 

ESCALÓ: festa major, 18 d'agost (Santa Helena). 

ESCART: aplec de la Mare de Déu de la Roca, 8 de setembre. 
ESPOT: aplec de Sant Maurici i festa major, 22 de setembre (Sant 

Maurici). 
ESTERRI D'ÀNEU: Calvalcada de Reis — dijous gras — Carnes

toltes — les caramelles — la setmana dels veïnats, el dilluns 
següent a la diada de Corpus — festa major, segon diumen

ge d'agost — fira de la tardor, el 15 d'octubre. 

ISAVARRE: festa major, 10 d'agost. 
ISIL: festa major i diada dels fallaires, 23 de juny (Sant Joan). 

LA GUINGUETA: festa major, segon diumenge de juliol. 

SON: festa major, 1"̂  diumenge d'agost. 
SORPE: aplec a la Mare de Déu de les Ares, el segon diumenge de 

juliol — festa major, 1'' diumenge d'octubre (Mare de Déu 
del Roser). 

UNARRE: festa major, darrer diumenge de setembre. 
VALÈNCIA D'ÀNEU: festa major, 8 de setembre. 

Festes i Tradicions 

La tradició mil.lenària de les Valls d'Àneu havia d'incidir de
cisivament en l'aspecte folklòric: els costums, reminiscències an
cestrals que perviueh mesclades amb la nova textura dels temps 
moderns, es manifesten especialment en les festes majors. La d'Es
terri d'Àneu ofereix, encara, els balls tipies: l'Esquerrana i el ball 
pla. Les falles d'Isil per Sant Joan, d'accentuat arcaisme, recobren 
la màgia del foc. El joc de les bitlles, un dels més antics i tradicio
nals de les Valls, vella relíquia de joc popular de carrer. El Carna
val o Carnestoltes, recuperat en favor de l'alegria, de l'espontaneï
tat. Els aplecs, tradició d'ambient religiós, un guirigall de colors, 
de remors que es desplacen rítmicament: San Beado, Santa M* 
d'Àneu, Sant Maurici, La Mare de Déu de les Neus i la Mare de 
Déu de la Roca. 

El Dijous Gras, Les Caramelles i les fires de bestiar que se ce
lebren a Esterri completen un panorama de ranci sabor popular. 
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Santa M^ d'Aneu 
1 de maig 

Un any més hem celebrat a Santa M* la diada de les Valls d'Àneu. 
La gent dels pobles s'aplega entorn de la patrona per a retre-li fidel 
homenatge. 

«El calendari de festes 
d'un poble equival a 
una radiografia del seu 
organisme social». 
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Els veïnats 
d'Esterri d'Àneu 
18-25 de juny 

Qualsevol festa social compleix una funció especifica: suposa 
un trencament de la rutina quotidiana. 

Dins del calendari litúrgic la diada de Corpus era una de les 
més significatives. Important festa popular que es manifestava a 
l'església, al carrer i a casa. 

La celebració del Corpus l'establi Urbà IV el 1264 i fou uni
versalitzada per Joan XXII el 1316 per a commemorar el gran mis
teri del cos de Crist sagramentat, fruit de la pietat medieval. 

La festa del Corpus es perllongava durant vuit dies més, espai 
de temps que rebia el nom d'octava o vuitada de Corpus. Les pro
cessons que s'hi realitzaven constituïen una mena de festa de barri 
en les quals es mesclaven la mitologia i el ritual d'origen cristià 
amb elements mítics i rituals d'origen pagà. 

Actualment el tarannà modern dels temps ha deslluït la festa 
religiosa que les noves disposicions eclesiàstiques han contribuït a 
fer desaparèixer: s'han arraconat les enramades, les ombres xine
ses, els envelats de carrer... Els pobles, però, han consolidat la tra
dició i en molts indrets de Catalunya se celebra en aquestes dades la 
festa dels «barris». 

A les Valls d'Àneu, a la capçalera de la Noguera Pallaresa, Es
terri evoca any rere any la singular tradició de «l'octava de Cor
pus». Durant aquests vuit dies la vila s'engalana i endiumenja, ca
da «veïnat», doncs aquesta és la substantivado que reben els barris 
d'Esterri, aporten el bo millor perquè brilli la festa. 

El sacerdot continua beneint les coques que la mainada de ca
da veïnat diposita, durant la missa, al peu de l'altar i, que desprès, 
es repartirà entre els feligresos. 

Som en festa: la xocolata, coca, vi dolç i cremat, trencaoUes, 
curses de sac i el ball apleguen el poble entorn del veïnat. Acabada 
la festa, les notes ja llunyanes de la tradició dansaran encara fres
ques en els capets de la mainada que hauran estat un fidel testimoni 
de pervivència i sobretot, una garantia de futur. 

23 



¡m,3tvit¥ GRIPIA 

Les falles d'Isil 
23 de juny 

La festa entre bastidors (D 

La neu fon lentament en els alts cims del Qüenca i de la Roca 
Blanca. Els joves d'Isil preparen els estris que dies després, tallaran 
i confegiran les «Falles». Les mateixes torxes que la vetlla de Sant 
Joan, hauran de lluir des del Faro fins a la plaça major, on el foc 
renovador les consumirà mandrosament al compàs de les tonades 
solemnials. 

Allò que el visitant paladeja en la festa de les falles no és més 
que l'escenificació del ritual del foc. No obstant això, alguns dels 
actors, cada cop menys, han treballat durament entre bastidors 
perquè el caliu escalfi de debò. Un terrassenc, en Jaume Comas i 
Ballester ens explica la feixuga tasca, el procés de confecció de les 
falles. 

«Més o menys un mes abans de la nit de Sant Joan sortim ben 
aviat del poble en direcció al bosc de la Muntanya d'Airoto. El ca-
mi és dur, molt dret i escabrós. Tot seguint el curs del barranc que 
baixa dels estanys, anem deixant enrera els prats de dall i assolim 
els pasturatges més alts. Ens decantem llavors, cap a l'obaga 
d'Airoto. El camí és dur, molt dret i escabrós. Tot seguint el curs 
del barranc que baixa dels estanys, anem deixant enrera els prats de 
dall i assolim els pasturatges més alts. Ens decantem llavors, cap a 
l'obaga d'Airoto abans d'entrar en el regne dels roquissars i la neu. 
Des d'aquest indret s'aprecien ja les primeres avetoses entre les 
quals s'afiguren els primers exemplars de pi negre que seran la ma
tèria primera per a fabricar les falles. La drecera s'interromp de 
sobte, davallem aleshores fins a una petita depressió, és l'anome
nat Clot d'Urdé. Des d'alli ens dirigim directament als pins que 
s'aferren al dret pendís. Tot és ja a punt: la serra mecànica, les pi-
gasses i les sogues per a arrossegar els troncs tallats. 

Cal escollir ben bé els pins que s'han de tallar, pins de bona 
mida, ni massa prims ni massa grossos. Un cop aterrats es proce
deix a la porga de les branques i a despullar-los de la seva escorça 
fins que quedin els troncs blancs i llisos. Tasca feixuga, la de l'ar
rossegament dels pins fins a un petit greny rocós unes passes més 
avall del Clot, és el punt anomenat «Faro». Lliures com els ocells, 
contemplem la fascinadora visió del poble i la vall que s'ajeu sota 
nostre. Paisatge inacabable, successió ininterrompuda de munta
nyes que imposa una seriosa reflexió sobre la petitesa humana. 
Qüenca, la serralada de Pilàs, Sarredo i al fons el Tesso de Son, 

(1) Coll, Farràs, Fàbregas, Relia —Aquesta nit encenem falles —Ed. Centre d'Estu
dis del Pallars / Consell Cultural de les Valls d'Àneu - 1987. 

3^ Pujada 
al Port de Salau 
5 d'agost 

Per tercera vegada consecutiva la testa airosa del Port de Salau 
agermanarà dues pàtries, dues llengües. Catalans i Occitans recor
daran les relacions de veïnatge entre el blau i el verd de l'esperança. 
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CARALLADES \fyiimA. 

per Ester Isus i 
Josepa Berenguer 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 

HORITZONTALS 

1. Novel.la d'autor pallares que parla de les Valls d'Àneu (tres pa
raules). 
2. Símbol del liti. Espontaneïtat, manera d'afecció o artificialitat. 
3. Aquell àcid que tants problemes causa quan s'acumula al ronyó. 
Limiteu el ral. A l'inrevés, referent a un dels elèctrodes elèctrics. 
4. Herba de les berrugues, dita també d'orenetes. Totes li ponen 
(capgirada). 
5. Anarquia. Article determinat. El de Foucault. Símbol del calci. 
6. Contrari de vell. Nom de dona bíblica. Precedit d'una h, aquell 
famós arbre de la família de les ulmàcies. 
7. Fa madurar, adoba la terra. Poseu-hi una e d'Einstein. Nom de 
lletra. 
8. Au de l'ordre dels anseriformes que també té a veure amb el déu 
grec Zeus. Traino de qualsevol manera. 
9. Argumentes, discorres, fas treballar el magi. Individu del «Cár
tel» de Medellín. Poseu-hi una rodoneta, però sense compàs. 
10. Símbol del iode. Xicot, home jove. Avalotapobles, que 
promou o pren part en una rebel·lió. 
n . Aromatitzàvem amb anís. Estris, utensilis. 
12. Darrer, últim. Partit que va despenjant lletres de les seves sigles 
í gairebé només es quedarà en partit espanyol. La primera. 
13. Períodes de disminució del cabal d'un riu. Limiteu els nassos. 
Desola. 
14. Poseu-hi una erra. Símbol de l'actini. Vocals. Fa anar el fil i 
l'agulla. Aquell déu egipci. 

VERTICALS 

1. Lluerna, finestra del llosat. Tornar a digerir l'aliment. 
2. Mescla de gasos de l'atmosfera. Buit, etc., en la línia de tall d'un 
ganivet o eina tallant. Pronom personal de primera persona. 
3. Al començament de la mà. Mag, persona que practica l'art de 
produir fenòmens que aparentment contradiuen les lleis naturals. 
4. Acció de fregar amb olis, especialment si són sagrats. Persona 
que no creu sinó allò que veu o palpa. 
5. Nota musical. Aquella d queja havia sortit al 13 horitzontal. En 
pallares faràs el ruc o millor encara la mona. 
6. Alcaloides tòxics presents a la belladona. Cinta, tira estreta. 
7. Que causa dany o perjudici a algú, sobretot moralment. Gemes 
desordenades. 
8. Símbol de l'erbi. Institut Nacional d'Inútils. A l'inrevés, con
dueixo una bèstia, o un cotxe. 
9. Coberta amb una capa de vernís. Nucleòtid de nicotina i adeni-
na. Partit català, sucursalista del definit al 12 horitzontal, al qual \i 
fa nosa l'última lletra de les seves sigles. 
10. Fibra natural. Amagaries, silenciaries... Símbol de l'urani. 
11. Dàlia desordenada. Manifestacions d'una força, activitats. 
12. Batallada, campanada. Persona que es distingeix pel seu alt co
ratge (femeni-plural). 
13. Lloc on tanquen alguns malalts, p)erò diuen que n'hi ha més a 
fora que a dins. A l'inrevés, era, període geològic. Una erra de roc. 
14. Temperament, caràcter, idiosincràsia. Conjunt d'ossos d'una 
persona, carcanada. 
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u0mÀ U CARALLADES 

per Raül Valls 

—ÍA ¥ÍSTA ES 

Com sabeu les Valls d'Aneu són un paradís 
pel visitant. De vegades, però, succeeixen coses 
inesperades: 

El marrec ha perdut la pipa, ha anat a bus
car-la i amb la multitud també s'ha perdut. 

Si ets valent troba primer el nen i després la 
pipa. 
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